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§ 110  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Annelie Andersson (M) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 111 Ärendenr SO 2022/55 

Föreningsbidrag 2022 

Beslut 
Socialnämnden beviljar föreningsbidrag 2022 enligt följande: 

Kvinnojouren Linneorna: 80 000 kr 
Ankaret Svenska kyrkan: 100 000 kr 
IOGT-NTO Kamratstödet: 280 000 kr 
 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att inför nästkommande år se över och uppdatera 
riktlinjerna för föreningsbidrag.  

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har inför 2022 fått in ansökningar från tre organisationer som uppfyller 
nämndens kriterier för särskilt föreningsstöd.  

Kvinnojouren Linneorna ansöker om 100 000 kr. Förra året ansökte föreningen om 75 000 kr 
och beviljades lika mycket.  

Dagcaféet Ankaret, Svenska kyrkan ansöker om 110 000 kr, samma belopp som förra året.  

IOGT/NTO-kamratstödet ansöker om 350 000 kr. Förra året ansökte föreningen om 500 000 kr 
och beviljades 280 000 kr.  

Samtliga organisationer är beroende av externt stöd från nämnden för att bedriva sin 
samhällsnyttiga verksamhet och bedömning är att samtliga föreningar beviljas stöd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-29 

Beslutet skickas till 
Kvinnojouren Linnéorna 
Ankaret, Svenska kyrkan 
IOGT-NTO Kamratstöd 
Socialchef 
Verksamhetsutvecklare 
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§ 112 Ärendenr SO 2022/62 

Höglandsgemensam ungdomsmottagning 

Beslut 
Ungdomsmottagningen i Vetlanda övergår från gemensamt huvudmannaskap till att ingå i en 
gemensam organisation för höglandet där Region Jönköpings län står som ensam huvudman 
för samtliga ungdomsmottagningar på Höglandet. Detta uppnås genom tjänsteköp av 
psykosocial personal, anställd av kommunerna.  

En kompletterande länsdelsmottagning inrättas på Nässjö vårdcentrum med 0,40 barnmorska 
och 0,80 kurator, samt upp till 0,20 psykolog och 4 h läkartid per månad.  

Ärendebeskrivning 
Ungdomsmottagningar är en lågtröskelverksamhet dit ungdomar i Jönköpings län mellan 13 
och 21 år kan söka sig på egen hand. Ungdomsmottagningar ska bestå av tvärprofessionella 
team med barnmorskor, kuratorer och eventuella andra personalgrupper. Verksamheten ska 
ägna sig åt både förebyggande och utåtriktad verksamhet samt behandling och stöd vid 
sexuell, social eller psykisk ohälsa.  

Med undantag av Aneby har samtliga kommuner på Höglandet en fysisk ungdomsmottagning. 
Utöver de fysiska mottagningarna finns tillgänglighet till den länsgemensamma online-
mottagningen, där även medicinsk och psykosocial personal från Höglandet arbetar.  

Vetlanda har en välfungerande ungdomsmottagning där socialnämnden står för den 
psykosociala kuratorsresursen. Detta sker genom en kombinationstjänst där 40 procent av en 
heltidstjänst sker i ungdomsmottagningen och 60 procent tjänsten är knuten till 
förvaltningens öppenvårdsarbete med uppgift att stödja barn och unga. Antalet besök i 
Vetlanda varierar men ligger ett normalår på ett 50 tal ungdomar och ca 180 besök.  

I det nuvarande avtalet mellan kommunen och Regionen ansvarar kommunen för kostnaden 
för kurator, medan Regionen ansvarar för hälso- och sjukvårdens personalresurser. Det dubbla 
huvudmannaskapet medför att kuratorerna arbetar med råd och service, reglerat i 
socialtjänstlagen, vilket inte ställer något krav på dokumentation, vilket bedömts vara ett 
problem för rättssäkerheten.  Verksamheten är dock sårbar och ett avbrott kan lätt uppstå då 
det enbart är en deltidstjänst som upprätthåller kuratorsresursen.  

Under flera år har man i länet arbetat med att höja kvaliteten på länets ungdomsmottagningar 
efter ett nationellt initiativ. I ett samskapande utvecklingsarbete har personal och ungdomar 
arbetat med förbättringsarbeten inom: bemötande, fysisk miljö, tillgänglighet, och 
kompetens. Organisationsförändringen möjliggör fortsatt arbete inom samtliga av dessa 
områden och kan bidra till en mer jämlik vård och stöd för ungdomarna på Höglandet. Detta 
eftersom verksamheten ser väldigt olika ut i landets och länets kommuner och sårbarheten 
ofta är stor.  
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En länsdelsmottagning och en huvudman för samtliga mottagningar, möjliggör tillgång till 
personal med sexologisk och andrologisk kompetens för ungdomar i hela länsdelen, samt 
tillgång till ungdomsmottagning under hela året. Länsdelsmottagningen ska även ge stöd till 
lokala mottagningar för bland annat utåtriktat arbete och erbjuda gruppverksamhet vid 
behov. Rättssäkerheten för ungdomarna skulle öka med regionen som ensam huvudman, 
genom hälso- och sjukvårdslagens dokumentationskrav. 

Länets socialchefer har tillsammans med Regionen utarbetat ett förslag att bilda en 
länsdelsmottagning för höglandet. Genom att starta en sådan i Nässjö, samt att Regionen tar 
över huvudmannaskapet för ungdomsmottagningarna på Höglandet fortsätter det 
utvecklingsarbete som pågått i flera år.  

Socialcheferna varit mycket angelägna om att den lokala verksamheten inte blir lidande av 
förändringen. Förslaget innebär därför att den lokala verksamheten fortsätter som tidigare, 
men med Regionen som huvudman. Detta löses formellt genom upprättande av 
tjänsteköpsavtal där Regionen köper tjänsten av de kommunerna.  

Länet har en gemensam överenskommelse för ungdomsmottagning och den reglerar bland 
annat uppdrag, finansiering, målgrupp, och ledning på lokal och regional nivå.  

Överenskommelsen på Höglandet kompletteras med förnyat avtal mellan 
höglandskommunerna och regionen som tydliggör ansvarsfördelning, huvudmannaskap och 
minsta nivå på personalresurs i respektive lokal mottagning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-14 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 
Socialchef 
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§ 113 Ärendenr SO 2022/65 

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anders Saldner ger en redovisning av förvaltningens årliga uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Redovisning systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
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§ 114 Ärendenr SO 2022/6 

Redovisning av månadsstatistik 2022 

Beslut 
Redovisning av månadsstatistik för mars månad 2022 läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
• Antal inkomna anmälningar 0-20 år för perioden 2019-01-01 – 2022-03-31. 
• Antal anmälningar rörande barn 0-20 år som överskridit 21 dagar utan åtgärd för 

2022. 
• Antal anmälningar rörande vuxna som överskridit 21 dagar utan åtgärd för 2022. 
• Antal utredningar 0-20 år med utredningstid över 4 månader 2017-01-01 - 2022-02-

28. 
• Antal anmälningar som skett tre gånger per person inom en sexmånadersperiod utan 

att utredning har inletts 2020-06-01 – 2020-12-31. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar Barn och unga 0-20 år  

för perioden 2020-01-01 – 2022-03-31. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande vuxna för perioden        

2021-01-01 – 2022-03-31. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande ärenden för Våld i nära 

relation (VINR) för perioden 2021-01-01 – 2022-03-31. 
• Antal beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård familj för perioden 

2021-01-01 – 2022-03-31. 
• Antalet beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård vuxen samt inskrivna 

på AME 2021-01-01 – 2022-03-31. 
• Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd 2019-01-01 – 2022-03-31. 
• Antalet beviljade kontaktfamilj och kontaktpersonsinsatser för perioden 2021-01-01 – 

2022-03-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-12 
Redovisning mars 2022 
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§ 115 Ärendenr SO 2022/80 

Lex Sarah-anmälan 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att kontinuerligt redovisa uppföljning av avvikelser.  

Ärendebeskrivning 
Utredning enligt 14 kap 6 § socialtjänstlagen inleddes 2022-04-01 med anledning av 
rapporterad avvikelse där det framgår att utredning av ansökan om ekonomiskt bistånd tagit 
oskäligt lång tid. Utredningen visar att rapporterad avvikelse är ett allvarligt missförhållande 
enligt lex Sarah. Utredningen innehåller även åtgärder för att minska risken att liknande 
missförhållanden händer igen.  

Förvaltningen kommer att göra en anmälan (lex Sarah-anmälan) enligt 14 kap 7 § 
socialtjänstlagen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av händelsen.  

Beslutsunderlag 
Utredning daterad 2022-04-14. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutvecklare 
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§ 116 Ärendenr SO 2022/79 

Lex Sarah-anmälan 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Utredning enligt 14 kap 6 § socialtjänstlagen inleddes 2022-03-03 med anledning av en 
avvikelserapport där det framgår brister i handläggning av inlämnad ansökan om bistånd 
enligt socialtjänstlagen. En ansökan lämnas in 2021-10-12. Fördelas till socialsekreterare 2021-
12-20. Utredningen visar att rapporterad avvikelse är ett allvarligt missförhållande enligt lex 
Sarah. Utredningen innehåller även åtgärder för att minska risken att liknande 
missförhållanden händer igen.  

Förvaltningen kommer att göra en anmälan (lex Sarah-anmälan) enligt 14 kap 7 § 
socialtjänstlagen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  av händelsen.  

Beslutsunderlag 
Utredning daterad 2022-04-12 
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§ 117  

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anders Saldner informerar om personalläget vid förvaltningen där fältsekreterartjänst med 
samordningsfunktion har tillsatts. Rekryteringen för projektledartjänsten ”Bästa platsen att bo 
och leva på” är ännu inte klar, väntas bli tillsatt inom kort.  

Camilla Waern Nyström, Annika Klaesson och Joel Ahnstedt informerar om arbetet med 
försörjningsstöd och visar PowerPoint-presentation. De berättar hur ansökningsprocessen för 
ekonomiskt bistånd går till samt vilka krav som ställs på den enskilde vid ansökan.  

På fråga om projekt Human Bridge informerar Anders Saldner att projektet avslutades för 
cirka två år sedan med anledning av bristande behov.  
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§ 118  

Meddelanden 

Beslut 
Meddelanden läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06 § 48 
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