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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-19

§ 144

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:

Justerandes signatur

−

Uppföljning av åtgärder för att begränsa det långvariga bidragsberoendet
Föredragande: Lars Malmström, chef försörjningsstöd

−

Serveringsärende; En Italienare och en Grek AB, Jönköping.
Tillsynsärende.
Föredragande: Gunnar Olsson, alkoholhandläggare

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-19

§ 145

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 30 min (kl 14.30 - 15.00).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-19

§ 146

Meddelanden
a) Protokoll från Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2014-04-23 och
2014-05-21
b) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer att
begäras
Dnr 2014:21
c) Kommunstyrelsens beslut 2014-06-17
- § 181 – Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och
verksamhet t o m maj 2014
Dnr 2014:4
- § 182 – Yttrande över departementspromemorian ”En samlad
kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)
Dnr 2014:79
- § 185 – Internbudget gör invandrar- och flyktingverksamhet 2014
Dnr 2014:98
d) Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-18
- § 146 – Jämställdhetsrapport 2013
Dnr 2013:207
- § 147 – Slutrapport om översyn av den politiska organisationen inför
mandatperioden 2014-2018
Dnr 2014:133
- § 155 – Justering av Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn
enligt alkohollagen – Alkoholpolitiska riktlinjer
Dnr 2014:57
e) Länsstyrelsens beslut 2014-06-11 att bevilja medel för 4,0 tjänster som
personligt ombud
Dnr 2014:68
f) Cirkulär 14:31 från SKL – Politiska partier inom vård och äldreomsorg med
mera
g) Lex Sarah i enskild verksamhet

Dnr 2014:150

h) Beslut 2014-07-24 från IVO med anledning av enskilds synpunkter på
handläggning av barns familjehemsplacering
Dnr 2014:123
i) Redovisning av nämndens ekonomiska läge
j) Hemlöshetssamordnarens slutrapport ”Bostad sökes”
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-19

§ 147

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 7-8

Dnr 2014:6

b) Utdelning ur Sociala samfonder, juni 2014

Dnr 2014:65

c) Beslut i Lex Sarah-ärenden FO, daterade 2014-06-10 (2 st)
Dnr 2014:23
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-19

§ 148

Serveringsärende; Chili Thai, Jönköping. Ägarbyte
Sn/2014:111 702
Sammanfattning
Li Yang Restaurang AB, 556968-1272, ansöker om att i restaurang Chili Thai
på Västra Storgatan 12, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2014-05-20
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2014-07-23
Förvaltningens förslag
− Li Yang Restaurang AB, 556968-1272, beviljas tillstånd att i restaurang
Chili Thai på Västra Storgatan 12, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 - 01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Li Yang Restaurang AB, 556968-1272, beviljas tillstånd att i restaurang
Chili Thai på Västra Storgatan 12, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 - 01.00.

Beslutet expedieras till:
Li Yang Restaurang AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-19

§ 149

Serveringsärende; La Mia Restaurang & Pizzeria, Jönköping.
Ägarbyte
Sn/2012:194 702
Sammanfattning
La Mia Pizzeria, enskild firma ägd av xxxxxx-xxxx Raffo, Bassam, ansöker
om att i La Mia Restaurang & Pizzeria på Lovisagatan 16, Jönköping få servera
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan
klockan 11.00 - 22.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2012-10-29
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2014-07-25
Förvaltningens förslag
− Ansökan från La Mia Pizzeria (enskild firma ägd av xxxxxx-xxxx Raffo,
Bassam) att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i La Mia Restaurang & Pizzeria på Lovisagatan
16, Jönköping mellan klockan 11.00 - 22.00 avslås, då sökande inte har
gjort Folkhälsomyndighetens kunskapsprov med godkänt resultat och
därmed inte har visat att han besitter tillräckliga kunskaper i alkohollagen
och vidhängande föreskrifter.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Ansökan från La Mia Pizzeria (enskild firma ägd av xxxxxx-xxxx Raffo,
Bassam) att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i La Mia Restaurang & Pizzeria på Lovisagatan
16, Jönköping mellan klockan 11.00 - 22.00 avslås, då sökande inte har
gjort Folkhälsomyndighetens kunskapsprov med godkänt resultat och
därmed inte har visat att han besitter tillräckliga kunskaper i alkohollagen
och vidhängande föreskrifter.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Bassam Raffo
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-19

§ 150

Serveringsärende; En Italienare och en Grek AB, Jönköping.
Tillsynsärende
Sn/2011:209 702
Sammanfattning
En Italienare & En Grek AB (556848-1898) har sedan år 2011 haft serveringstillstånd till allmänheten på restaurang En Italienare & En Grek, Barnarpsgatan
35 B, Jönköping. Bolagsmännen Günter Cakar och Andreas Cakar har sedan
tidigare, åren 2005-2011, haft serveringstillstånd i lokalen via ett handelsbolag.
Skatteverket har genomfört skatterevision av aktiebolaget samt av bolagsägarna vilket utmynnade i ett omprövningsbeslut gällande; grundläggande
beslut om årlig inkomsttaxering 2012, mervärdeskatt redovisningsperioderna
januari-december 2012 samt arbetsgivaravgifter redovisningsperioder januaridecember 2012. Omprövningsbesluten baseras på oredovisade inkomster,
avdrag för oredovisad lön och arbetsgivaravgifter, utgående mervärdesskatt,
arbetsgivaravgifter, skönsmässig beräkning, avstämning av egenavgifter och
skattetillägg.
Skatteverket beslutade att ta ut skattetillägg enligt omprövningsbeslut daterade
2013-12-18 och 2013-12-23.
Enligt proposition 1994/95:89 är den som drar sig undan beskattning och som
missköter ekonomin i övrigt gentemot det allmänna inte lämplig att inneha
serveringstillstånd. Mot denna bakgrund anses bolaget inte längre uppfylla
alkohollagens lämplighetskrav.
Av förvaltningens utredning framgår, i överensstämmelse med vad
Skatteverket har funnit, att den ekonomiska misskötsamheten är av allvarlig
art. Därför bör påföljder inte trappas upp successivt, då det är uppenbart att
detta är ett tillfälle då återkallelse måste ske utan föregående varning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-22
Skatteverkets omprövningsbeslut (3 st.) daterade 2013-12-18 och 2013-12-23
Synpunkter från LRF konsult, daterade 2014-06-09
Tillägg till tjänsteskrivelse, daterat 2014-06-30
Synpunkter från LRF konsult, daterade 2014-07-10
Tillägg till tjänsteskrivelse, daterat 2014-08-01
Förvaltningens förslag
− Serveringstillståndet för En Italienare & En Grek AB (556848-1898) på
restaurang En Italienare & En Grek, återkallas med stöd av alkohollagen 9
kap 18 § punkt 3 då bolaget brutit mot 8 kap 12 § samt 9 kap 14 § i samma
lagstiftning.
− Återkallandet ska gälla med omedelbar verkan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-19

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Företräde
En Italienare & En Grek AB närvarar inför nämnden genom Günter Cakar,
Andreas Cakar, ombuden Johnny Borgström och George Jansizian och
auktoriserade redovisningskonsulten Roy Johnson. De redovisar för sin
inställning i enlighet med tidigare inlämnade inlagor. De delar också ut två
domar från kammarrätten i Göteborg, målnr 6645-12 och 3607-14, till
nämndens ledamöter.
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Serveringstillståndet för En Italienare & En Grek AB (556848-1898) på
restaurang En Italienare & En Grek, återkallas med stöd av alkohollagen 9
kap 18 § punkt 3 då bolaget brutit mot 8 kap 12 § samt 9 kap 14 § i samma
lagstiftning.
– Återkallandet ska gälla med omedelbar verkan.

Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
En Italienare & En Grek AB
Johnny Borgström
George Jansizian

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2014-08-19

§ 151

Förlängning av handlingsplanen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet
Sn/2014:122 740
Sammanfattning
Styrgruppen för Insikt/Utsikt föreslår att handlingsplanen ”Alkohol- och
drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014” för Jönköpings län
förlängs med ett år under 2015. Ett undertecknande av socialnämndens
ordförande i länets kommuner tillsammans med chefer vid länsstyrelsen,
Polisen och landstinget bekräftar detta.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-06-12
Remiss från Länsstyrelsen i Jönköpings län, daterad 2014-06-02
Förvaltningens förslag
− Socialnämndens ordförande undertecknar medgivande av förlängning av
Insikt/Utsikts handlingsplan ”Alkohol- och drogförebyggande arbete i
Jönköpings län 2009-2014” till och med 2015-12-31.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Socialnämndens ordförande undertecknar medgivande av förlängning av
Insikt/Utsikts handlingsplan ”Alkohol- och drogförebyggande arbete i
Jönköpings län 2009-2014” till och med 2015-12-31.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län, dnr: 705-4401-2014
Cecilia Strandlund
Kommunstyrelsen – för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-19

§ 152

Yttrande över departementspromemorian Statlig ersättning till barn
och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
(DS 2014:19)
Sn/2014:128 770
Sammanfattning
Jönköpings kommun har fått rubricerad promemoria på remiss, och med
anledning av detta har socialnämnden fått möjlighet att lämna synpunkter till
kommunstyrelsen. Promemorian ger förslag till hur staten ska kunna ta det
yttersta ekonomiska ansvaret för ersättningen till barn och unga som insjuknat i
narkolepsi efter pandemivaccinering. Nämndens redovisning till
kommunstyrelsen ska ske senast den 1 september 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-17
Departementspromemoria (DS 2014:19), finns att ladda ner på regeringen.se
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med synpunkter och kommentarer
överlämnas som nämndens yttrande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med synpunkter och kommentarer
överlämnas som nämndens yttrande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-19

§ 153

Yttrande över promemorian Avskaffad åldersavskrivning för
studielån och återkrav på studiemedel
Sn/2014:130 700
Sammanfattning
Socialnämnden har av kommunstyrelsen fått möjlighet att yttra sig över
rubricerad promemoria, som föreslår att den åldersavskrivning av studielån
som idag sker vid 67 års ålder ska avskaffas. Yttrandet ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 september 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-07
Remisspromemoria, daterad 2014-06-17
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med synpunkter och kommentarer
överlämnas som nämndens yttrande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med synpunkter och kommentarer
överlämnas som nämndens yttrande.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-19

§ 154

Uppföljning av åtgärder för att begränsa det långvariga
bidragsberoendet
Sn/2012:79 760
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 17 april 2012 (§ 66) om åtgärder för att begränsa
det långvariga bidragsberoendet, och hemställde samtidigt till kommunstyrelsen att åtgärderna finansierades av ej utnyttjade statsbidrag för
flyktingmottagandet. Kommunstyrelsen beslutade den 29 augusti 2012 (§ 245)
att socialnämnden under åren 2013-2015 fick disponera 7,1 mnkr till
rehabiliteringsåtgärder och 2,4 mnkr för metodutveckling inom myndighetsutövningen. I förutsättningarna för beslutet ingår att verksamheten ska följas
upp och avrapporteras två gånger per år. Denna uppföljning avser perioden
januari till maj 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-25
Uppföljning av metodutvecklingsprojekt med bilagor, daterade 2014-07-21
Uppföljning av rehabiliteringsprojekt, daterad 2014-07-24
Förvaltningens förslag
− Uppföljningen av åtgärder för att begränsa det långvariga bidragsberoendet
godkänns och uppföljningsrapporter med tjänstskrivelse överlämnas till
kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Uppföljningen av åtgärder för att begränsa det långvariga bidragsberoendet
godkänns och uppföljningsrapporter med tjänsteskrivelse överlämnas till
kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Åsa Jonsson-Sköld
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-19

§ 155

Yttrande över strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län
2015 - 2020
Sn/2014:131 132
Sammanfattning
Socialnämnden har fått tillfälle att yttra sig över strategin för
integrationsarbetet i Jönköpings län 2015 – 2010. Strategin är skapad av
integrationsrådet i Jönköpings län, som är en arena för att lyfta
integrationsfrågorna i länet och syftar till att främja samverkan och delaktighet
kring integrationsarbetet. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 6 oktober 2010.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-07
Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län, 2015 – 2020
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med synpunkter och kommentarer
överlämnas som nämndens yttrande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med synpunkter och kommentarer
överlämnas som nämndens yttrande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-19

§ 156

Yttrande över detaljplan för del av Stensholm 1:425 m.fl. Fagerslätt
Östra i Huskvarna, Jönköpings kommun
Sn/2014:121 010
Sammanfattning
Samrådshandling har inkommit till socialförvaltningen från stadsbyggnadskontoret den 9 juni 2014 rörande rubricerat ärende. Socialnämnden har
möjlighet att yttra sig i ärendet senast den 27 augusti 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-08-01
Remisshandling, daterad 2014-06-02
Remisshandling planprogram, daterad 2014-05-28
Förvaltningens förslag
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-08-01.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-08-01.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-19

§ 157

Ändringar och tillägg i delegationsordning för socialnämnden och de
sociala områdesnämnderna
Sn/2014:36 700
Sammanfattning
De sociala områdesnämndernas delegationsförteckning är fortlöpande föremål
för översyn. Med anledning av en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om
fritidspeng för barn i hushåll med långvarigt försörjningsstöd föreslås nu att
rätten att besluta om fritidspeng delegeras till socialsekreterare och
socialassistent.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-22.
Förvaltningens förslag
− Områdesnämnderna rekommenderas att besluta att delegera rätten att
besluta om fritidspeng med stöd av 4 a kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen
(SoL) till befattningarna socialsekreterare och socialassistent.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Områdesnämnderna rekommenderas att besluta att delegera rätten att
besluta om fritidspeng med stöd av 4 a kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen
(SoL) till befattningarna socialsekreterare och socialassistent.

Beslutet expedieras till:
Lars Malmström
Lars Bergstrand
Linda Löfwing
Katrin Nilsson
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§ 158

Information
a) Månadsrapport socialnämnden – juni 2014
Janos Dios, ekonomichef, redogör för socialnämndens ekonomiska läge i
juni månad. Prognosen visar på ett underskott mot budget med 80,5 miljoner
kronor, vilket är en avvikelse på 6,6 %. Underskottet återfinns inom flera
verksamheter, men framförallt inom funktionshinderomsorgen som har ett
budgeterat underskott. Underskottet ökar även inom individ- och familjeomsorgen. Inom försörjningsstöd finns en positiv utveckling med färre
hushåll, färre unga personer och ett minskat inflöde. Antalet placeringar
ökar både inom barn och unga och missbruksvården.
b) Fritidspeng
Lars Malmström, områdeschef, informerar om den nya lagstiftning om
fritidspeng som gäller från och med den 1 juli 2014. Den nya lagstiftningen,
som är ett tillägg i socialtjänstlagen, innebär att barn som går i årskurs 4 – 9
och bor i hushåll som har haft försörjningsstöd under 6 av de senaste 12
månaderna har rätt till fritidspeng med upp till 3.000 kr per barn och år.
Förvaltningen har utformat en vägledning för handläggningen av fritidspeng
och information som riktar sig till hushåll som kan vara aktuella.
c) Dialogen
Många projekt pågår. Socialnämnden kommer få en skriftlig rapportering i
september eller oktober.
d) Nytt inom förvaltningen
Det genomförs för närvarande förändringar i förvaltningens stab. Nya
enhetschefer har anställts för enheterna analys och strategi och bostads- och
lokalförsörjning.
En planerad förändring är att Myndighetsenheten kommer tillhöra
funktionshinderomsorgen respektive äldreomsorgen. Detta innebär en
återgång till en tidigare organisering. Ett mål med den nuvarande
organiseringen var att lyfta myndighetsutövningen, och detta mål har
uppfyllts. Behovet av konkurrensneutralitet tillgodoses genom att en tjänst
som lots har tillkommit, och att denna tjänst tillhör staben. Genom den
planerade förändringen kommer myndighetsutövningen vara organiserad på
ett likartat sätt i hela förvaltningen.
Frågan om en gemensam familjehemsrekrytering kommer gå tillbaka till den
primärkommunala nämnden med anledning av att Vetlanda kommun har
dragit sig ur samarbetet. Det är för närvarande oklart vad detta får för
konsekvenser.
Den 14 oktober anordnas en utbildningsdag om missbruk för socialnämnden,
äldrenämnden och Dialogens styrgrupp.
Justerandes signatur
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Den 5 november anordnas en utbildningsdag om salutogen verksamhetsutveckling för socialnämnden, äldrenämnden och förvaltningens chefer och
stabspersonal.
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§ 159

Rapporter från förrättningar
Rapporter från förrättningar hänskjuts till nästa sammanträde.
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