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Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 08:30-12:05, 13:00-17:45 

Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande 

Christoffer Gullberg (M) 

Anders Carlsson (M) 

Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) 

Erik Axelsson (C) ersätter Arnold Sigonius (C) 

Rebecka Karlsson (L) 

Karin Widerberg (S)    § 200-del av § 201, 202-236 (08:30-11:00, 13:30-17:45) 

Lenah Wendelius Andersson (S)    ersätter Karin Widerberg (S) del av § 201  

Eric Winbladh (S) 

Gabriella Sjöberg (S) 

Christer Sjöberg (S) 

Per-Åke Göransson (MP) 

Mats Kåremalm (V) 

Lizette Bülow (SD) ersätter Gunnel Granberg, § 200-del av § 201  

Gunnel Granberg (SD) del av § 201, del av § 202-236 (10:00-11:45, 14:25-17:45) 

Övriga närvarande Elisabeth Wahlström (M)  

Jan Walgeby (M)  

Sarah Skagerö (KD) § 200-208, 210-235 (08:30-17:30) 

Lenah Wendelius Andersson (S)  

Gabriel Marko (S) 

Lennart Tehage (S) § 200-208, 210-235 (08:30-17:30) 

Lizette Bülow (SD) § del av 201, del av § 202-236  

Janos Dios, ekonomichef, del av § 202 

Anna Bunninger, funktionschef FO, del av § 202 

Gunnar Olsson, chef tillståndsenheten, del av § 202 

Karl Gudmundsson, socialdirektör 

Stefan Österström, bitr socialdirektör 

Helena Härshammar, nämndsekreterare § 202-236 

Rebecka Bernström, praktikant 

Gunnar Karlsson, Jan Erik Bäckstrand, Sällskapet Länkarna Huskvarna,, § 201 a  

Lars-Gunnar Jarl, Det fria Sällskapet Länkarna i Jönköping, § 201 a 

Gunnar Dahlquist, Hela Människan, JKPG, § 201 a 

Lars B Melin, Annchristin Sandgren SPH, § 201 a 

Lisbeth Malmkvist, Per-Eric Alzen, Brottsofferjouren, § 201 a 

Catarina Gustafsson, Kvinno- och tjejjouren, § 201 a 

Lena Brandt Jonson, RFHL, § 201 a 

Joakim Kihlberg, IOGT/NTO, § 201 a 

Kent Karlquist, Kjell Olsson, Jennie Magnusson, LP-kontakten, § 201 a 

Kjell Olsson, Iréne Lindahl, Kyrkhjälpen, § 201 a 

Edvard Björnvinge, Frälsningsarmén Södra Vätterbygden, § 201 a 

Ann-Charlotte Jernberg, Vårsols familjecenter, § 201 a 

 

Utses att justera Anders Carlsson 
Paragrafer   200-236 (ej § 206-210, 223, 225, 

228, 231) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2016-11-28, kl. 16:00 

Underskrifter Sekreterare  

   Kristina Forsberg 

 Ordförande  

   Ola Nilsson 

 Justerande  

 

 Anders Carlsson 
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ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Datum för sammanträdet 2016-11-15 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-11-29 Datum för anslags nedtagande 2016-12-21 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping 

Underskrift   
 Karin Lundgren  
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Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 08:30-12:05, 13:00-17:45 

Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande, § 206-210, 223, 225, 228 

Christoffer Gullberg (M) ersätter Ola Nilsson, (KD) § 231 p.g.a. jäv 

Anders Carlsson (M) 

Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) 

Erik Axelsson (C) ersätter Arnold Sigonius (C) 

Rebecka Karlsson (L) 

Karin Widerberg (S)  § 206-210, 223, 225, 228 

Lenah Wendelius Andesson, (S) ersätter Karin Widerberg, (S) § 231 

Eric Winbladh (S) 

Gabriella Sjöberg (S) 

Christer Sjöberg (S) 

Per-Åke Göransson (MP) 

Mats Kåremalm (V) 

Gunnel Granberg (SD) 

  

Övriga närvarande 
 

Elisabeth Wahlström (M) 

Jan Walgeby (M) 

Sarah Skagerö (KD) 

Lenah Wendelius Andersson (S)     

Gabriel Marko (S) 

Lennart Tehage (S) 

Lizette Bülow (SD) 

Karl Gudmundsson, socialdirektör 

Stefan Österström, bitr socialdirektör 

Helena Härshammar, nämndsekreterare 

Rebecka Bernström, praktikant 

 

Utses att justera Anders Carlsson   Paragrafer   206-210, 223, 225, 228, 231  

Justeringens plats och tid Omedelbar justering 

Underskrifter Sekreterare  

   Kristina Forsberg 

 Ordförande  

   Ola Nilsson                    Christoffer Gullberg 

 Justerande  

  Anders Carlsson 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden § 206-210, 223, 225, 228, 231 

Datum för sammanträdet 2016-11-15 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-11-16 Datum för anslags nedtagande 2016-12-08 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping 

Underskrift   
 Karin Lundgren  
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Innehåll Sid 

§ 200  Fastställande av dagordning 4 

§ 201  Informationsärenden 5 

§ 202  Föredragning i sakärenden 6 

§ 203  Partigruppvisa överläggningar 7 

§ 204  Meddelanden 8 

§ 205  Anmälan om delegationsbeslut 9 

§ 206  Serveringstillstånd; Lekeryds Puben, Lekeryd (Familjen Iwarez 

 Andersson AB). Nytt tillstånd 10 

§ 207  Serveringstillstånd; Bagpipes Corner, Jönköping (I F Restaurang och 

 Pub AB). Nytt tillstånd 11 

§ 208  Serveringstillstånd; Le Pacte AB (Kulturhuset) Jönköping, Tillfälligt 

 tillstånd 13 

§ 209  Socialnämnden i Jönköpings kommun ./. Fai & Vänner AB angående 

 tillämpningen av alkohollagen (2010:1622),  Målnr 2400-16. 14 

§ 210  Yttrande över "Reglering av distanshandel med alkoholdrycker"        

 (Ds 2016:33) 15 

§ 211  Verksamhetsrapport oktober 2016, fördjupad 16 

§ 212  Ansökan från SPH, Social och Psykisk Hälsa, om verksamhetsbidrag   

 för 2017 17 

§ 213  Ansökan från Det Fria Sällskapet Länkarna i Jönköping om 

 verksamhetsbidrag för 2017 18 

§ 214  Ansökan från Sällskapet Länkarna Huskvarna om verksamhetsbidrag  

 för 2017 19 

§ 215  Ansökan från RFHL om verksamhetsbidrag för 2017 20 

§ 216  Ansökan från IOGT/NTO 6457 Stickan och Stickans kamratstöd om 

 verksamhetsbidrag för 2017 21 

§ 217  Ansökan från LP-kontakten Jönköping om verksamhetsbidrag             

 för 2017 22 

§ 218  Ansökan från Frälsningsarmén Södra Vätterbygden om 

 verksamhetsbidrag för 2017 23 

§ 219  Ansökan från Vårsols familjecenter om verksamhetsbidrag för 2017 24 
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§ 220  Ansökan från Hela människan om verksamhetsbidrag för 2017 25 

§ 221  Ansökan från Kvinno- och tjejjouren Jönköping om    

 verksamhetsbidrag för 2017 26 

§ 222  Ansökan från Brottsofferjouren om verksamhetsbidrag för 2017 28 

§ 223  Ansökan från Kyrkhjälpen om verksamhetsbidrag till vinterhärbärge   

 för 2016-2017 29 

§ 224  Granskning av ersättning från Migrationsverket 31 

§ 225  Yttrande över Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län 32 

§ 226  Inriktningsbeslut upphandlade enheter FO 34 

§ 227  Finansiering av deltagande i rehabiliteringsprogram 35 

§ 228  Yttrande över betänkandet "Färre i häkte och minskad isolering"    

 (SOU 2016:52) 36 

§ 229  Åtgärder för att säkerställa en god personalförsörjning inom        

 individ- och familjeomsorg 37 

§ 230  Anmälan om personuppgiftsombud 38 

§ 231  Yttrande över förslag till verksamhetsplan 2017, med budget          

 2017-2019 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 39 

§ 232  Rapportering av ej verkställda beslut enl SoL och LSS 2016             

 (IFO och FO) 40 

§ 233  Sammanträdesplanering för socialnämnden 2017 41 

§ 234  Ändringar och tillägg i delegationsordningen 42 

§ 235  Utvärdering av fri ledsagning inom SoL och LSS 43 

§ 236  Övrigt ärende 45 
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§ 200 

 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen, som den varit utskickad till nämnden, fastställs med två 

tillkommande ärenden: 

 

– Serveringstillstånd; Le Pacte AB (Kulturhuset) Jönköping, Tillfälligt 

tillstånd 
 

– Socialnämnden i Jönköpings kommun ./. Fai & Vänner AB angående    

tillämpningen av alkohollagen (2010:1622),  Målnr 2400-16. 
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§ 201 

 

Informationsärenden 

a) Frivilligorganisationerna presenterar sina verksamheter 

Socialnämnden har att fatta beslut om föreningsbidragen vid dagens 

sammanträde och föreningarna har därför bjudits in för att under 

förmiddagen presentera sina verksamheter och vad de planerar att 

utföra för de sökta medlen.  

 

 

b) Nytt inom förvaltningen 

Karl Gudmundsson, socialdirektör, informerar bland annat om att 

socialförvaltningens samverkansgrupp har beslutat att justering ska ske 

senast dagen före socialnämndens sammanträde, detta för att nämnden 

ska kunna ta del av protokollen under sitt sammanträde.  

Det kommer framöver även att framgå i socialnämndens protokoll vilka 

ärenden som behandlats som beslutsärenden vid förvaltningens 

samverkansgrupp. 
 

Införandet av nyckelfri hemtjänst har fördröjts något på grund av 

ytterligare överklaganden. Ny upphandling beräknas vara klar i början 

av 2017. 
 

Ett arbete har påbörjats med att ta fram en personalförsörjningsstrategi 

som innehåller flera olika satsningar och åtgärder. Detta för att behålla 

befintlig personal samt underlätta vid nyrekrytering. 
 

Socialnämnden respektive äldrenämnden antog 2012 en strategi för en 

sammanhållen, innovativ, långsiktig och hållbar socialtjänst. Efter 

Dialogens första år sammanställdes en skrift med texter om 100 initiativ 

från Dialogen. Nu är det dags för nästa rapport, som är en antologi med 

10 exempel där följeforskare har fokuserat på förbättringsarbeten och 

utvärderat dessa. Denna skrift kommer heta ”10 förbättringar”, och 

delas ut till socialnämnden och äldrenämnden i december. Nämnderna 

ska sedan godkänna dessa vid sina januarisammanträden. 
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§ 202 

 

Föredragning i sakärenden 
 

Följande ärenden föredras: 

 

– § 208 Serveringstillstånd; Le Pacte AB (Kulturhuset) Jönköping, 

Tillfälligt tillstånd 

– § 209 Socialnämnden i Jönköpings kommun ./. Fai & Vänner AB 

angående tillämpningen av alkohollagen (2010:1622),  Målnr 2400-16 

Föredragande: Gunnar Olsson 

 

– § 211 Verksamhetsrapport oktober 2016. Fördjupad 

  Föredragande: Janos Dios, ekonomichef 

 

– § 226 Inriktningsbeslut upphandlade enheter FO 

– § 232 Rapportering av ej verkställda beslut enl SoL och LSS 2016 (IFO 

och FO) 

 Föredragande: Anna Bunninger, funktionschef FO  
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§ 203 

 

Partigruppvisa överläggningar 
 

Socialnämndens sammanträde ajourneras i 50 minuter (kl. 15:50-16:40) 

Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.  
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§ 204 

 

Meddelanden 
 

a)  Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer att 

 begäras Dnr 2016:19 

b) Kommunstyrelsens beslut 2016-10-05 

 - § 275 – Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och 

 kommunfullmäktige 2017 Dnr 2016:159 

 - § 278 – Uppföljning av åtgärdsförslag för att säkerställa en god personal-

 försörjning inom individ- och familjeomsorg Dnr 2014:238 

c) Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-20 

 - § 264 – Motion om fri ledsagning Dnr 2016:86 

 - § 281 – Ny ersättare i socialnämnden (Lennart Tehage, S) 

  Reg i Lex 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
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§ 205 

 

Anmälan om delegationsbeslut 

a) Beslut i Lex Sarah-ärende daterat 2016-09-19 Dnr 2016:106 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 206 

 

Serveringstillstånd; Lekeryds Puben, Lekeryd (Familjen Iwarez 

Andersson AB). Nytt tillstånd  
17-2016-00210 

Sammanfattning 

Familjen Iwarez Andersson AB, 556986-4340, ansöker om att på serverings-

stället Lekeryds Puben, Tranåsvägen 21, 561 96 Lekeryd, få servera sprit-

drycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, inomhus 

under perioden 1 september till och med 31 maj mellan klockan 17:00 – 23:00, 

inomhus under perioden 1 juni till och med 31 augusti mellan klockan 12:00 – 

23:00 samt på uteservering under perioden 1 juni till och med 31 augusti 

mellan klockan 12:00 – 23:00. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2016-09-29, bilaga 1 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-10-28 

Förvaltningens förslag 

- Familjen Iwarez Andersson AB, 556986-4340, beviljas att på 

 serveringsstället Lekeryds Puben, Tranåsvägen 21, 56196 Lekeryd, få 

 servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 

 inomhus under perioden 1 september till och med 31 maj mellan klockan 

 17:00 – 23:00, inomhus under perioden 1 juni till och med 31 augusti 

 mellan klockan 12:00 – 23:00 samt på uteservering under perioden 1 juni till 

 och med 31 augusti mellan klockan 12:00 – 23:00. 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– Familjen Iwarez Andersson AB, 556986-4340, beviljas att på 

serveringsstället Lekeryds Puben, Tranåsvägen 21, 56196 Lekeryd, få 

servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 

inomhus under perioden 1 september till och med 31 maj mellan klockan 

17:00 – 23:00, inomhus under perioden 1 juni till och med 31 augusti 

mellan klockan 12:00 – 23:00 samt på uteservering under perioden 1 juni till 

och med 31 augusti mellan klockan 12:00 – 23:00. 

 

Justering 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Beslutet expedieras till: Familjen Iwarez Andersson  
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§ 207 

 

Serveringstillstånd; Bagpipes Corner, Jönköping (I F Restaurang 

och Pub AB). Nytt tillstånd  
17-2016-00209 

Sammanfattning 

I F Restaurang Och Pub AB, 559075-2407, ansöker om att på serveringsstället 

Bagpipes Corner, Brunnsgatan 13-15, 553 17 Jönköping, få servera 

spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt, 

inomhus mellan klockan 11:00 – 02:00 och på uteservering mellan klockan 

11:00 – 01:00. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2016-09-27, bilaga 1 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-10-31 

Förvaltningens förslag 

- I F Restaurang Och Pub AB, 559075-2407, beviljas att på serveringsstället 

 Bagpipes Corner, Brunnsgatan 13-15, 553 17 Jönköping, få servera 

 spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året 

 runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 02:00 och på uteservering mellan 

 klockan 11:00 – 01:00. 

- Serveringstiden på uteserveringen mellan klockan 00:00 – 01:00 för dagarna 

 söndag-torsdag avslås. 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– I F Restaurang Och Pub AB, 559075-2407, beviljas att på serveringsstället 

Bagpipes Corner, Brunnsgatan 13-15, 553 17 Jönköping, få servera 

spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året 

runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 02:00 och på uteservering mellan 

klockan 11:00 – 01:00. 

– Serveringstiden på uteserveringen mellan klockan 00:00 – 01:00 för dagarna 

söndag-torsdag avslås. 

 

Justering 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
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Hur man överklagar 

Se bifogad information 

Beslutet expedieras till: 

I F Restaurang Och Pub AB 
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§ 208 

 

Serveringstillstånd; Le Pacte AB (Kulturhuset) Jönköping, Tillfälligt 

tillstånd  
19-2016-00217 

Sammanfattning 

Le Pacte AB, 556915-0419, ansöker om att på serveringsstället Kulturhuset, 

Svavelstickegränd 7-9, 553 15 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl, 

andra jästa alkoholdrycker till allmänheten den 26 november 2016, inomhus 

mellan klockan 19.00 – 03.00. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2016-10-12, bilaga 1 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-11-14 

 

Förvaltningens förslag 

– Le Pacte AB, 556915-0419, beviljas att på serveringsstället Kulturhuset, 

Svavelstickegränd 7-9, 553 15 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, 

starköl, andra jästa alkoholdrycker till allmänheten den 26 november 2016, 

inomhus mellan klockan 19.00 – 02.00. 

– Serveringstiden inomhus mellan klockan 02.00-03.00 avslås. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– Le Pacte AB, 556915-0419, beviljas att på serveringsstället Kulturhuset, 

Svavelstickegränd 7-9, 553 15 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, 

starköl, andra jästa alkoholdrycker till allmänheten den 26 november 2016, 

inomhus mellan klockan 19.00 – 02.00. 

– Serveringstiden inomhus mellan klockan 02.00-03.00 avslås. 

Justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Hur man överklagar 

Se bifogad information. 

Beslutet expedieras till: 

La Pacte AB 
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§ 209 

 

Socialnämnden i Jönköpings kommun ./. Fai & Vänner AB 

angående tillämpningen av alkohollagen (2010:1622),  Målnr 2400-

16. 
Sn 2015:202 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 15 mars 2016 att återkalla serveringstillståndet 

för Fai & Vänner AB på serveringsstället Murphys. Bolaget överklagade 

beslutet. I dom daterad den 14 juli 2016 biföll Förvaltningsrätten överklagandet 

delvis genom att, med ändring av socialnämndens beslut, meddela Fai & 

Vänner AB en varning.  
 

Socialnämndens ordförande beslutade den 4 augusti 2016 att överklaga 

Förvaltningsrättens dom. Socialnämnden har den 23 augusti 2016 (§ 161) 

beslutat att skicka in komplettering i målet. Därefter har bolaget inkommit med 

eget yttrande över frågan om prövningstillstånd, och nämnden har den 18 

oktober 2016 beslutat att skicka ytterligare ett yttrande till Kammarrätten i 

frågan.  
 

Den 1 november 2016 har bolaget inkommit med ytterligare ett inlägg i frågan 

om prövningstillstånd, och nämnden har nu att besluta om att skicka in ett svar 

på detta. 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens yttrande i målnummer 2400-16, daterad 2016-11-15. 

Yttrande från Fai & Vänner AB i målnummer 2400-16, inkommen 2016-11-02. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L yrkar att socialförvaltningens 

yttrande, daterat 2016-11-15 översänds till Kammarrätten i Jönköping, i ärende 

med målnummer 2400-16. 

Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) 

yrkar bifall till Ola Nilsson (KD) yrkande. 

 

Socialnämndens beslut 

– Socialförvaltningens yttrande, daterat 2016-11-15, översänds till 

Kammarrätten i Jönköping, som nämndens yttrande. 

Justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutet expedieras till: 

Kammarrätten 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 210 

 

Yttrande över "Reglering av distanshandel med alkoholdrycker" 

(Ds 2016:33) 
Sn/2016:161  702 

Sammanfattning 

Jönköpings kommun är remissinstans för departementspromemorian Reglering 

av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33). Kommunstyrelsen har 

berett socialnämnden tillfälle att yttra sig över ärendet. Yttrandet ska ha 

kommit in till kommunstyrelsen senast den 21 november 2016. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-19 

Förvaltningens förslag 

Yttrande till kommunstyrelsen 

 Vad som redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse utgör socialnämndens 

yttrande i ärendet.  

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– Vad som redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse utgör socialnämndens 

yttrande i ärendet.  

 

Justering 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 211 

 

Verksamhetsrapport oktober 2016, fördjupad 
Sn/2016:62  042 

 

Sammanfattning 

Enligt den tidplan för verksamhetsuppföljning 2016 som socialnämnden 

fastställt ska verksamhetsrapport oktober 2016, fördjupad, redovisas på 

sammanträdet i november. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-08 

Verksamhetsrapport oktober 2016, fördjupad, daterad 2016-11-08 

Förvaltningens förslag   

 Socialförvaltningens verksamhetsrapport oktober 2016, fördjupad, daterad 

2016-11-08, godkänns. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– Socialförvaltningens verksamhetsrapport oktober 2016, fördjupad, daterad 

2016-11-08, godkänns. 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Stadskontoret 

Ledningsgruppen 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 212 

 

Ansökan från SPH, Social och Psykisk Hälsa, om verksamhetsbidrag 

för 2017  
Sn/2016:167  792  

Sammanfattning 

SPH Social och Psykisk Hälsa har inkommit till socialnämnden med en 

ansökan om verksamhetsbidrag för 2017 med 82 016 kronor. Ansökan avser 

föreningens hyres- och elkostnader.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-31 

Ansökan om bidrag för 2017  

Verksamhetsplan 2017 

Budget för 2017 

Verksamhetsberättelse SPH 2015 

Balansrapport och Resultatrapport för räkenskapsår 2015  

Revisionsberättelse för 2015, daterad 2016-02-09 

 

Förvaltningens förslag 

 SPH beviljas bidrag för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 med 82 016 

kronor för lokalhyra och el, att utbetalas kvartalsvis i förskott. 

 Kostnaderna ska täckas inom budgetramen för insatser till personer med 

funktionshinder. 

 
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– SPH beviljas bidrag för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 med 82 016 

kronor för lokalhyra och el, att utbetalas kvartalsvis i förskott. 

– Kostnaderna ska täckas inom budgetramen för insatser till personer med 

funktionshinder. 

 

Beslutet expedieras till: 

SPH, Social och Psykisk hälsa  

Peter Ahlberg 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 213 

 

Ansökan från Det Fria Sällskapet Länkarna i Jönköping om 

verksamhetsbidrag för 2017 
Sn/2016:140  792 

 

Sammanfattning 

Det fria sällskapet Länkarna i Jönköping har ansökt om verksamhetsbidrag för 

2017 med 40 000 kronor för den löpande verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-12 

Ansökan från Det Fria Sällskapet Länkarna i Jönköping, inkommen 

2016-09-13 

Förvaltningens förslag  

 Det Fria Sällskapet Länkarna i Jönköping beviljas verksamhetsbidrag för 

2017 med 40 000 kronor. 

 Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– Det Fria Sällskapet Länkarna i Jönköping beviljas verksamhetsbidrag för 

2017 med 40 000 kronor. 

– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen. 

 

Beslutet expedieras till: 

Det Fria Sällskapet Länkarna i Jönköping 

Anneli Hallberg 

Karolina Andersson 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 214 

 

Ansökan från Sällskapet Länkarna Huskvarna om 

verksamhetsbidrag för 2017 
Sn/2016:141  792 

 

Sammanfattning 

Sällskapet Länkarna Huskvarna, har ansökt om verksamhetsbidrag med 50 000 

kronor avsett för deltagande i riksträffar och sambandsmöten med Smålands 

Länkråd. Utgifterna i övrigt finansieras framförallt genom bidrag från kultur- 

och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-12 

Ansökan, inklusive bilagor, från Sällskapet Länkarna i Huskvarna, inkommen 

2016-09-13 

Förvaltningens förslag   

– Sällskapet Länkarna Huskvarna beviljas verksamhetsbidrag för 2017 med 

50 000 kronor. 

– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– Sällskapet Länkarna Huskvarna beviljas verksamhetsbidrag för 2017 med 

50 000 kronor. 

– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen. 

 

Beslutet expedieras till: 

Sällskapet Länkarna Huskvarna 

Anneli Hallberg  

Karolina Andersson 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 215 

 

Ansökan från RFHL om verksamhetsbidrag för 2017 
Sn/2016:151  792 

 

Sammanfattning 

RFHL i Jönköpings län har ansökt om verksamhetsbidrag med 80 000 kronor. 

Bidraget ska dels möjliggöra insatser i form av stöd, hjälp och råd till personer 

med beroende/missbruk och även till deras anhöriga och dels informations-

insatser till socialtjänstens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-12 

Ansökan inklusive bilagor från RFHL, inkommen 2016-09-26 

Förvaltningens förslag   

- RFHL beviljas verksamhetsbidrag för 2017 med 80 000 kronor. 

- Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– RFHL beviljas verksamhetsbidrag för 2017 med 80 000 kronor. 

– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen. 

 

Beslutet expedieras till: 

RFHL i Jönköpings län 

Anneli Hallberg 

Karolina Andersson 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 216 

 

Ansökan från IOGT/NTO 6457 Stickan och Stickans kamratstöd om 

verksamhetsbidrag för 2017 
Sn/2016:163  792 

 

Sammanfattning 

IOGT-NTO 6457 Stickan ansöker om 96 600 kronor för 2017 till lokalhyra för 

träffpunkten på Östra Storgatan 85D i Jönköping, Stickans Stickcafé, Stickans 

matlagning samt för Stickans kamratstödsverksamhet. 

Föreningen bildades den 15 februari 2010 (efterträdare till lokalföreningen 

KRIS). 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-19 

Ansökan om ekonomiskt bidrag från IOGT-NTO 6457 Stickan i Jönköping, 

inkommen 2016-10-18 

Förvaltningens förslag  

– IOGT-NTO 6457 Stickan i Jönköping beviljas verksamhetsbidrag för 2017

 med 96 600 kronor, utbetalning sker månadsvis. 

– Kostnaden täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– IOGT-NTO 6457 Stickan i Jönköping beviljas verksamhetsbidrag för 2017 

med 96 600 kronor, utbetalning sker månadsvis. 

– Kostnaden täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen. 

 

Beslutet expedieras till: 

IOGT-NTO 6457 Stickan, Box 3283, 550 03 Jönköping 

Anneli Hallberg 

Karolina Andersson 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§ 217 

 

Ansökan från LP-kontakten Jönköping om verksamhetsbidrag för 

2017 
Sn/2016:154  792 

Sammanfattning 

LP-kontakten i Jönköping har ansökt om verksamhetsbidrag med 140 000 

kronor för år 2017 på uppdrag av pingstförsamlingarna i Jönköping, 

Huskvarna, Bankeryd, Tenhult och Lekeryd. Bidraget ska möjliggöra insatser i 

form av stöd och hjälp i olika former på kristen grund för personer med en 

social utsatthet och med en beroendeproblematik. LP arbetar även med att 

stärka det förebyggande arbetet. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-17 

Ansökan med information från LP-kontakten i Jönköping, inkommen  

2016-10-17 

Förvaltningens förslag  

 LP-kontakten i Jönköping beviljas verksamhetsbidrag för 2017 med 

140 000 kronor. 

 Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– LP-kontakten i Jönköping beviljas verksamhetsbidrag för 2017 med 140 000 

kronor. 

– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen. 

 

Beslutet expedieras till: 

LP-kontakten i Jönköping  

Anneli Hallberg 

Karolina Andersson 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 218 

 

Ansökan från Frälsningsarmén Södra Vätterbygden om 

verksamhetsbidrag för 2017 
Sn/2016:146  792 

 

Sammanfattning 

Frälsningsarmen har ansökt om verksamhetsbidrag med 190 000 kronor för år 

2017. Frälsningsarmén är en kristen kyrka som finns i 127 länder, de bedriver 

olika verksamheter för att stödja människor i utsatthet.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-12 

Frälsningsarméns bidragsansökan med bilagor, daterad 2016-09-22 

Förvaltningens förslag   

– Frälsningsarmén tilldelas 190 000 kronor som stöd för år 2017. 

– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.  

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– Frälsningsarmén tilldelas 190 000 kronor som stöd för år 2017. 

– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen. 

 

Beslutet expedieras till: 

Frälsningsarméns Öppna Sociala Verksamhet 

Anneli Hallberg 

Karolina Andersson 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(45) 

Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 219 

 

Ansökan från Vårsols familjecenter om verksamhetsbidrag för 2017 
Sn/2016:156  792 

Sammanfattning 

Vårsols familjecenter ansöker om bidrag inför 2017 med 800 000 kronor och 

meddelar samtidigt att de tänker hantera eventuellt bidrag enligt en ny prislista. 

Förvaltningen föreslår att ge Vårsol ett något utökat bidrag jämfört med idag, 

detta under förutsättning att överenskommelse kan nås med Vårsols 

familjecenter.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-25 

Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-25 

Bilaga: Jämförelse mellan Vårsols familjecenter och familjebehandling 

Förvaltningens förslag 

– Socialförvaltningen får i uppdrag att teckna en överenskommelse med 

Vårsol om upplägget för år 2017. 

– Under förutsättning av överenskommelse beviljas 113 256 kronor i 

verksamhetsbidrag för 2017 (med höjning enligt OPI när det fastställs) samt 

ett bidrag för faktisk verksamhet med högst 530 000 kronor (med höjning 

enligt OPI när det fastställs). 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– Socialförvaltningen får i uppdrag att teckna en överenskommelse med 

Vårsol om upplägget för år 2017. 

– Under förutsättning av överenskommelse beviljas 113 256 kronor i 

verksamhetsbidrag för 2017 (med höjning enligt OPI när det fastställs) samt 

ett bidrag för faktisk verksamhet med högst 530 000 kronor (med höjning 

enligt OPI när det fastställs). 

 

Beslutet expedieras till: 

Annika Åberg 

Ann Grabow-Blansch 

Karin Pilkvist 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 220 

 

Ansökan från Hela människan om verksamhetsbidrag för 2017 
Sn/2016:152  792 

 

Sammanfattning 

Hela människan RIA har ansökt om verksamhetsbidrag från socialnämnden för 

2017 med 1 175 000 kronor. Förutom verksamhetsbidrag finansieras Hela 

människans verksamhet genom kommunens köp av tjänster enligt särskilt 

upprättat ramavtal.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-19 

Ansökan med bilagor från Hela människan Jönköping, inkommen  

2016-10-19 

Förvaltningens förslag  

– Hela människan Jönköping beviljas verksamhetsbidrag med 1 175 000 

kronor för 2017, att utbetalas kvartalsvis i förskott. 

– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– Hela människan Jönköping beviljas verksamhetsbidrag med 1 175 000 

kronor för 2017, att utbetalas kvartalsvis i förskott. 

– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen. 

 

Beslutet expedieras till: 

Hela människan 

Anneli Hallberg 

Karolina Andersson 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 221 

 

Ansökan från Kvinno- och tjejjouren Jönköping om verksamhets-

bidrag för 2017 
Sn/2016:150  792 

Sammanfattning 

Kvinno- och tjejjouren i Jönköping ansöker om bidrag till sin verksamhet för 

2017. Ansökan avser hyreskostnad som betalas av socialförvaltningen direkt 

till hyresvärden, föreningsbidrag med 500 000 kronor samt ersättning för 

utförande av socialtjänst motsvarande fyra tjänster samt del av andra kostnader 

om totalt 2,5 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-28 
 

Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-28 
 

Ansökan från Kvinno- och tjejjouren i Jönköping om verksamhetsbidrag för 

2017, daterad 2016-09-21 

Förvaltningens förslag  

– Socialnämnden beviljar Kvinno- och tjejjouren i Jönköping verksamhets- 

bidrag för 2017, motsvarande 2016 års nivå d.v.s. hyran, ca 1 miljon direkt 

till hyresvärden, 400 000 kronor i föreningsbidrag och 1 141 000 kronor för 

utförande av socialtjänst med en uppräkning enligt OPI, när den är 

fastställd. 

– Beslutet verkställs när verksamhets- och budgetplan för kommande år har    

redovisats. 

– Kostnaderna täcks inom budgetramen för Individ- och familjeomsorg. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– Socialnämnden beviljar Kvinno- och tjejjouren i Jönköping verksamhets- 

bidrag för 2017, motsvarande 2016 års nivå d.v.s. hyran, ca 1 miljon direkt 

till hyresvärden, 400 000 kronor i föreningsbidrag och 1 141 000 kronor för 

utförande av socialtjänst med en uppräkning enligt OPI, när den är 

fastställd. 

– Beslutet verkställs när verksamhets- och budgetplan för kommande år har    

redovisats. 

– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorg. 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

Beslutet expedieras till: 

Kvinno- och tjejjouren i Jönköping 

Annika Åberg 

Anders Ivar 

Karolina Andersson 

 

 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(45) 

Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 222 

 

Ansökan från Brottsofferjouren om verksamhetsbidrag för 2017 
Sn/2016:109  792 

Sammanfattning 

Brottofferjouren i Jönköping ansöker om bidrag till sin verksamhet för 2017 

om 270 000 kronor, motsvarande 2 kronor/ kommuninvånare. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-28 

Ansökan från Brottsofferjouren i Jönköping om verksamhetsbidrag för 2017 
 

Förvaltningens förslag  

– Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren i Jönköping verksamhetsbidrag 

för 2017 med 270 000 kronor, motsvarande 2 kronor/invånare.  

– Beslutet verkställs när verksamhetsplan för kommande år har redovisats. 

– Kostnaderna täcks inom budgetramen för Individ- och familjeomsorg. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren i Jönköping verksamhetsbidrag 

för 2017 med 270 000 kronor, motsvarande 2 kronor/invånare.  

– Beslutet verkställs när verksamhetsplan för kommande år har redovisats. 

– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorg. 

 

Beslutet expedieras till: 

Brottsofferjouren i Jönköping 

Annika Åberg 

Karolina Andersson 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 223 

 

Ansökan från Kyrkhjälpen om verksamhetsbidrag till vinter-

härbärge för 2016-2017 
Sn/2016:153-792 

Sammanfattning 

Den 27 september ansökte Kyrkhjälpen om verksamhetsbidrag till vinter-

härbärge för 2016-2017 med 386 tkr. Ansökan omfattar lokalhyra, bevakning 

och en härbärgevärd på halvtid. Socialnämnden har nu att ta ställning till denna 

ansökan. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-24 

Kyrkhjälpens ansökan om verksamhetsbidrag för insatser till vinterhärbärge 

2016-2017, daterad 2016-09-26 

 

Förvaltningens förslag 

- Kyrkhjälpens ansökan om verksamhetsbidrag avslås med hänvisning till 

 principen om likabehandling och att tillfälligt boende inte ska ges kollektivt 

 utan individuellt, samt att några medel inte avsatts i budget för detta 

 ändamål. 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L yrkar att socialnämnden ger 

verksamhetsbidrag till Jönköpings kristna samarbetsråd och Huskvarna kristna 

samarbetsråd för projektet Kyrkhjälpen om 100 tkr för perioden 1/11-31/12, för 

att ge individuellt stöd och hjälpinsatser av akut karaktär till utsatta personer 

som vistas i kommunen. Socialnämnden ger föreningen möjlighet att 

återkomma med en ny, uppdaterad ansökan om verksamhetsbidrag för hela 

verksamhetsåret 2017. 

 

Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) 

yrkar bifall till Ola Nilsson (KD) yrkande. 

 

Socialnämndens beslut 

– Socialnämnden ger verksamhetsbidrag till Jönköpings kristna samarbetsråd 

och Huskvarna kristna samarbetsråd för projektet Kyrkhjälpen om 100 tkr 

för perioden 1/11-31/12, för att ge individuellt stöd och hjälpinsatser av akut 

karaktär till utsatta personer som vistas i kommunen.  

– Socialnämnden ger föreningen möjlighet att återkomma med en ny 

uppdaterad ansökan om verksamhetsbidrag för hela verksamhetsåret 2017. 

Justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

Beslutet expedieras till: 

Kyrkhjälpen 

Karl Gudmundsson 

Annika Åberg 

Anders Ivar 

Karolina Andersson 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 224 

 

Granskning av ersättning från Migrationsverket 
Sn/2016:155  130 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte genomfört en granskning av 

ersättning från Migrationsverket. I samband med granskningen har en rapport 

upprättats. Revisorerna önskar nu nämndens syn på rapportens rekommenda-

tioner senast den 30 november 2016. Förvaltningens förslag redovisas i bilaga 

till denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-27 
 

Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-27 
 

Skrivelse från kommunens revisorer, daterad 2016-09-20 

Förvaltningens förslag  

 Revisorernas skrivelse besvaras i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-27. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– Revisorernas skrivelse besvaras i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-27. 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunrevisionen 

Ledningsgruppen 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 225 

 

Yttrande över Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län 
Sn/2016:143  770 

Sammanfattning 

Beslut har inkommit från Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) att 

rekommendera Jönköpings läns kommuner och Höglandets kommunförbund 

gå vidare med ansökan om Vård- och omsorgscollege (VO-college). PKS har 

fattat beslutet utifrån Futurums förstudie kring VO-college i Jönköpings län.  
 

Stadskontoret har lämnat ärendet till socialnämnden, äldrenämnden och 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för remissvar. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-31 
 

Rapport Vård- och omsorgscollege 
 

Utdrag från PKS 2016-09-05 § 53 
 

Kostnadskalkyl och finansieringsmodell Vård- och omsorgscollege 
 

Kompletterande underlag avseende Vård- och omsorgscollege  

Förvaltningens förslag  

Yttrande till kommunstyrelsen 

 Ansökan om Vård- och omsorgscollege i enlighet med PKS 

rekommendation tillstyrks. 

 Finansieringen av kommunens kostnad för certifiering av VO-college ska 

anvisas till utbildning- och arbetsmarkandsnämndens då den aktuella 

nämnden sedan tidigare har tillförts särskilda medel för certifikat av VO-

college. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

Yttrande till kommunstyrelsen 

 Ansökan om Vård- och omsorgscollege i enlighet med PKS 

rekommendation tillstyrks. 

 Finansieringen av kommunens kostnad för certifiering av VO-college ska 

anvisas till utbildning- och arbetsmarkandsnämndens då den aktuella 

nämnden sedan tidigare har tillförts särskilda medel för certifikat av VO-

college. 

 

Justering 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 226 

 

Inriktningsbeslut upphandlade enheter FO 
Sn/2016:165  750 

Sammanfattning 

Fem gruppboenden inom funktionshinderomsorgen har drivits som 

upphandlade intraprenader i och med att kommunal utförare vann en 

upphandling med start 2011. Avtalet löper ut den 28 februari 2018 och det är 

därför tid att ta ett inriktningsbeslut om framtiden. Förvaltningen föreslår att 

dessa enheter inte upphandlas på nytt utan återgår i kommunal regi. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-24 

Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-24 

Förvaltningens förslag 

– Nuvarande fem gruppboende (Jönköpingsintraprenaden och Huskvarna 

intraprenaden) ska inte åter upphandlas när avtalet löper ut 2018-03-01.  

MBL-behandling 

Överläggning i socialförvaltningen samverkansgrupp har genomförts  

den 7 november 2016. Ingen av de fackliga företrädarna hade något att erinra. 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– Nuvarande fem gruppboende (Jönköpingsintraprenaden och Huskvarna 

intraprenaden) ska inte åter upphandlas när avtalet löper ut 2018-03-01.  

 

Beslutet expedieras till: 

Anna Bunninger 

Karin Pilkvist 

Dan Lundgren 

Patric Danielsson 

Erika Forselius 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 227 

 

Finansiering av deltagande i rehabiliteringsprogram 
Sn/2016:158  130 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har beviljat finansiering av Rehabprojektet under två år 

genom fonden för ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagande. Projektet, 

som består av 1,0 tjänst, är finansierat till november 2017. Socialnämnden har 

nu att ta ställning till om kommunstyrelsen ska föreslås en fortsatt finansiering 

genom fonden för ej utnyttjade statsbidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-10 

 

Förvaltningens förslag  
Förslag till kommunstyrelsen 

–  Rehabprojektet finansieras under fyra år räknat från den 1 september 2016 

 till den 31 augusti 2020 genom fonden för ej utnyttjade statsbidrag för 

 flyktingmottagande. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

–  Rehabprojektet finansieras under fyra år räknat från den 1 september 2016 

till den 31 augusti 2020 genom fonden för ej utnyttjade statsbidrag för 

flyktingmottagande. 

 

Beslutet expedieras till: 

Stadskontoret 

Karl Gudmundsson 

Annika Åberg 

Anders Ivar 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 228 

 

Yttrande över betänkandet "Färre i häkte och minskad isolering" 

(SOU 2016:52) 
Sn/2016:136  700 

Sammanfattning 

Justitiedepartementet har i betänkandet ”Färre i häkte och minskad isolering” 

lämnat förslag kring hur användning av häkte och restriktioner kan minska. 

Betänkandet har remitterats till 65 olika remissinstanser, varav Jönköpings 

kommun är en. Stadskontoret har remitterat ärendet till socialnämnden. 

Ärendet kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Synpunkterna på 

betänkandet ska vara Stadskontoret tillhanda senast den 16 november 2016.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-31 

Förvaltningens förslag 

Yttrande till kommunstyrelsen 

 Utredningens förslag gällande placering av häktade barn på särskilda 

ungdomshem förutsätter att ett tillräckligt antal platser på ungdomshemmen 

tillskapas. Förändringen får inte innebära ökade svårigheter för social-

tjänsten att få tillgång till platser på särskilda ungdomshem. I övrigt har 

socialnämnden inte några synpunkter. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

Yttrande till kommunstyrelsen 

 Utredningens förslag gällande placering av häktade barn på särskilda 

ungdomshem förutsätter att ett tillräckligt antal platser på ungdomshemmen 

tillskapas. Förändringen får inte innebära ökade svårigheter för social-

tjänsten att få tillgång till platser på särskilda ungdomshem. I övrigt har 

socialnämnden inte några synpunkter. 

 

Justering 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 229 

 

Åtgärder för att säkerställa en god personalförsörjning inom 

individ- och familjeomsorg 
Sn/2014:238  020 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen återremitterade vid sitt sammanträde den 5 oktober 2016 

(§ 278) ärendet gällande uppföljning av åtgärdsförslag för att säkerställa en god 

personalförsörjning inom individ- och familjeomsorgen till socialnämnden.  

Motiveringen till återremissen var att samverkan ska genomföras med berörda 

fackliga organisationer. 

 

Socialnämnden har nu beretts tillfälle att yttra sig. Yttrandet ska vara  

kommunstyrelsens diarium tillhanda senast den 23 december 2016. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-01 
 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-06-03 
 

Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2016-05-09, daterad rev. 2016-06-03 
 

Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp, daterat 2016-06-13 

Förvaltningens förslag  

Yttrande till kommunstyrelsen 

 Samverkan med berörda fackliga organisationer hade redan genomförts vid 

socialnämndens beslut den 21 juni 2016 (§ 138). Nämnden vidhåller sitt 

beslut att godkänna socialförvaltningens analys och förslag till åtgärder för 

att säkerställa en god personalförsörjning inom individ- och familje-

omsorgen, och överlämna analysen och förslagen till kommunstyrelsen. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

Yttrande till kommunstyrelsen 

– Samverkan med berörda fackliga organisationer hade redan genomförts vid 

socialnämndens beslut den 21 juni 2016 (§ 138). Nämnden vidhåller sitt 

beslut att godkänna socialförvaltningens analys och förslag till åtgärder för 

att säkerställa en god personalförsörjning inom individ- och familje-

omsorgen, och överlämna analysen och förslagen till kommunstyrelsen. 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen  
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 230 

 

Anmälan om personuppgiftsombud 
Sn/2016:166  700 

Sammanfattning 

Av reglementet för socialnämnden framgår att nämnden ansvarar för  

behandlingen av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde. Det  

innebär att nämnden är personuppgiftsansvarig. Nämnden kan utse ett  

personuppgiftsombud som ska se till att personuppgifter behandlas på ett 

korrekt och lagligt sätt. Uppgifter om vem som är personuppgiftsombud ska 

anmälas till Datainspektionen. 

 

Tommy Stillvall är sedan tidigare utsedd till personuppgiftsombud.  Med  

anledning av att han har bytt tjänst behöver nämnden nu utse ett eller flera nya  

personuppgiftsombud.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-01. 

Förvaltningens förslag  

 Till personuppgiftsombud utses administrative chefen Lars Bergstrand och 

chefen för enheten för informationssystem och säkerhet Claes Otterborg. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– Till personuppgiftsombud utses administrative chefen Lars Bergstrand och 

chefen för enheten för informationssystem och säkerhet Claes Otterborg. 

 

Beslutet expedieras till: 

Stadskontoret 

Lars Bergstrand 

Claes Otterborg 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 231 

 

Yttrande över förslag till verksamhetsplan 2017, med budget 

2017-2019 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
Sn/2016:164  700 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över förslag till 

verksamhetsplan 2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. I 

verksamhetsplanen finns förslag till budget 2017 till 2019 som för Jönköpings 

kommun innebär en medfinansiering på 1.113.660 kr 2017 och med en höjning 

2018 och 2019 med 10 procent per år.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden med förslag till 

verksamhetsplan för 2017, daterad 2016-10-10 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-03 

Förvaltningens förslag 

Yttrande till kommunstyrelsen 

– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som yttrande över förslag 

till verksamhetsplan 2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och L, Lenah Wendelius 

Andersson (S), för partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar 

bifall till förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

Yttrande till kommunstyrelsen 

– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som yttrande över förslag 

till verksamhetsplan 2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Ola Nilsson (KD) samt Karin Widerberg (S) i 

behandlingen av ärendet.  

 

Justering 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen, Karl Gudmundsson, Annika Åberg, Anders Ivar 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 232 

 

Rapportering av ej verkställda beslut enl SoL och LSS 2016 (IFO 

och FO) 
Sn/2016:35  700 

Sammanfattning 

En gång per kvartal lämnar socialförvaltningen en statistikrapport till 

kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 

kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader från dagen 

för respektive beslut, och hur många av besluten som inte har verkställts på 

nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Förvaltningen 

har sett över sina rutiner för att uppfylla lagstiftarens krav. Fortsättningsvis 

kommer ärendet därför behandlas i socialnämnd respektive äldrenämnd. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-28 
 

Statistikrapport, daterad 2016-10-28 

Förvaltningens förslag  

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse och statistikrapport över de beslut 

inom individ- och familjeomsorgen och funktionshinderomsorgen som har 

rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg för tredje kvartalet 2016 

lämnas till kommunfullmäktige. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse och statistikrapport över de beslut 

inom individ- och familjeomsorgen och funktionshinderomsorgen som har 

rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg för tredje kvartalet 2016 

lämnas till kommunfullmäktige. 

Beslutet expedieras till: 

Stadskontoret 

Kommunrevisionen 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 233 

 

Sammanträdesplanering för socialnämnden 2017 
Sn/2016:159  006 

Sammanfattning 

Respektive nämnd ska fastställa tidplan för nämndsammanträden för 

nästkommande år. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-26 
 

Sammanträdesplan socialnämnden 2017 

Förvaltningens förslag  

 Sammanträdesplan för socialnämnden och dess presidium fastställs enligt 

förslag i sammanträdesplan 2017. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– Sammanträdesplan för socialnämnden och dess presidium fastställs enligt 

förslag i sammanträdesplan 2017. 

 

Beslutet expedieras till: 

Stadskontorets kansli 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Enhetschefer stab 
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 234 

 

Ändringar och tillägg i delegationsordningen 
Sn/2016:40  002 

Sammanfattning 

Socialnämndens delegationsordning är fortlöpande föremål för översyn. Den 

nu föreslagna ändringen rör beslut i Lex Sarah-utredningar. 

Delegationsbestämmelsen som föreslås bli ändrad beslutade nämnden om den 

20 oktober 2015 (§ 233).  

 

I ärendet beskrivs också vad beslut i Lex Sarah-utredningar innebär. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-31 

Förvaltningens förslag  

 Formuleringen i delegationsförteckningen gällande beslut i Lex Sarah-

utredningar ändras i enlighet med vad som föreslås i tjänsteskrivelsen under 

rubriken sammanfattande förslag. 

MBL-behandling 

Överläggning i socialförvaltningen samverkansgrupp har genomförts  

den 7 november 2016. Ingen av de fackliga företrädarna hade något att erinra. 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

– Formuleringen i delegationsförteckningen gällande beslut i Lex Sarah-

utredningar ändras i enlighet med vad som föreslås i tjänsteskrivelsen under 

rubriken sammanfattande förslag. 

 

Beslutet expedieras till: 

Lars Bergstrand 

Karin Pilkvist  
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Socialnämnden 2016-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 235 

 

Utvärdering av fri ledsagning inom SoL och LSS 
Sn/2016:169  753 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2016 § 264 att ge 

socialnämnden i uppdrag att under ett år pröva möjligheten med fri ledsagning 

inom SoL och LSS. Projektet ska starta under 2017 och ska efter avslut 

utvärderas med återrapportering till kommunfullmäktige. 

 

Adrian Ericsson och Mona Forsberg, för den socialdemokratiska 

fullmäktigegruppen, anför i motion daterad 2016-04-25, att alla människor har 

rätt att delta i samhällslivet efter sina förutsättningar. De anser att en 

restriktivare behovsbedömning av insatsen ledsagning har resulterat i att många 

människor upplever att de inte har möjlighet att medverka i varken föreningsliv 

eller demokratiska processer.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-20 § 264 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L yrkar att socialnämnden ger 

förvaltningen i uppdrag att redovisa en projektplan för fri ledsagning enligt 

kommunfullmäktiges beslut 2016-10-20, redovisa om några förtydliganden 

behövs från kommunstyrelsen samt upprätta en budget med förslag till 

finansiering. 

 

Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V yrkar att socialnämnden ger 

förvaltningen i uppdrag att utarbeta en projektplan tillsammans med en 

projektgrupp bestående av handikapporganisationer som är direkt berörda av 

ledsagning. Dessa ska också ingå i den begärda utvärderingen av projektet som 

ska vara kommunfullmäktige tillhanda i december 2018. 

Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till Karin Widerbergs (S) yrkande. 

Propositionsordning 

Ordförande frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) yrkande och Karin 

Widerbergs (S) yrkande och finner att nämnden beslutat i enlighet med Karin 

Widerbergs (S) yrkande. 

 

Socialnämndens beslut 

– Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en projektplan 

tillsammans med en projektgrupp bestående av handikapporganisationer 

som är direkt berörda av ledsagning. Dessa ska också ingå i den begärda 

utvärderingen av projektet som ska vara kommunfullmäktige tillhanda i 

december 2018. 
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Beslutet expedieras till: 

Karl Gudmundsson 

Stefan Österström 

Anna Bunninger 
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§ 236 

 

Övrigt ärende 
 

Gunnel Granberg (SD), yrkar få förnyad möjlighet att lämna yrkande i ärende § 

223 ”Ansökan från Kyrkhjälpen om verksamhetsbidrag till vinterhärbärge för 

2016-2017”. Detta med anledning av att hennes avsikt var att yrka bifall till 

förvaltningens förslag om att avslå ansökan. 

Eftersom ärendet redan behandlats och justerats med omedelbar verkan, avslår 

nämnden detta yrkande. Däremot får Gunnel Granberg, (SD) möjlighet att som 

övrig fråga till protokollet anteckna att hon inte ställer sig bakom sitt yrkande. 

Hon önskar ta tillbaka yrkandet som innebar att hon biföll Ola Nilssons, (KD) 

yrkande.  
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