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§1

Föredragning i sakärenden
Följande sakärenden föredras:
- Ansökan om intraprenad inom socialtjänstens verksamhetsområde
Föredragande: Tf socialdirektör Nils Zadik
- Tillsyn av verksamhet vid 4:e våningen, Tallbackagården och
Bergshyddan. Information med anledning av lagändring.
Föredragande: Chef för nämndskansliet Anna Brita Nilsson

Justerandes signatur
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§2

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 30 minuter (kl 13.50 -14.20)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajourneringen.

Justerandes signatur
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§3

Meddelanden
a) Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2009-11-18
b) Protokoll från Äldreutskottet 2009-12-01
c) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2009:25
d) Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2009-12-08
- § 142 – Föräldrastödsgruppens fortsättning i projektform Dnr 2007:172
e) Kommunfullmäktiges beslut 2009-10-29
- § 274 – Program för hållbar utveckling – miljö 2010-2012
Reg i Lex
f) Kommunfullmäktiges beslut 2009-10-29
- § 286 – Förslag till sammanträdestider för Kf 2010

Dnr 2009:228

g) Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-26
- § 317 – Höjning av bostadskostnad där boendet är en insats enl LSS
Dnr 2009:236
- § 318 – Avgift för omsorgsfunktionens boendestödsinsats
Dnr 2009:233
h) Kommunfullmäktiges beslut 2009-12-17
- § 335 – Reviderad budget för 2010
Dnr 2009:20
- § 338 – Jobbtorg i Jönköping
Dnr 2008:342
- § 340 – Samordningsförbundet Jönköping från år 2010 enligt FinSammodellen
Dnr 2009:257
i) Länsstyrelsens beslut 2009-12-08 ang ändring i befintligt tillstånd enl 7 kap
1 § SoL att driva hem för vård eller boende (ny föreståndare) – Vårsols
familjecenter
Dnr 2008:73
j) Länsstyrelsens beslut 2009-12-10 – uppföljning av tillsyn enl 13 kap 2 §
SoL – Junepolikliniken
Dnr 2008:352
k) Länsstyrelsens beslut 2009-12-10 – uppföljning av tillsyn enl 13 kap 2 §
SoL – BoP-teamet
Dnr 2008:352
l) Länsstyrelsens beslut 2009-12-10 – uppföljning av tillsyn enl 13 kap 2 §
SoL – Slottsgruppen
Dnr 2008:352
m) Länsstyrelsens beslut 2009-12-10 – uppföljning av tillsyn enl 13 kap 2 §
SoL – Motivations- och behandlingsteamet
Dnr 2008:352

Justerandes signatur
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n) Länsstyrelsens beslut 2009-12-21 – uppföljning av tillsyn enl 13 kap 2 §
SoL – Bruksborg
Dnr 2008:352
o) Länsstyrelsens beslut 2009-12-16 – tillsyn enl 13 kap 3 § SoL – Ryds
behandlingshem AB, Drömhus
Dnr 2009:112
p) Länsstyrelsens beslut 2009-12-18 – tillsyn enl 13 kap 2 § SoL med anledning av anmälan enl 14 kap 2 § SoL rörande enskild person
Dnr 2009:261
q) Socialstyrelsens beslut 2009-12-21 rörande enskild person Dnr 2009:261
Dnr 2008:33
r) Länsstyrelsens beslut 2009-12-21 – uppföljning av tillsyn av socialtjänstens
verksamhet för barn och unga i Jönköpings kommun
Dnr 2008:30
s) Länsstyrelsens beslut 2009-12-23 – tillsyn enl 13 kap 2 § SoL av socialnämndens handläggning av barnärende i Jönköpings kommun
Dnr 2009:133
t) Länsstyrelsens beslut 2009-12-07 att bevilja 130 000:- till KBT-utbildning
Dnr 2006:197
u) Länsstyrelsens beslut 2009-11-02 att bevilja 258 400:- till Framtidsverkstad
(stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn)
Dnr 2008:326
v) Länsrättens dom 2009-12-11 – särskild avgift enl SoL
x) Välfärdsindikatorer för kommunens delområden
y) Länsstyrelsens rapporter
- Våga se – Våga agera
- Oanmäld sommartillsyn enl SoL och LSS 2009
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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§4

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 1
b) Disciplinpåföljd daterad 2009-12-15 – Varning enl AB 11 §
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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§5

Serveringsärende; Sharkina restaurang & bar, Jönköping (Sharkina
restaurang & bar AB/ ägarbyte)
Sn/2009:271 702
Sammanfattning
Sharkina Restaurang & Bar AB, 556789-5973, ansöker om att i Sharkina
Restaurang och Bar, Sparvhöksgatan 1, Jönköping, få servera starköl, vin och
spritdrycker året runt till allmänheten mellan klockan 11.00-01.00 inomhus och
på uteservering mellan klockan 11.00-23.00 på vardagar samt mellan klockan
11.00-24.00 på helgdagar och helgdagsaftnar.
Beslutsunderlag
Ansökan om byte av bolagsform inkommen 2009-11-26
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-04
Förvaltningens förslag
– Sharkina Restaurang & Bar AB, 556789-5973, beviljas tillstånd att i
Sharkina Restaurang & Bar, Sparvhöksgatan 1, Jönköping, få servera
starköl, vin och spritdrycker året runt till allmänheten mellan klockan 11.0001.00 inomhus och på uteservering mellan klockan 11.00-23.00 på vardagar
samt mellan klockan 11.00-24.00 på helgdagar och helgdagsaftnar.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Sharkina Restaurang & Bar AB, 556789-5973, beviljas tillstånd att i
Sharkina Restaurang & Bar, Sparvhöksgatan 1, Jönköping, få servera
starköl, vin och spritdrycker året runt till allmänheten mellan klockan 11.0001.00 inomhus och på uteservering mellan klockan 11.00-23.00 på vardagar
samt mellan klockan 11.00-24.00 på helgdagar och helgdagsaftnar.

Beslutet expedieras till:
Sharkina Restaurang & Bar AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§6

Förslag till tidplan för arbetet med VIP 2011-2013 samt verksamhetsuppföljning för 2010
Sn/2010:4 700
Sammanfattning
En tidplan för arbetet med Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 20112013 samt verksamhetsuppföljning 2010 behöver fastställas.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-04
Förvaltningens förslag
– Förslag till tidplan för VIP 2011-2013 samt verksamhetsuppföljning för
2010 antas i enlighet med redovisat förslag.
MBL-behandling
Samverkan med de fackliga organisationerna har ägt rum 2010-01-11.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag
Socialnämndens beslut
– Förslag till tidplan för VIP 2011-2013 samt verksamhetsuppföljning för
2010 antas i enlighet med redovisat förslag.

Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen
Områdesnämnderna
Stadskontoret

Justerandes signatur
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§7

Ansökan om bildande av intraprenad - Windens Mekaniska
Verkstad, Kärrhöksgatans gruppbostad och del av Öxnebacka
äldreboende
Sn/2009:262 750, Sn/2009:98 700 samt Sn/2009:173 731
Sammanfattning
Enligt av kommunfullmäktige 2008-10-02 beslutade riktlinjer för intraprenader
ska berörd nämnd besluta om tillskapande av intraprenad. Tre enheter inom
socialförvaltningen har inlämnat en formell ansökan om bildande av intraprenad. Enligt gällande process föregås en ansökan av en intresseanmälan och en
dialog med berörd funktion. I två av dessa intresseanmälningar har funktionen
tillstyrkt intraprenadbildande. I ett fall har funktionen avstyrkt framställan. Enligt gällande riktlinjer så kan en enhet göra en framställan till socialnämnden
trots att berörd funktion avstyrkt förändringen.
Av riktlinjerna framgår även att avtal om intraprenad inledningsvis bör tecknas
för ett försöksår, för att sedan kunna förlängas.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2010-01-11
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2010-01-11
Ansökningar från aktuella enheter samt förvaltningens bedömning
Förvaltningens förslag
– Kärrhöksgatans gruppbostad och del av Öxnebacka äldreboende ombildas
till intraprenader from 2010-03-01.
– Socialförvaltningen får i uppdrag att teckna en överenskommelse med
berörda enheter.
– Enheten industriell tillverkning, montering och förpackning (Windens
Mekaniska Verkstad) ombildas ej till intraprenad.
MBL-behandling
Information i ärendet har lämnats i förvaltningens centrala samverkansgrupp
2010-01-11.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Mona Forsberg (S), för partierna S och V, yrkar
– Bifall till förvaltningens förslag om intraprenaddrift av Kärrhöksgatans
gruppbostad med tillägget att kvartalsvisa återrapporteringar skall göras till
socialnämnden under försöksåret.
– Återremiss gällande en enhet på Öxnebacka äldreboende för genomförande
av konsekvensanalys för äldreboendet som helhet, om en enhet avknoppas.
– I övrigt tillstyrkes förvaltningens förslag.
Justerandes signatur
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Jan-Egon Leo (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt till Mona Forsbergs (S) tilläggsyrkande om kvartalsvisa återrapporteringar, men yrkar att
sådana skall göras även för Öxnebacka.
Protokollsanteckning
Kenneth Kindblom (V) önskar få följande antecknat till protokollet: Det bör
vara ett krav att för att driva intraprenad borde den omfatta ett helt äldreboende
och inte bara en avdelning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition gällande de tre olika enheterna var för sig,
och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag gällande Kärrhöksgatans gruppbostad.
Beträffande enheten på Öxnehaga äldreboende ställs först proposition om ärendet skall avgöras idag eller om det skall återremitteras i enlighet med Mona
Forsbergs (S) yrkande, varvid ordföranden finner att nämnden beslutat att
ärendet skall avgöras idag.
Omröstning begärs.
Ja för Jan-Egon Leos yrkande (M) att ärendet skall avgöras idag.
Nej för Mona Forsbergs (S) yrkande om återremittering.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jan-Egon Leo (M)
Anders Carlsson (M)
Ingrid Öqvist (M)
Magnus Nordangård (KD)
Gunborg Nygren (KD)
Göran Undevall (KD)
Arnold Sigonius (C)
Anna Klint (C)
Dag Jonasson (FP)
Mona Forsberg (S)
Eric Winbladh (S)
Christer Sjöberg (S)
Allan Tovhult (S)
Sören Magnusson (S)
Kenneth Kindblom (V)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
6

Socialnämnden har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit Jan-Egon
Leos (M) yrkande att ärendet skall avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på Jan-Egon Leos (M) yrkande om bifall till
Justerandes signatur
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förvaltningens förslag gällande intraprenaddrift av en enhet på Öxnebacka
äldreboende och finner att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens
förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på förvaltningens, av Jan-Egon Leo
(M) och Mona Forsberg (S) tillstyrkta 2:a och 3:e beslutsförslag gällande dels
avtalstecknande dels avvisande av intraprenaddrift av Enheten industriell tillverkning, montering och förpackning (Windens Mekaniska Verkstad), och
finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag
Slutligen ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet om kvartalsvisa
återrapporteringar för de enheter, som omvandlas till intraprenad och finner att
nämnden beslutat att sådana redovisningar skall lämnas.
Socialnämndens beslut
– Kärrhöksgatans gruppbostad och del av Öxnebacka äldreboende ombildas
till intraprenader from 2010-03-01.
– Socialförvaltningen får i uppdrag att teckna överenskommelse med berörda
enheter.
– Kvartalsvisa återrapporteringar skall göras till socialnämnden under
försöksåret.
– Enheten industriell tillverkning, montering och förpackning (Windens
Mekaniska Verkstad) ombildas ej till intraprenad.
Reservationer
Mona Forsberg (S), för partierna S och V, reserverar sig emot beslutet avseende Öxnebacka äldreboende till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Berörda funktionschefer och aktuella enheter

Justerandes signatur
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§8

Kommunrevisionens rapport Granskning av Tillgänglighet för
funktionshindrade i Jönköpings kommun
Sn/2009:248 750
Sammanfattning
Stadskontoret har översänt en rapport benämnd Granskning av tillgänglighet
för funktionshindrade i Jönköpings kommun. Redovisningsbyrån Ernst &
Young har på revisorernas uppdrag genomfört en granskning av kommunens
arbete med att öka tillgängligheten för funktionshindrade i Jönköpings
kommun. Granskningen har utgått från ett antal frågeställningar som besvarats
genom intervjuer och studier av dokument som reglerar berörda nämnders
arbete med tillgänglighet för funktionshindrade. Socialnämnden skall avge ett
remissyttrande över rapporten, yttrandet skall vara stadskontoret tillhanda
2010-02-01.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-19
Kommunrevisionens granskningsrapport, inkommen 2009-10-23
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadskontoret
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till stadskontoret såsom
nämndens yttrande.
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadskontoret
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till stadskontoret såsom
nämndens yttrande.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Nils Zadik
Stefan Österström
Börje Olsson
Jenny Kihlström-Blomdahl

Justerandes signatur
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§9

Tillsyn av verksamheten vid behandlingshemmet 4:e våningen,
Barnarpsgatan 36, Jönköping
Sn/2009:290 715
Sammanfattning
Enligt den gamla, t o m 2009-12-31 gällande socialtjänstlagen (SoL) gällde
följande: Enligt 13 kap 5 § SoL, skall enskilt bedriven verksamhet för vilken
tillstånd krävs av länsstyrelsen enligt 7 kap 1 § första st SoL och 23 § LSS, stå
under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten
bedrivs. Tillsynsbesök har genomförts vid behandlingshemmet 2009-12-21.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2009-12-21
Bilaga till tjänsteskrivelse 2009-12-30
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Vid nämndens behandling av ärendet informerar sekreteraren om att sådan tillsyn som det här är fråga om kan på grund av en ändring i den aktuella paragrafen i socialtjänstlagen med ikraftträdande 2010-01-01 inte längre utövas av
socialnämnden. Numera skall denna tillsyn utövas av Socialstyrelsen.
I ärendet gjordes tillsynsbesök på behandlingshemmet 4:e våningen i december
2009, dvs då den gamla bestämmelsen i socialtjänstlagen gällde och kommunen hade befogenhet att utöva tillsyn. Detta faktum medför dock inte att Socialnämnden ges legal rätt att efter årsskiftet sakbehandla ärendet. Övergångsbestämmelsen om hur pågående ärenden skall behandlas har tolkats gälla endast
hos länsstyrelsen pågående ärenden. Förvaltningens ursprungliga förslag såsom
det redovisas i tjänsteskrivelsen har därför reviderats.
Förvaltningens förslag
– Legal grund saknas för att besluta i ärendet. Ärendet översänds till Socialstyrelsens regionkontor för kännedom.
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Legal grund saknas för att besluta i ärendet. Ärendet översänds till Socialstyrelsens regionkontor för kännedom.
Beslutet expedieras till:
Behandlingshemmet 4:e våningen, Socialstyrelsens regionkontor i Jönköping
Lilian Elmqvist, chef barn och ungdom

Justerandes signatur
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§ 10

Tillsyn av verksamheten vid Tallbackagården, Taberg
Sn/2009:291 752
Sammanfattning
Enligt den gamla, t o m 2009-12-31 gällande, socialtjänstlagen (SoL) gällde
följande: Enligt 13 kap 5 § SoL, skall enskilt bedriven verksamhet, för vilken
tillstånd krävs av länsstyrelsen enligt 7 kap 1 § första st SoL och 23 § LSS, stå
under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten bedrivs. Tillsynsbesök har genomförts vid Tallbackagården, i Taberg 2009-12-29.
Denna tillsyn inriktar sig i första hand på kvalitet och säkerhet inom verksamheten.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse 2009-12-29
Bilaga till tjänsteskrivelse 2009-12-30
Förvaltningens förslag
– Legal grund saknas för att besluta i ärendet. Ärendet översänds till Socialstyrelsens regionkontor för kännedom.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Vid nämndens behandling av ärendet informerar sekreteraren om att sådan
tillsyn som det här är fråga om, kan på grund av en ändring i den aktuella
paragrafen i socialtjänstlagen med ikraftträdande 2010-01-01 inte längre utövas
av socialnämnden. Numera skall denna tillsyn utövas av Socialstyrelsen.
I ärendet gjordes tillsynsbesök på Tallbackagården i december 2009, dvs då
den gamla bestämmelsen i socialtjänstlagen gällde och kommunen hade befogenhet att utöva tillsyn. Detta faktum medför dock inte att Socialnämnden ges
legal rätt att efter årsskiftet sakbehandla ärendet. Övergångsbestämmelsen om
hur pågående ärenden skall behandlas har tolkats gälla endast hos länsstyrelsen
pågående ärenden. Förvaltningens ursprungliga förslag såsom det redovisas i
tjänsteskrivelsen - att lägga rapporten till handlingarna - har därför reviderats.
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Legal grund saknas för att besluta i ärendet. Ärendet översänds till Socialstyrelsens regionkontor för kännedom.
Beslutet expedieras till:
Fredrik Gibbs, Tallbackagården, Socialstyrelsens regionkontor i Jönköping,
Börje Olsson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-01-19

§ 11

Tillsyn av tillståndspliktig enskilt bedriven verksamhet vid Texavägen, Bergshyddan
Sn/2009:289 752
Sammanfattning
Enligt den gamla, t o m 2009-12-31 gällande, socialtjänstlagen (SoL) gällde
följande: Enligt 13 kap 5 § SoL, skall enskilt bedriven verksamhet, för vilken
tillstånd krävs av länsstyrelsen enligt 7 kap 1 § första st SoL och 23 § LSS, stå
under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten bedrivs. Tillsynsbesök har genomförts vid Texavägen, Bergshyddan i Taberg
2009-12-21. Denna tillsyn inriktar sig i första hand på kvalitet och säkerhet
inom verksamheten.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse 2009-12-21
Bilaga till tjänsteskrivelse 2009-12-30
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Vid nämndens behandling av ärendet informerar sekreteraren om att sådan tillsyn som det här är fråga om kan på grund av en ändring i den aktuella paragrafen i socialtjänstlagen med ikraftträdande 2010-01-01 inte längre utövas av
socialnämnden. Numera skall denna tillsyn utövas av Socialstyrelsen.
I ärendet gjordes tillsynsbesök på Texavägen i december 2009, dvs då den
gamla bestämmelsen i socialtjänstlagen gällde och kommunen hade befogenhet
att utöva tillsyn. Detta faktum medför dock inte att Socialnämnden ges legal
rätt att efter årsskiftet sakbehandla ärendet. Övergångsbestämmelsen om hur
pågående ärenden skall behandlas har tolkats gälla endast hos länsstyrelsen
pågående ärenden. Förvaltningens ursprungliga förslag såsom det redovisas i
tjänsteskrivelsen har därför reviderats.
Förvaltningens förslag
– Legal grund saknas för att besluta i ärendet. Ärendet översänds till Socialstyrelsens regionkontor för kännedom.
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Legal grund saknas för att besluta i ärendet. Ärendet översänds till Socialstyrelsens regionkontor Sydöst för kännedom.

Justerandes signatur
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Beslutet expedieras till:
Enhetschef Oscar Rinaldo, Texavägen
Verksamhetschef Marie-Louise Wik Löfdahl, Bergshyddan
Socialstyrelsens regionkontor Sydöst

Justerandes signatur
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§ 12

Yttrande gällande ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet enl 7
kap 1 § p. 4 socialtjänstlagen i form av öppen verksamhet för vård
under en begränsad del av dygnet - Alkohol- och Drogrehabilitering
i Småland AB
Sn/2009:260 744
Sammanfattning
Alkohol- och Drogrehabilitering i Småland AB har ansökt hos Länsstyrelsen
om att driva öppen verksamhet för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem i Jönköpings kommun. Länsstyrelsen har begärt socialnämndens
yttrande. Yttrandet bör främst avse hur verksamheten uppfyller kraven på god
kvalitet och säkerhet.
Från och med årsskiftet 2009/2010 övergår uppgiften att besluta om tillstånd
för här aktuell verksamhet från länsstyrelsen till Socialstyrelsen, varför yttrandet skall avges till den senare myndigheten.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss med begäran om yttrande inklusive ansökan från
Alkohol- och Drogrehabilitering i Småland AB, daterad 2009-11-05
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2009-12-21
Förvaltningens förslag
Yttrande till Socialstyrelsen
– Socialnämnden tillstyrker ansökan.

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Det konstateras, att bestämmelserna i socialtjänstförordningen ändrats från
årsskiftet avseende kommunernas involvering vid tillståndsgivning för enskild
verksamhet inom socialtjänstområdet. I övergångsbestämmelsen till ikraftträdandet av ändringar i socialtjänstlagen sägs emellertid, att ärende som påbörjats
hos länsstyrelsen skall överlämnas för handläggning hos Socialstyrelsen.
Nämnden tolkar denna övergångsbestämmelse som att legal befogenhet – och
skyldighet - föreligger för nämnden att avge yttrande i ansökningsärendet.
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till Socialstyrelsen
– Socialnämnden tillstyrker ansökan.

Justerandes signatur
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Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsens regionkontor Sydöst
Erik Kangeryd

Justerandes signatur
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§ 13

Ansökan från Hela människan RIA Jönköping om verksamhetsbidrag för 2010
Sn/2009:241 792
Sammanfattning
Hela människan RIA har ansökt om verksamhetsbidrag från socialnämnden för
2010 med 770 000 kr. Förutom verksamhetsbidrag så finansieras RIA:s verksamheter genom kommunens köp av tjänster enligt särskilt upprättat ramavtal
samt genom anslag och gåvor från församlingar, organisationer och enskilda.
Man talar också om nya sponsorer. Dessutom finns det i VIP 2010-2012 med
en särskild satsning om 500 000 kr till de ideella organisationerna Frälsningsarmén och RIA vars verksamheter syftar till att förbättra situationen för missbrukare i kommunen.
Beslutsunderlag
Ansökan med bilagor från Hela människan RIA Jönköping inkommen
2009-10-15
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2009-12-28
Förvaltningens förslag
– Hela människan RIA Jönköping beviljas verksamhetsbidrag med 650 000 kr
för 2010, att utbetalas kvartalsvis i förskott.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Hela människan RIA Jönköping beviljas verksamhetsbidrag med 650 000 kr
för 2010, att utbetalas kvartalsvis i förskott.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.

Beslutet expedieras till:
Hela människan RIA
Erik Kangeryd, områdeschef missbrukarvården
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§ 14

Extra stöd till de ideella organisationerna Frälsningsarmén och RIA
för arbete med att förbättra situationen för missbrukare i kommunen
Sn/2009:283 792
Sammanfattning
I den av kommunfullmäktige fastställda VIP 2010-2012 tillförs de ideella
organisationerna Frälsningsarmén och RIA 500 000 kr extra årligen för arbete
med att förbättra situationen för missbrukare i kommunen.
Beslutsunderlag
Ansökan från hela Människan RIA, daterad 2009-11-27
Ansökan från Frälsningsarmén, daterad 2009-11-20
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2009-12-29
Förvaltningens förslag
– Extra stöd för år 2010 till de ideella organisationerna Frälsningsarmén med
180 000 kronor och RIA med 320 000 kronor för arbete med att förbättra
situationen för missbrukare i kommunen. Bidragen betalas ut till respektive
organisation först sedan detaljerad plan för hur medlen planeras användas
har inlämnats till förvaltningen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag
Socialnämndens beslut
– Extra stöd för år 2010 till de ideella organisationerna Frälsningsarmén med
180 000 kronor och RIA med 320 000 kronor för arbete med att förbättra
situationen för missbrukare i kommunen. Bidragen betalas ut till respektive
organisation först sedan detaljerad plan för hur medlen planeras användas
har inlämnats till förvaltningen.

Beslutet expedieras till:
Hela Människan RIA
Frälsningsarmén
Erik Kangeryd
Lars Malmström
Ingela Öster
Justerandes signatur
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§ 15

Kurser och konferenser
Regionförbundets och Landstingets konferens om missbruks- och beroendevården fredagen den 29 januari 2010 kl 8.30-15.30 i Rosensalen, Landstingets
kansli, Jönköping
Socialnämndens beslut
Ingrid Öqvist (M), Anna Klint (C) , Eric Winblad (S) och Allan Tovhult (S)
utses att deltaga.
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Utdragsbestyrkande

22

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-01-19

§ 16

Information
a) Personlig assistans
Informationen flyttas till februarisammanträdet
b) Preliminärt bokslut för 2009.
Tf socialdirektör Nils Zadik informerar om att det ännu så länge preliminära resultatet för 2009 visar på ett plus på ca 33 miljoner kronor.
c) Nytt inom förvaltningen
Tf socialdirektör Nils Zadik informerar kort om följande:
- Enligt den preliminära tidplanen för genomförande av konkurrensutsättning verksamhet inom socialnämndens område skulle upphandlingsunderlag ha behandlats i nämnden i januari. Arbetet har blivit
försenat och räknas bli klart för beslut i februari.
- Statistik avseende avgiftsuttag för personer med hemtjänst i nivå 1 (en
insats varannan vecka) inom ett hemtjänstområde visar, att knappt var
fjärde betalar 0-10 kr/tim. Var tredje har dock så pass hög inkomst att
de får betala mer än 200 kr/tim i avgift.
d) Rapport från socialnämndens ordförande och presidium
- Ordföranden informerar om att han närvarat vid Maria Sedströms
begravning i Gränna kyrka den 8 januari 2010
- Presidiet har idag på fm deltagit i en konferens om jämställdhet som
kommunens jämställdhetskommitté anordnat.
e) Jämförelsetal inom Barn och ungdom
IFO-chef Bo Samuelsson redovisar statistik för tio kommuner, som är jämförbara med Jönköping i storlek och där Jönköping ingår. Statistiken visar
bland annat att kostnaderna för Jönköpings del är ca 25 miljoner kronor
lägre än medeltalet för jämförbara kommuner.
Bo Samuelsson informerar också om vilka intressenter som finns för övertagande av Lövingstorps respektive Södergårdens lokaler samt aktuell
situation ifråga om nya lokaler till Kvinnojouren.
f) Information om hemlöshet, insatser för att förhindra vräkning av barnfamiljer och annan hyresrådgivning
Områdeschef Lars Malmström och rådgivare Maria Boeryd informerar om
begreppet hemlöshet och vilka som räknas tillhöra gruppen, ett ärendes
gång fram till vräkning. De allra flesta ärenden löses på något sätt utan att
vräkning/avhysning behöver verkställas. Av de ca 90 barn som förra året
tillhörde ett hushåll som fick meddelande om avhysning berördes slutligen
fem barn av avhysning.
Många hushåll blir aktuella därför att de har obetalda hyror, och dessa erbjuds gratis hyresskuldrådgivning. Eftersom hyresvärden är skyldig att
Justerandes signatur
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informera socialtjänsten innan de vidtar åtgärder för att få någon avhyst,
blir socialtjänsten informerad och hushållet erbjuds en kontakt med socialtjänsten.
g) Modellområden psykisk hälsa barn och ungdom
Sakkunnig Marie Rahlén informerar om projektet Modellområde psykisk
hälsa barn och ungdom, som bedrivs med ekonomiskt stöd från Sveriges
Kommuner och Landsting och där Jönköpings kommun tillsammans med
Eksjö kommun är de kommuner i Jönköpings län, som ingår i projektet,
och där landstinget också är en part. Projektet skall utarbeta modeller för
hur man kan främja den psykiska hälsan hos barn och ungdomar genom
förebyggande arbete där alla aktörer inom kommun och landsting
samverkar. Målet är att insatser ska göras tidigt och en god tillgänglighet
till vård ska finnas.
Marie Rahlén redogör för den hittills genomförda kartläggningen och vilka
omständigheter de olika verksamheterna anser utgör hinder för ett optimalt
samarbete. Under projekttiden, som pågår även under hela 2011, kommer
bl a utbildningar för att öka medarbetarnas kunskaper om hur man tidigt
upptäcker psykisk ohälsa hos barn och unga att arrangeras. Gemensamma
handlingsplaner för hur man skall agera i sådana ärenden kommer att fastställas.
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