JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

1

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00-17.50

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
ordförande
Christoffer Gullberg (M)
ej närvarande del av § 273 p.g.a jäv
Elisabeth Wahlström (M)
ersätter Christoffer Gullberg (M) del av § 273
Anders Carlsson (M)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) ej närvarande § 280 samt §§ 282-283 p.g.a. jäv
Eva Stråth (KD)
ersätter Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) § 280 samt §§ 282-283
Arnold Sigonius (C)
Rebecka Karlsson (L)
Karin Widerberg (S)
Eric Winbladh (S)
kl 13.00-17.15, §§ 272-274
Lenah Wendelius Andersson (S) ersätter Eric Winbladh (S) §§ 275-295
Gabriella Sjöberg (S)
Christer Sjöberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Gunnel Granberg (SD)
ersätter Anita Winberg (SD)
Elisabeth Wahlström (M)
§ 272 - del av § 273 samt §§ 274-276, 279-295
Eva Stråth (KD)
§§ 272-279, 281 samt 284-295
Erik Axelsson (C)
Lenah Wendelius Andersson (S) §§ 272-274
Gabriel Marko (S)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Susanna Björkman (S)
Peter Alsén (MP) kl 13.00-17.00
Karin Pilkvist, enhetschef, § 272
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Lars Malmström, bitr funktionschef, § 272
Stefan Österström, bitr socialdirektör
Annika Åberg, chef IFO, del av § 273
Claes Otterborg, IT-chef, §§ 272-273
Marie Andreasson, utv.ledare, del av § 273
Mia Chaib, enhetschef, § 272
Ann Grabow Blansch, omr.chef, del av § 273
Lars Bergstrand, chef tillståndsenheten, del av § 273
Lovisa Axén, alkoholhandläggare, del av § 273
l
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Övriga närvarande

Utses att justera

Christer Sjöberg

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2015-12-21, kl 14.30

Underskrifter

Paragrafer 272-295 (ej § 277-278)

Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

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

Socialnämnden (ej §§ 277-278)

Datum för sammanträdet

2015-12-15

Datum för anslags uppsättande

2015-12-22

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Helena Härshammar
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-01-13

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, klockan 13.00 - 17.50

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
Elisabeth Wahlström (M)
Anders Carlsson (M)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Arnold Sigonius (C)
Rebecka Karlsson (L)
Karin Widerberg (S)
Lenah Wendelius Andersson (S)
Gabriella Sjöberg (S)
Christer Sjöberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Gunnel Granberg (SD)

ordförande
ersätter Christoffer Gullberg (M) pga. jäv

ersätter Eric Winbladh (S)

ersätter Anita Winberg (SD)

Övriga närvarande

Eva Stråth (KD)
Erik Axelsson (C)
Gabriel Marko (S)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Susanna Björkman (S)
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr socialdirektör

Utses att justera

Christer Sjöberg

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering

Underskrifter

Paragrafer 277-278

Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

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

Socialnämnden §§ 277-278

Datum för sammanträdet

2015-12-15

Datum för anslags uppsättande

2015-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Karin Lundgren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-01-07

1

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

Innehåll
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§ 278 Serveringsärende; Sodexo AB (Elmiamässans restauranger),
Jönköping. Tillsynsärende
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§ 279 Serveringärende, Grennarevyn, Gränna (Mayas Pensionat HB,
Visingsö). Tillfälligt tillstånd till allmänheten under januari och
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Justerandes signatur

§ 285 Ansökan från Sällskapet Länkarna Jönköping 01 om verksamhetsbidrag för 2016. Bordlagt ärende

21
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Bordlagt ärende

26

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

Justerandes signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15
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Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

§ 272

Informationsärenden
a) Samhällsplanering – nämndens uppdrag
Enhetschef Mia Chaib redogör för hur förvaltningen planerar att arbeta med
samhällsplanerings- och lokalfrågor framöver, med ambitionen att inkludera
nämnderna på ett tidigare plan. Nämnderna ska regelbundet ges information
om långsiktigt planerade behov och projekt, och i samband med detta ges
möjlighet att lämna sina synpunkter kring önskvärda inriktningar. Vidare
ska nämnderna få fördjupad information i samband med investeringsarbetet
i verksamhets- och investeringsplanen. Som en tredje åtgärd för ett mer
effektivt arbete, föreslås att förvaltningen får delegation att svara på
detaljplaneyttranden.
Ola Nilsson (KD) och Arnold Sigonius (C) framhåller att nämnden behöver
kunskapshöjning inom området, och att det därför vore önskvärt med en
halvdag med utbildning och seminarier inom området.
c) Uppdrag om upphandling av HVB-hem
Vid socialnämndens novembersammanträde fick förvaltningen i uppdrag att
utarbeta ett underlag för upphandling av delar av HVB-hem och
stödboenden för ensamkommande flyktingbarn, för redovisning vid
nämndens januarisammanträde. Det råder stor osäkerhetavseende flera
faktorer, bland annat vilka ekonomiska förutsättningar som kommer gälla
vid bedrivande av HVB-hem och hur omfattande mottagandet av
ensamkommande kommer vara framöver. Karin Pilkvist, enhetschef, och
Lars Malmström, biträdande IFO-chef, bedömer därför att en eventuell
upphandlingsprocess bör senareläggas något, vilket kommer diskuteras
vidare med nämndens presidium.
e) Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Karl Gudmundsson redogör för ett förslag som nämnden har
att ta ställning till vid dagens sammanträde, som handlar om att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att organisera mottagandet av
ensamkommande flyktingbarn som en ny funktion inom socialförvaltningen. Uppdraget redovisas vid nämndens januarisammanträde.
Stefan Österström, biträdande socialdirektör, informerar om pågående
arbete med framtagande av verksamhetsplaner för 2015. En preliminär plan
har skickats till nämnden, som nämndens presidium kommer arbeta vidare
med tillsammans med förvaltningsledningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

§ 273

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:

Justerandes signatur

−

§ 277: Serveringsärende; Restaurang SPIRA, Jönköping. Tillsyn.
Föredragande: Gunnar Olsson, alkoholhandläggare

−

§ 278: Serveringsärende; Sodexo AB, Elmiamässans restauranger, Jönköping.
Tillsyn.
Föredragande: Lars Bergstrand, chef för tillståndsenheten och Lovisa
Axén, alkoholhandläggare

−

§ 283: Ansökan från Vårsols familjecenter om verksamhetsbidrag för 2016
Föredragande: Ann Grabow Blansch, områdeschef, och Marie
Andréasson, utvecklingsledare

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

§ 274

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 55 minuter (kl. 16.20 - 17.15)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

§ 275

Meddelanden
a) Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2015-11-04
b) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden
kommer att begäras
Dnr 2015:36
c) Sammanträdestider och presidieöverläggningar 2015
Dnr 2015:207
- Sociala områdesnämnden söders beslut 2015-11-10 § 427
- Sociala områdesnämnden västers beslut 2015-11-24
- Sociala områdesnämnden östers beslut 2015-11-26
d) Kommunstyrelsens beslut 2015-11-04
- § 317 – Yttrande över betänkandet En ny regional planering – ökad
samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Dnr 2015:183
e) Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-21
- § 258 – Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2016
Dnr 2015:207
f) Tekniska nämndens beslut 2015-11-10
- § 232 – Redovisning av förslag på ytterligare en tomt för uppförande av
prefabricerade lägenheter för flyktingmottagande
Reg i Lex
g) Beslut 2015-11-10 från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med
anledning av inspektion av Karlavägens korttidsboende, Jönköping
Dnr 2015:110
h) Rapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – Skyddsnät som
inte får brista
Reg i Lex

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

§ 276

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 11

Dnr 2015:24

b) Utdelning ur Sociala samfonden, julutdelningen 2015

Dnr 2015:52

c) Beslut i Lex Sarah-ärenden FO, daterade 2015-11-02,
2015-11-18 och 2015-11-23

Dnr 2015:4

d) Lex Maria anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, daterad
2015-11-13 – FO
Dnr Än2015:103
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

§ 277

Tillsynsärende; Spira, Restaurang, Jönköping (Mat & Kultur i
Jönköping AB)
Sn/2015:166 702
Sammanfattning
Mat & Kultur i Jönköping AB (556850-8583), nedan Bolaget, innehar sedan
den 20 september 2011 serveringstillstånd på serveringsstället Restaurang
Spira, Kulturgatan 3, Jönköping för servering av samtliga tillståndspliktiga
alkoholdrycker till allmänheten med en serveringstid mellan klockan
11.00 – 02.00.
Tillståndsenheten öppnade den 17 juni 2015 ett tillsynsärende med anledning
av att Bolaget inte anmält att en väsentlig förändring ägt rum i verksamheten
då restaurangens kök inte kunde användas. Tillståndsenheten har under
utredningen utfört tillsyn på serveringsstället samt inhämtat underlag från
Bolagets redovisning.
Tillståndsenhetens utredning gäller frågan om Bolaget och de personer som har
ett betydande inflytande över verksamheten fortfarande uppfyller lämplighetskraven i alkohollagen samt om verksamheten bedrivs enligt gällande rätt.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-04
Bolagets yttrande, daterat 2015-12-01
Tillägg till tjänsteskrivelse, daterat 2015-12-04
Förvaltningens förslag
- Serveringstillståndet för Mat & Kultur i Jönköping AB (556850-8583), vid
serveringsstället Restaurang Spira, Kulturgatan 3, Jönköping, återkallas med
stöd av 9 kap 18 § 3 p alkohollagen, utifrån de brister som framgår av
utredningen.
- Beslutet gäller med stöd av 10 kap 1 § 3 st alkohollagen omedelbart.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Företräde
Mat & Kultur i Jönköping AB har begärt företräde inför nämnden vid dess
behandling av ärendet. Bolaget representeras av Stefan Isaksson och ombudet
Jörgen Berglund.
Stefan Isaksson och Jörgen Berglund bemöter de brister och omständigheter,
som redovisas i förvaltningens utredning inklusive bilaga, och redogör för de
ståndpunkter som angetts i tidigare inlämnat yttrande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

Bolaget menar, att de i förvaltningens underlag åberopade omständigheterna
inte är i närheten av att vara grund för en återkallelse. Det är ett alltför starkt
ingripande. En återkallelse ska tillgripas endast i synnerligen allvarliga fall.
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Rebecka Karlsson (L) deltar inte i beslutet och lämnar följande
protokollsanteckning:
− Liberalerna deltar inte i beslutet då vår ledamot är ny och inte haft tillgång
till handlingarna.
Socialnämndens beslut
- Serveringstillståndet för Mat & Kultur i Jönköping AB (556850-8583), vid
serveringsstället Restaurang Spira, Kulturgatan 3, Jönköping, återkallas med
stöd av 9 kap 18 § 3 p alkohollagen, utifrån de brister som framgår av
utredningen.
- Beslutet gäller med stöd av 10 kap 1 § 3 st alkohollagen omedelbart.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Christoffer Gullberg (M) i behandlingen av ärendet.
Reservationer
Lenah Andersson Wendelius (S) och Gabriella Sjöberg (S) reserverar sig mot
beslutet.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Mat & Kultur i Jönköping AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

§ 278

Serveringsärende; Sodexo AB (Elmiamässans restauranger),
Jönköping. Tillsynsärende
Sn/2015:214 702
Sammanfattning
Det har vid tillsyn, genomförd av kommunens tillståndsenhet, framkommit
uppgifter som föranleder en granskning av om Sodexo AB brutit mot
alkohollagen. En tillsynsutredning har därför inletts.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-11-30
Tillståndsenhetens protokoll från tillsyn, daterat 2015-09-10
Bolagets yttrande, daterat 2015-12-11
Förvaltningens förslag
− Sodexo AB meddelas med stöd av 9 kap. 17 § alkohollagen en varning då
bolaget brutit mot 3 kap. 5 §, 3 kap. 8 §, 8 kap. 12 §, 8 kap. 14 §, 8 kap. 18
§, 8 kap. 20 §, 8 kap. 23 § och 8 kap. 24 § samma lag
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
– Sodexo AB meddelas med stöd av 9 kap. 17 § alkohollagen en varning då
bolaget brutit mot 3 kap. 5 §, 3 kap. 8 §, 8 kap. 12 §, 8 kap. 14 §, 8 kap. 18
§, 8 kap. 20 §, 8 kap. 23 § och 8 kap. 24 § samma lag
Jäv
På grund av jäv deltar inte Christoffer Gullberg (M) i behandlingen av ärendet.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Sodexo AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

§ 279

Serveringärende, Grennarevyn, Gränna (Mayas Pensionat HB,
Visingsö). Tillfälligt tillstånd till allmänheten under januari och
februari 2016. Pausservering
Sn/2014:221 702
Sammanfattning
Mayas Pensionat HB, 969762-6753, (Bolaget) ansöker om pausservering till
allmänheten vid Grenna Cabarevyförenings föreställningar på Gränna
Kulturgård, Gränna, under perioden den 1 januari 2016 till den 28 februari
2016.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2015-10-21
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-01
Förvaltningens förslag
− Mayas Pensionat HB, 969762-6753, beviljas tillfälligt tillstånd till
allmänheten att i foajén på Gränna Kulturgård, få servera starköl, vin och
andra jästa alkoholdrycker i pauserna på Grenna Cabarevyförenings
föreställningar under januari och februari 2016 mellan klockan
19.00 – 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
– Mayas Pensionat HB, 969762-6753, beviljas tillfälligt tillstånd till
allmänheten att i foajén på Gränna Kulturgård, få servera starköl, vin och
andra jästa alkoholdrycker i pauserna på Grenna Cabarevyförenings
föreställningar under januari och februari 2016 mellan klockan
19.00 – 23.00.

Beslutet expedieras till:
Mayas Pensionat HB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

§ 280

Ansökan om föreningsbidrag från Jönköpings kristna samarbetsråd
till insatser för utsatta EU-medborgare i Jönköpings kommun
Sn/2015:250 792
Sammanfattning
Jönköpings kristna samarbetsråd, i denna skrivelse kallade för Kyrkhjälpen,
ansökte den 24 september 2015 om föreningsbidrag från socialnämnden till
boende i campingstugor för gruppen utsatta EU-medborgare under perioden 1
november till 31 december 2015. Sökt bidrag var 89 000 kr. Ansökan avslogs,
då den inte var gjord enligt riktlinjerna för ansökan om föreningsbidrag.
Samtidigt beslutade socialnämnden att bevilja maximalt 60 000 kr för
vinterboende under november och december, samt att förvaltningen skulle
ordna ett möte med berörda politiker och tjänstemän för att diskutera
ansvarsfördelning.
Den 3 november 2015 inkom Jönköping kristna samarbetsråd med en ansökan
om föreningsbidrag för hela 2016 på 350 000 kr avseende boende för utsatta
EU-medborgare. Förvaltningen bedömer att ett sådant boende kan minska
antalet som bosätter sig olovligen på privat eller kommunal mark, att det ger en
överblick över gruppen utsatta EU-medborgare och om det finns barn och
unga. Förvaltningens förslag innebär dock att bidraget begränsas till den period
som krävs för att undvika en akut nödsituation, vilket är perioden 1 januari till
30 april 2016 och som enligt Kyrkhjälpens budget kostar 170 000 kr. Tekniska
kontoret har sagt sig vara beredda att delfinansiera boendet, och beskedet från
tekniska direktören är att de kan bidra med 40 000 kr under aktuell period.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-23
Ansökan om bidrag, daterad 2015-10-29
Årsmötesprotokoll 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsplan 2015
Bokslut 2014
Revisionsberättelse 2014
Stadgar för föreningen antagna 2008
Förvaltningens förslag
- Bidrag beviljas med 125 000 kr till den del som avser boende under
perioden 1 januari till 30 april 2016 och som inte täcks av bidrag från
tekniska kontoret.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, V och MP samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

Protokollsanteckning
Christoffer Gullberg (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i beslutet, och
lämnar följande anteckning till protokollet:
− Moderaterna väljer att inte delta i beslutet, efter att inte fått gehör inom
Alliansgruppen för en återremiss av ärendet. Moderaterna anser att man
inte kan fatta detta beslut då Socialtjänstlagen tydligt är riktat till individer
och inte grupper. Vi anser även att det högst beslutande organet i
Jönköpings kommun ännu inte har fastslagit vilken politisk nämnd som har
mandatet att ge föreningsbidrag då detta kommer diskuteras under våren.
Avslutningsvis anser Moderaterna inte att man bör nyttja skattebetalarnas
pengar på detta lättvindiga sätt.
Socialnämndens beslut
– Bidrag beviljas med 125 000 kr till den del som avser boende under
perioden 1 januari till 30 april 2016 och som inte täcks av bidrag från
tekniska kontoret.
Jäv
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund
av jäv.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings kristna samarbetsråd
Karl Gudmundsson
Annika Åberg
Anders Ivar
Ingela Öster

Justerandes signatur
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§ 281

Ansökan från SPH, Social och Psykisk Hälsa, om verksamhetsbidrag
för 2016
Sn/2015:268 792
Sammanfattning
I socialförvaltningens tjänsteskrivelse presenteras en utredning angående
Riksföreningen SPH:s verksamhet, vilken aktualiserats både med anledning av
en händelse i föreningens lokal under 2015 samt mot bakgrund av inkommen
ansökan om verksamhetsbidrag inför 2016. SPH ansöker för 2016 om 82 016
kr.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-27
Ansökan om bidrag för 2016
Verksamhetsbeskrivning från SPH, daterad 2015-06-10
Balansrapport räkenskapsår 2015 utskrift, daterad 2015-08-17
Årsmötesprotokoll, daterat 2015-02-23
Verksamhetsberättelse 2014
Revisionsberättelse för 2014
Balansrapport räkenskapsår 2014
Verksamhetsplan 2015 som även ligger som förslag för 2016
Förvaltningens förslag
− SPH beviljas bidrag för tiden 2016-01-01 till 2016-06-30 med 41 000 kr
för lokalhyra och el, att utbetalas kvartalsvis i förskott.
− En förutsättning för bidrag är att SPH löpande delger förvaltningen
dokumentation om verksamheten såsom mötesprotokoll, genomförda och
planerade aktiviteter samt att funktionshinderomsorgen ges möjlighet att
delta i årsmöte och föreningsmöten
− Kostnaderna ska täckas inom ramen 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 2016-01-01 till 2016-06-30 med 41 000 kr för
lokalhyra och el, att utbetalas kvartalsvis i förskott.
– En förutsättning för bidrag är att SPH löpande delger förvaltningen
dokumentation om verksamheten såsom mötesprotokoll, genomförda och
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planerade aktiviteter samt att funktionshinderomsorgen ges möjlighet att
delta i årsmöte och föreningsmöten
– Kostnaderna ska täckas inom ramen för insatser till personer med
funktionshinder.
Beslutet expedieras till:
SPH, Social och Psykisk hälsa
Ingela Öster
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§ 282

Ansökan från Frälsningsarméns sociala arbete om verksamhetsbidrag för 2016
Sn/2015:251 792
Sammanfattning
Frälsningsarmén har ansökt om verksamhetsbidrag med 180 000 kr för år 2016.
Frälsningsarmén är en internationell rörelse och ett evangeliskt trossamfund
inom den kristna kyrkan, och finns i 127 länder. Frälsningsarmén bedriver
olika verksamheter för att stödja människor i utsatthet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-30
Frälsningsarméns bidragsansökan, daterad 2015-11-15
Kompletterande handlingar, daterade 2015-11-18
Frälsningsarmens resultatrapport och budget, daterad 2015-12-01
Förvaltningens förslag
− Frälsningsarmén tilldelas 180 000 kronor som stöd för år 2016, vilket ryms inom
individ- och familjeomsorgens budget.
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 180 000 kronor som stöd för år 2016, vilket ryms
inom individ- och familjeomsorgens budget.
Jäv
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund
av jäv.
Beslutet expedieras till:
Frälsningsarméns Öppna Sociala Verksamhet
Anneli Hallberg
Ingela Öster

Justerandes signatur
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§ 283

Ansökan från Vårsols familjecenter om verksamhetsbidrag för 2016
Sn/2015:252 792
Sammanfattning
Vårsols familjecenter har ansökt om bidrag för sin verksamhet för 2016, som
består av tidiga insatser i form av barngruppsverksamhet. Denna ansökan
utreds i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, tillsammans med resonemang
kring det uppdrag som socialnämnden lämnade den 16 december 2014 om att
genomföra en genomlysning av socialtjänstens barngruppsverksamhet Musslan
och Vårsols familjecenters verksamhet. Förvaltningen föreslår att detta
uppdrag återtas, mot bakgrund av den utveckling som skett under 2015 och
som innebär att verksamheterna utvecklats åt olika håll och därmed numera
kompletterar varandra.
Beslutsunderlag
Vårsols familjecenter ansökan om verksamhetsbidrag, daterad 2015-10-27
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-03
Förslag till ersättning för 2016 (Bilaga till tjänsteskrivelse), daterad 2015-12-03
Förvaltningens förslag
− Ersättning till Vårsols familjecenter för 2016 ska utbetalas i enlighet med
vad som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen, daterad 2015-12-03
− Nämndens uppdrag till förvaltningen (Sn 2014-12-16, § 233) gällande
genomlysning av socialtjänstens barngruppverksamhet Musslan och Vårsols
familjecenters verksamhet återtas.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, yrkar bifall till förvaltningens
första beslutssats, men med följande tillägg istället för förvaltningens
föreslagna andra beslutssats:
− Nämndens presidium får i uppdrag att formulera ett reviderat
utredningsuppdrag avseende barngruppernas Musslans och Vårsol
Familjecentrums verksamheter. Detta mot bakgrund av att förutsättningar
och arbetssätt förändrats sedan nämnden lämnade det tidigare uppdraget
om genomlysning den 16 december 2014 (§ 233).
− För att kunna beakta ansökan om att ta bort ersättningstaket, önskar
socialnämnden att Frälsningsarmén redovisar de faktiska kostnaderna inför
nästa ansökningstillfälle.
Karin Widerberg (S), för partierna S, V och MP, samt Gunnel Granberg (SD)
yrkar bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
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Socialnämndens beslut
− Ersättning till Vårsols familjecenter för 2016 ska utbetalas i enlighet med
vad som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen, daterad 2015-12-03
− Nämndens presidium får i uppdrag att formulera ett reviderat
utredningsuppdrag avseende barngruppernas Musslans och Vårsol
Familjecentrums verksamheter. Detta mot bakgrund av att förutsättningar
och arbetssätt förändrats sedan nämnden lämnade det tidigare uppdraget om
genomlysning den 16 december 2014 (§ 233).
− För att kunna beakta ansökan om att ta bort ersättningstaket, önskar
socialnämnden att Frälsningsarmén redovisar de faktiska kostnaderna inför
nästa ansökningstillfälle.

Jäv
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund
av jäv.
Beslutet expedieras till:
Vårsols familjecenter
Ingela Öster
Annika Åberg
Ann Grabow Blansch
Ola Nilsson (KD)
Christoffer Gullberg (M)
Karin Widerberg (S)
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§ 284

Ansökan från Hela Människan Jönköping om verksamhetsbidrag
för 2016. Bordlagt ärende
Sn/2015:211 792
Sammanfattning
Hela människan RIA har ansökt om verksamhetsbidrag från socialnämnden för
2016 med 1 100 000 kr. Förutom verksamhetsbidrag finansieras Hela
människans verksamhet genom kommunens köp av tjänster enligt särskilt
upprättat ramavtal.
Ärendet bordlades vid socialnämndens sammanträde den 17 november 2015
för att ge nämndens presidium möjlighet att diskutera ärendet ytterligare inför
beslut.
Beslutsunderlag
Ansökan med bilagor från Hela människan Jönköping, inkommen 2015-09-22
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-26
Förvaltningens förslag
− Hela människan Jönköping beviljas verksamhetsbidrag med 970 000 kr för
2016, 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, yrkar bifall till förvaltningens
förslag med skillnaden att den beviljade summan ska ändras till den ansökta
summan om 1 100 000 kr för 2016.
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V, och Gunnel Granberg (SD)
yrkar bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
− Hela människan Jönköping beviljas verksamhetsbidrag med 1 100 000 kr
för 2016, att utbetalas kvartalsvis i förskott.
− Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.
Beslutet expedieras till:
Hela människan
Ingela Öster
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§ 285

Ansökan från Sällskapet Länkarna Jönköping 01 om verksamhetsbidrag för 2016. Bordlagt ärende
Sn/2015:221 792
Sammanfattning
Det fria sällskapet Länkarna Jönköping 01 har ansökt om verksamhetsbidrag
för 2016 med 40 000 kr för den löpande verksamheten. Förutom bidraget från
socialnämnden består intäkterna huvudsakligen av fritidsnämndens föreningsbidrag.
Ärendet bordlades vid socialnämndens sammanträde den 17 november 2015
för att ge nämndens presidium möjlighet att diskutera ärendet ytterligare inför
beslut.
Beslutsunderlag
Ansökan från Det Fria Sällskapet Länkarna Jönköping 01, inkommen
2015-10-02
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-26
Förvaltningens förslag
− Det Fria Sällskapet Länkarna Jönköping 01 beviljas verksamhetsbidrag för
2016 med 35 000 kr.
− Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, yrkar bifall till förvaltningens
förslag med skillnaden att den beviljade summan ska ändras till den ansökta
summan om 40 000 kr för 2016.
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Det Fria Sällskapet Länkarna Jönköping 01 beviljas verksamhetsbidrag för
2016 med 40 000 kr.
− Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.
Beslutet expedieras till:
Sällskapet Länkarna Jönköping
Ingela Öster
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§ 286

Ansökan från LP-kontakten i Jönköping om verksamhetsbidrag för
2016. Bordlagt ärende
Sn/2015:216 792
Sammanfattning
LP-kontakten i Jönköping har ansökt om verksamhetsbidrag med 100 000 kr
för år 2016 på uppdrag av pingstförsamlingarna i Jönköping, Huskvarna,
Bankeryd, Tenhult och Lekeryd. Bidraget ska möjliggöra insatser i form av
stöd, hjälp och behandling i olika former på kristen grund för personer med en
social utsatthet och med en beroendeproblematik.
Ärendet bordlades vid socialnämndens sammanträde den 17 november 2015
för att ge nämndens presidium möjlighet att diskutera ärendet ytterligare inför
beslut.
Beslutsunderlag
Ansökan med information från LP-kontakten i Jönköping, inkommen
2015-09-15
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-27
Förvaltningens förslag
− LP-kontakten i Jönköping beviljas verksamhetsbidrag för 2016 med
40 000 kr.
− Kostnaderna täcks inom ramen för individ- och familjeomsorgen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, yrkar bifall till förvaltningens
förslag med skillnaden att den beviljade summan ska ändras till den ansökta
summan om 100 000 kr för 2016.
Karin Widerberg (S) för partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD)
yrkar bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
− LP-kontakten i Jönköping beviljas verksamhetsbidrag för 2016 med
100 000 kr.
− Kostnaderna täcks inom ramen för individ- och familjeomsorgen.
Beslutet expedieras till:
LP-kontakten i Jönköping
Ingela Öster
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§ 287

Ansökan från Kvinno- och tjejjouren i Jönköping om verksamhetsbidrag för 2016. Bordlagt ärende
Sn/2015:219 792
Sammanfattning
Kvinno- och tjejjouren i Jönköping ansöker om bidrag till sin verksamhet för
2016. Ansökan avser hyreskostnad om ca 1 miljon kronor direkt till hyresvärden, föreningsbidrag med 400 000 kronor samt ersättning motsvarande 4
tjänster samt del av andra kostnader om totalt 2,5 miljoner för utförande av
socialtjänst.
Ärendet bordlades vid socialnämndens sammanträde den 17 november 2015
för att ge nämndens presidium möjlighet att diskutera ärendet ytterligare inför
beslut.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-30
Ansökan från Kvinno- och tjejjouren i Jönköping om verksamhetsbidrag för
2016, daterad 2015-09-21
Förvaltningens förslag
− Socialnämnden beviljar Kvinno- och tjejjouren i Jönköping verksamhetsbidrag för 2016, motsvarande 2015 års nivå med en uppräkning enligt OPI.
− Kostnaderna täcks inom budgetramen för Individ- och familjeomsorg.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, yrkar bifall till förvaltningens
förslag med följande tillägg:
− Kvinno- och tjejjouren beviljas föreningsbidrag om 200 000 kr för första
halvåret 2016. För andra halvåret kan nämnden, efter förnyad ansökan med
redovisning kring den ekonomiska utvecklingen, ta ställning till att bevilja
ytterligare 200 000 kr för andra halvåret 2016.
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V, yrkar bifall till förvaltningens
förslag med följande tillägg:
− Kvinno- och tjejjouren beviljas föreningsbidrag om 400 000 kr för år 2016.
Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till Karin Widerbergs (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) yrkande och Karin
Widerbergs (S) yrkande, och finner att nämnden beslutat i enlighet med Karin
Widerbergs (S) yrkande.
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Socialnämndens beslut
− Socialnämnden beviljar Kvinno- och tjejjouren i Jönköping verksamhetsbidrag för 2016, motsvarande 2015 års nivå med en uppräkning enligt OPI.
− Kvinno- och tjejjouren beviljas föreningsbidrag om 400 000 kr för år 2016.
− Kostnaderna täcks inom budgetramen för Individ- och familjeomsorg.
Reservation
Christoffer Gullberg (M), Anders Carlsson (M), Ola Nilsson (KD), Ulla
Gunnevik Sandstedt (KD), Arnold Sigonius (C) och Rebecka Karlsson (L)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Beslutet expedieras till:
Kvinno- och tjejjouren i Jönköping
Annika Åberg
Anders Ivar
Ingela Öster
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§ 288

Ansökan från Brottsofferjouren i Jönköping om verksamhetsbidrag
för 2016. Bordlagt ärende
Sn/2015:222 792
Sammanfattning
Brottsofferjouren i Jönköping ansöker om bidrag till sin verksamhet för 2016
om 264 000 kronor, motsvarande 2 kronor/kommuninvånare. Ärendet
bordlades vid socialnämndens sammanträde den 17 november 2015 för att ge
nämndens presidium möjlighet att diskutera ärendet ytterligare inför beslut.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-30
Ansökan från Brottsofferjouren i Jönköping om verksamhetsbidrag för 2016,
daterad 2015-09-21
Förvaltningens förslag
− Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren i Jönköping verksamhetsbidrag
för 2016 med 198 500 kronor, motsvarande 1,50 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, yrkar bifall till förvaltningens
förslag med skillnaden att den beviljade summan ska ändras till den ansökta
summan om 264 000 kronor, motsvarande 2 kronor/invånare.
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V, och Gunnel Granberg (SD)
yrkar bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
− Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren i Jönköping verksamhetsbidrag
för 2016 med 264 000 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, Huskvarnavägen 40, 554 54 Jönköping
Annika Åberg
Ingela Öster
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§ 289

Ansökan från RFHL Jönköping om verksamhetsbidrag för 2016.
Bordlagt ärende
Sn/2014:179 792
Sammanfattning
RFHL i Jönköpings län har ansökt om verksamhetsbidrag med 60 000 kr.
Bidraget ska dels möjliggöra insatser i form av stöd, hjälp och råd till personer
med beroende/missbruk och även till deras anhöriga och dels informationsinsatser till socialtjänstens verksamheter.
Ärendet bordlades vid socialnämndens sammanträde den 17 november 2015
för att ge nämndens presidium möjlighet att diskutera ärendet ytterligare inför
beslut.
Beslutsunderlag
Ansökan inklusive bilagor från RFHL, inkommen 2015-09-14
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-19
Förvaltningens förslag
− RFHL beviljas verksamhetsbidrag för 2016 med 35 000 kr.
− Kostnaderna täcks inom ramen för individ- och familjeomsorgen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, yrkar bifall till förvaltningens
förslag med skillnaden att den beviljade summan ska ändras till den ansökta
summan om 60 000 kr för 2016.
Karin Widerberg (S) för partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD)
yrkar bifall till Ola Nilssons (KD) förslag.
Socialnämndens beslut
− RFHL beviljas verksamhetsbidrag för 2016 med 60 000 kr.
− Kostnaderna täcks inom ramen för individ- och familjeomsorgen.
Beslutet expedieras till:
RFHL i Jönköpings län
Ingela Öster
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§ 290

Förändring av organisationen för flyktingmottagandet
Sn/2015:270 130
Sammanfattning
Mottagningen av ensamkommande flyktingbarn överstiger alla prognoser och
Jönköping har hittills i år tagit emot 275 barn. Verksamheten är nu så
omfattande att den nuvarande organiseringen som ett område inom IFO är
otillräcklig för att möta nuvarande och kommande behov inom området.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-03
Förvaltningens förslag
− Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att organisera
mottagningen av ensamkommande flyktingbarn som en ny funktion, som
leds av en funktionschef, inom socialförvaltningen.
− Inriktningen bör vara att all verksamhet som avser mottagning av
nyanlända och flyktingar bör samlas i den nya funktionen.
− Utredningens förslag återrapporteras i januari 2016.
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
− Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att organisera
mottagningen av ensamkommande flyktingbarn som en ny funktion, som
leds av en funktionschef, inom socialförvaltningen.
− Inriktningen bör vara att all verksamhet som avser mottagning av
nyanlända och flyktingar bör samlas i den nya funktionen.
− Utredningens förslag återrapporteras i januari 2016.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Åsa Jonsson Sköld
Annika Åberg
Lars Malmström
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§ 291

Utökad överenskommelse om mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn för 2016
Sn/2015:248 130
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 17 november 2015 (§ 260) att träffa
överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen om att Jönköpings
kommun ska tillhandahålla 230 asylplatser för ensamkommande flyktingbarn
från och med den 1 januari 2016. Socialförvaltningen föreslår nu att
överenskommelsen utökas till att omfatta 300 asylplatser från 1 februari 2016.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-03
Förvaltningens förslag
- Överenskommelse träffas med Migrationsverket och Länsstyrelsen om att
Jönköpings kommun tillhandahåller 300 asylplatser för ensamkommande
flyktingbarn från och med den 1 februari 2016.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L och Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Gunnel Granberg (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande och
Gunnel Granbergs (SD) yrkande, och finner att nämnden beslutat i enlighet
med Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande.
Socialnämndens beslut
- Överenskommelse träffas med Migrationsverket och Länsstyrelsen om att
Jönköpings kommun tillhandahåller 300 asylplatser för ensamkommande
flyktingbarn från och med den 1 februari 2016.
Reservation
Gunnel Granberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Åsa Jonsson Sköld
Annika Åberg
Lars Malmström
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 292

Ändringar och tillägg i delegationsordningen
Sn/2015:113 002
Sammanfattning
Socialnämndens delegationsordning är fortlöpande föremål för översyn.
Förvaltningen föreslår nu en utökad delegation av beslut gällande ingående av
avtal rörande köp av tjänster och varor.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-27.
Förvaltningens förslag
- Beslut om att ingå avtal rörande köp av varor och tjänster delegeras till
ekonomichef för intervallet över tre basbelopp och upp till gränsen för
direktupphandling.
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
- Beslut om att ingå avtal rörande köp av varor och tjänster delegeras till
ekonomichef för intervallet över tre basbelopp och upp till gränsen för
direktupphandling.

Beslutet expedieras till:
Janos Dios
Lars Bergstrand

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 293

Hem för vård eller boende (HVB) avseende ensamkommande
flyktingbarn
Extra ärende
Sn/2015:182 133
Sammanfattning
Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn fortsätter på en extremt hög
nivå. Jönköping har till och med den 11 december tagit emot 324 barn och det
finns ännu inga tecken på någon avtrappning i inflödet. Sex nya hem för vård
eller boenden (HVB) i egen regi har öppnats men hemmen är redan
fullbelagda. Det behövs omgående beslut om ytterligare boenden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-11
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningen ges i uppdrag att omgående starta fyra hem för vård
eller boende (HVB). Verksamheten ska omfatta upp till 142 platser och
inrymmas i tillfälligt inhyrda lokaler
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L samt KarinWiderberg (S) för
partierna S, MP och V yrkar bifall till förslaget.
Protokollsanteckning
Gunnel Granberg (SD) deltar ej i beslutet.
Socialnämndens beslut
− Socialförvaltningen ges i uppdrag att omgående starta fyra hem för vård
eller boende (HVB). Verksamheten ska omfatta upp till 142 platser och
inrymmas i tillfälligt inhyrda lokaler
Beslutet expedieras till:
Annika Åberg
Åsa Jonsson Sköld
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 294

Rapporter från förrättningar
Rapporter från förrättningar hänskjuts till kommande sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 295

Övrigt
Nämndens ordförande Ola Nilsson (KD) och andre vice ordförande Karin
Widerberg (S) tackar varandra, nämnden och förvaltningen för gott samarbete
under mandatperiodens första år. Socialdirektör Karl Gudmundsson tackar, å
förvaltningens vägnar, nämnden och önskar god jul och gott nytt år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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