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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-16

§ 17

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
- Konkurrensplan 2010
Föredragande: T f socialdirektör Nils Zadik
- Oanmäld tillsyn i Jönköpings kommun enl 13 kap 2 § SoL och 26 § LSS;
Lex Sarah-rutinerna
Föredragande: Chefen för nämndskansliet Anna Brita Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-16

§ 18

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 25 minuter (kl 13.50 – 14.15).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajourneringen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-16

§ 19

Meddelanden
a) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2010:30
b) Kommunstyrelsens beslut 2010-01-27
- § 29 – Mål och riktlinjer 2010 för Jobbtorg

Dnr 2008:342

c) Kommunfullmäktiges beslut 2009-12-17
- § 336 – Överenskommelse med Migrationsverket om flyktingmottagande
för 2010
Dnr 2009:250
d) Kommunfullmäktiges beslut 2010-01-28
- § 18 – Ny ledamot och ersättare i socialnämnden, Anna Klint (C) resp
Rozita Edfelt (C)
e) Migrationsverkets beslut 2010-01-22 om ersättning med 500 000:- för år
2010 för mottagande av ensamkommande barn
Dnr 2009:250
f) Länsstyrelsens beslut 2009-12-16 – Tillsyn enl 13 kap 2 § SoL med anledning av enskilds klagomål på handläggningen av barnaärenden
Dnr 2009:280
g) Länsrättens dom 2009-12-30 – Särskild avgift enl LSS (100 000:-)
h) Cirkulär 2009-12-11 – Överenskommelse mellan staten och SKL om ett
program för en god äldreomsorg
Reg i Lex
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-16

§ 20

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 2
b) Beslut daterade 2010-01-27 (två st) med anledning av anmälan enl
Lex Sarah
Dnr 2010-29
c) Beslut daterade 2010-01-12 (två st) med anledning av anmälan om
missförhållanden i LASS-ärenden
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-16

§ 21

Serveringsärende; Pallas Atena, Jönköping (Restaurang
Jönköpingsvågen AB/ Ägarbyte)
Sn/2010:7 702
Sammanfattning
Restaurang Jönköpingsvågen AB, 556624-0775, ansöker om att i restaurang
Pallas Atena, Nygatan 18, Jönköping, få servera starköl, vin och spritdrycker
permanent året runt till allmänheten mellan klockan 11.00-01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om ägarbyte inkommen 2010-01-11
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-02-05
Förvaltningens förslag
– Restaurang Jönköpingsvågen AB, 556624-0775, beviljas tillstånd att i
restaurang Pallas Atena, Nygatan 18, Jönköping, få servera starköl, vin och
spritdrycker till allmänheten året runt mellan klockan 11.00-01.00.
– Tillståndsbevis utfärdas först sedan de brister i brandskyddet har åtgärdats
och räddningstjänsten har givit sitt godkännande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Restaurang Jönköpingsvågen AB, 556624-0775, beviljas tillstånd att i
restaurang Pallas Atena, Nygatan 18, Jönköping, få servera starköl, vin och
spritdrycker till allmänheten året runt mellan klockan 11.00-01.00.
– Tillståndsbevis utfärdas först sedan de brister i brandskyddet har åtgärdats
och räddningstjänsten har givit sitt godkännande.

Beslutet expedieras till:
Restaurang Jönköpingsvågen AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-16

§ 22

Serveringsärende; Shanghai, Jönköping (Jönköpings Kina krog ägarbyte)
Sn/2010:21 702
Sammanfattning
Sun Lam med firma Jönköpings Kina Krog (xxxxxx-xxxx) ansöker om att i
restaurang Shanghai, Jönköping få servera starköl, vin och spritdrycker till
allmänheten mellan klockan 11.00-01.00, samt på inhägnad uteservering
mellan klockan 11.00- 23.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringsärende inkommen 2010-01-14
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-29
Förvaltningens förslag
– Sun Lam med firma Jönköpings Kina Krog (xxxxxx-xxxx) beviljas tillstånd
att i restaurang Shanghai Jönköping, få servera starköl, vin och spritdrycker
till allmänheten mellan klockan 11.00-01.00, samt på inhägnad uteservering
med serveringstid mellan klockan 11.00-23.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Sun Lam med firma Jönköpings Kina Krog (xxxxxx-xxxx) beviljas tillstånd
att i restaurang Shanghai Jönköping, få servera starköl, vin och spritdrycker
till allmänheten mellan klockan 11.00-01.00, samt på inhägnad uteservering
med serveringstid mellan klockan 11.00-23.00.

Beslutet expedieras till:
Sun Lam/ Jönköpings Kina Krog

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-16

§ 23

Konkurrensplan 2010 - genomförande
Sn/2009:254 700
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2009-12-15 om konkurrensplan 2010 inom socialförvaltningens verksamhetsområde. I konkurrensplanen framgår att för 2010
ska ett befintligt äldreboende och 24 platser inom särskilt boende inom funktionshinderomsorgen konkurrensupphandlas.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2010-02-09
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2010-02-09
Förslag till socialnämnden
− Konkurrensupphandling enligt fastprismodellen/kvalitetsupphandling sker
för Kavlagårdens äldreboende, gruppbostäderna Rosenborgsgatan 23 och
28, Åbolidsringen, Lovisagatan och Hallmansvägen.
− Upphandlingen sker i enlighet med redovisad tidplan.
− Riskbedömning görs under våren 2010 och presenteras i samband med att
socialnämnden beslutar om förfrågningsunderlag för upphandlingen.
Förslag till kommunstyrelsen
− Personal inom socialnämndens verksamhetsområde som omfattas av beslutad konkurrensupphandling medges ett års tjänstledighet med möjlighet
till ett halvt års förlängning i samband med verksamhetsövergång enligt
LOU.
MBL-behandling
Samverkan har ägt rum dels 2010-02-08. Förhandling enligt 11 § MBL med
Kommunal och Vårdförbundet har ägt rum 2010-02-15.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S), för partierna S och V, yrkar avslag på förvaltningens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition, och finner att nämnden beslutat enligt Jan-Egon Leos (M) yrkande om bifall till förvaltningens
förslag.
Omröstning begärs.
Ja för Jan-Egon Leos (M) yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
Nej för Mona Forsbergs (S), för partierna S och V, yrkande om avslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-16

Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jan-Egon Leo (M)
Ingrid Öqvist (M)
Heléne Uddemar (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.
Socialnämndens beslut
– Konkurrensupphandling enligt fastprismodellen/kvalitetsupphandling sker
för Kavlagårdens äldreboende, gruppbostäderna Rosenborgsgatan 23 och
28, Åbolidsringen, Lovisagatan och Hallmansvägen.
– Upphandlingen sker i enlighet med redovisad tidplan.
– Riskbedömning görs under våren 2010 och presenteras i samband med att
socialnämnden beslutar om förfrågningsunderlag för upphandlingen.
Förslag till kommunstyrelsen
– Personal inom socialnämndens verksamhetsområde som omfattas av beslutad konkurrensupphandling medges ett års tjänstledighet med möjlighet
till ett halvt års förlängning i samband med verksamhetsövergång enligt
LOU.

Reservationer
Mona Forsberg (S), reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande
och anför följande: ”Vi socialdemokrater tar starkt avstånd mot beslutet som
innebär att befintlig verksamhet kan tvångsprivatiseras. Detta innebär att de
boende får mindre att säga till om och de anställda troligen får sämre arbetsvillkor. Hur ska kringtjänster som t ex vaktmästare och sjuksköterskor fungera?
Kan lokalbyten bli aktuellt? Dessa frågor skall redovisas först i maj månad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-16

Vi anser, att ärenden som detta bör lyftas till kommunfullmäktige för beslut.”
Vänsterpartiet instämmer i reservationen.

Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen
Upphandlingsenheten, stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-16

§ 24

Slutrapport avseende stimulansmedel till ett varaktigt stöd för
anhöriga.
Sn/2006:101 730
Sammanfattning
Rapporten avser anhörigstödsprojekt 2009 för att implementera varaktiga
stödformer för anhöriga som hjälper och vårdar närstående. En slutrapport
inklusive ekonomisk redovisning skall avges till Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-01-29
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2010-01-29
Ekonomisk redovisning 2009-01-01--12-31
Förvaltningens förslag
– Föreliggande slutrapport godkännes och översändes till Länsstyrelsen i
Jönköpings län.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Föreliggande slutrapport godkännes och översändes till Länsstyrelsen i
Jönköpings län.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-16

§ 25

Oanmäld tillsyn i Jönköpings kommun enl 13 kap 2 § SoL och 26 §
LSS
Sn/2009:259 750
Dnr Länsstyrelsen 701 – 15143 – 09
Sammanfattning
Länsstyrelsen har översänt tillsynsrapport med anledning av genomförd
oanmäld tillsyn på ett äldreboende och två gruppboenden i Jönköpings
kommun. Återrapportering om vilka åtgärder som vidtagits för att komma till
rätta med de påtalade bristerna skall göras till Socialstyrelsen, Tillsynsregion
Sydöst.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens tillsynsrapport, daterad 2009-11-04
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-02-02
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2010-01-27
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2010-01-26
Lokala anvisningar, anmälan om missförhållanden (Flik 11.1 ÄHO-handbok)
Förvaltningens förslag
Yttrande till Socialstyrelsens Tillsynsregion Sydöst.
– Tjänsteskrivelsen inklusive bilagor utgör nämndens återrapportering.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till Socialstyrelsens Tillsynsregion Sydöst.
– Tjänsteskrivelsen inklusive bilagor utgör nämndens återrapportering.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen, Tillsynsregion Sydöst
Funktionschefer ÄO resp FO

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-16

§ 26

Ansökan om verksamhetsbidrag från Frälsningsarméns familjecenter, Jönköping, för 2010
Sn/2010:41 792
Sammanfattning
Frälsningsarméns familjecenter har de senaste åren beviljats ett bidrag på
100 000 kr till den barngruppverksamhet de bedriver i samverkan med
Jönköpings kommun. Familjecentret ansöker nu om 2010 års bidrag. Parallellt
pågår inom barn och ungdom ett utvecklingsarbete med inriktning på barngrupper. Arbetet bedrivs med länsstyrelsebidrag och innefattar även utveckling
av stöd till barnombud.
Beslutsunderlag
Inkommen ansökan från Frälsningsarméns familjecenter daterad 2009-10-12
Rapport från Frälsningsarméns familjecenter daterad 2009-03-23
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-02-01
Förvaltningens förslag
– Frälsningsarméns familjecenter beviljas verksamhetsbidrag för år 2010 med
100 000 kr.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Frälsningsarméns familjecenter beviljas verksamhetsbidrag för år 2010 med
100 000 kr.

Beslutet expedieras till:
Frälsningsarmén
Lilian Elmqvist
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-16

§ 27

Ansökan om medel i syfte att bekämpa människohandel för sexuella
ändamål och prostitution
Sn/2010:42 700
Sammanfattning
Som ett led i Regeringens arbete med att bekämpa människohandel och prostitution har ett utbildningspaket tagits fram och särskilda medel har avsatts för
lokala projekt. Medlen söks hos länsstyrelsen.
Socialförvaltningen har för avsikt att genomföra ett sådant projekt och föreslår
därför att sådana projektmedel söks.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-02-07
Bilaga till tjänsteskrivelse – Projektplan, daterad 2010-02-01
Ansökan om projektmedel, daterad 2010-02-05
Förvaltningens förslag
– Ansökan görs till Länsstyrelsen om projektmedel för att genomföra ett
projekt med syfte att bekämpa människohandel för sexuella ändamål och
prostitution med 130 000 kr.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Ansökan görs till Länsstyrelsen om projektmedel för att genomföra ett
projekt med syfte att bekämpa människohandel för sexuella ändamål och
prostitution med 130 000 kr.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Iréne Folkevik
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-16

§ 28

Tillägg i kommunens riktlinjer för ersättning till kontaktpersoner
och kontaktfamiljer
Sn/2010:46 710
Sammanfattning
Det har framkommit behov av förändringar i kommunens riktlinjer gällande
ersättning till kontaktpersoner och kontaktfamiljer.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2010-02-01
Förvaltningens förslag
– De föreslagna tilläggen i riktlinjer för ersättning till kontaktpersoner och
kontaktfamiljer under flik 13.1.8 och flik 13.1.10 i IFO-Handboken
fastställes.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– De föreslagna tilläggen i riktlinjer för ersättning till kontaktpersoner och
kontaktfamiljer under flik 13.1.8 och flik 13.1.10 i IFO-Handboken
fastställes.

Beslutet expedieras till:
Bo Samuelsson
Lilian Elmqvist
Samuel Rundqvist
Joanne Edlund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-16

§ 29

Internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten 2010
Sn/2010:47 130
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska socialnämndens förslag avseende
internbudget för invandrar och flyktingverksamheten fastställas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-02-08
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2010-02-01
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
– Internbudget för invandrar- och flyktingmottagningen 2010 fastställs enligt
förvaltningens förslag.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan Egon Leo (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag, samt framför följande
säryrkande:
– Socialförvaltningen får i uppdrag att undersöka hur fonderade medel planeras att användas. Resultatet redovisas vid Socialnämndens sammanträde i
samband med beslut av VIP 2011-2013.
Mona Forsberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt till Jan-Egon
Leos (M) säryrkande.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– Internbudget för invandrar- och flyktingmottagningen 2010 fastställs enligt
förvaltningens förslag.
Socialnämnden beslutar för egen del
– Socialförvaltningen får i uppdrag att undersöka hur fonderade medel planeras att användas. Resultatet redovisas vid Socialnämndens sammanträde i
samband med beslut av VIP 2011-2013.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Bo Samuelsson, Gunilla Roman, Ingela Öster
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-16

§ 30

Avgiftstaxa för tolkservice
Sn/2010:48 135
Sammanfattning
Avgiftstaxan för tolkservice behöver justeras fr o m 2010-03-01 med hänsyn
till kostnadsutvecklingen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2010-02-01
Kommunfullmäktige beslutade 1996-11-21 att uppdra till Socialnämnden att
fortlöpande justera taxan i enlighet med kostnadsutvecklingen
Förvaltningens förslag
– Avgiftstaxan för tolkservice fastställes enligt vad som redovisas i
förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-02-01.
– Höjningen genomförs från och med 2010-03-01.
Ärende
Tolktaxan har varit densamma sedan 2006-01-01.
Tolkarvodet har höjts 4,4 % sedan dess och lönehöjningen hos månadsanställd
personal har ökat med 13,7 %. En höjning motsvarande dessa ökade kostnader
föreslås, vilket motsvarar en höjning med ca 5,5 % jämfört med nuvarande
taxa.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Avgiftstaxan för tolkservice fastställes enligt vad som redovisas i
förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-02-01.
– Höjningen genomförs från och med 2010-03-01.

Beslutet expedieras till:
Tolkförmedlingen
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Remiss: Handlingsplan för suicidförebyggande verksamhet och
handlingsplan för samhällsinriktad fallprevention
Sn/2009:287 790
Sammanfattning
Socialnämnden har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerat ärende.
Yttrandet skall vara Räddningstjänsten tillhanda senast 2010-02-28.
Beslutsunderlag
Remiss: Handlingsplan för suicidförebyggande verksamhet och handlingsplan
för samhällsinriktad fallprevention, 2009-12-11
Handlingsplan för suicidförebyggande verksamhet, 2009-12-16
Handlingsplan för samhällsinriktad fallprevention, 2009-08-26
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-01-05
Förvaltningens förslag
Yttrande till Räddningstjänsten
– Handlingsplan för suicidförebyggande verksamhet tillstyrkes.
– Handlingsplan för fallprevention tillstyrkes med de synpunkter som
framförs i tjänsteskrivelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till Räddningstjänsten
– Handlingsplan för suicidförebyggande verksamhet tillstyrkes.
– Handlingsplan för fallprevention tillstyrkes med de synpunkter som
framförs i tjänsteskrivelsen.

Beslutet expedieras till:
Räddningstjänsten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Yttrande över bildande av naturreservatet Rocksjön i Jönköpings
kommun Sn/2010:31 010
Sammanfattning
Planer finns på att bilda ett kommunalt naturreservat, Rocksjön och en
samrådsremiss har inkommit från Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings
kommun. Socialförvaltningen har möjlighet att yttra sig i ärendet senast 5 mars
2010.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-22
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
– Förslaget tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som redovisas i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-01-22.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
– Förslaget tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som redovisas i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-01-22.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Kurser och konferenser
– ”Vinnande val 2010” – En konferens om aktiv alkoholpolitik och ett
förebyggande arbetssätt. Tisdagen den 15 april på Sörängens Folkhögskola,
Nässjö, kl 08.30-16.00
Socialnämndens beslut
– Allan Tovhult (S) och Anna Klint (C) utses att delta i konferensen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Fyllnadsval till socialnämndens FO-utskott resp ÄO-utskott
Sn/2007:59 070
Sammanfattning
Med anledning av Maria Sedströms (C) bortgång har en vakans som
ordförande i FO-utskottet uppstått.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Anna Klint (C) föreslår, att Arnold Sigonius (C) utses till ledamot, tillika
ordförande i FO-utskottet och att Rozita Edfeldt (C) ersätter honom som
ersättare i ÄO-utskottet.
Socialnämndens beslut
– Arnold Sigonius (C) utses till ledamot, tillika ordförande i FO-utskottet.
– Rozita Edfeldt (C) ersätter Arnold Sigonius (C) som ersättare i ÄOutskottet.

Beslutet expedieras till:
Arnold Sigonius
Rozita Edfeldt
Susanne Brewitz
Kajsa Samuelsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Öppet/offentligt nämndsammanträde
Sn/2009:66 006
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2009-06-17, § 176, gett nämnderna möjlighet att ha
ett offentligt nämndsammanträde per år.
Yrkanden
Allan Tovhult (S) föreslår att socialnämndens sammanträde i maj månad skall
vara offentligt.
Jan Egon Leo (M) tillstyrker förslaget.
Socialnämndens beslut
– Socialnämndens sammanträde i maj månad 2010 skall vara offentligt.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Information
a) Personlig assistans
Ekonom Ing-Mari Persson redovisar den genomgång som gjorts för att
nedbringa kostnaderna för personlig assistans. Uppdraget var att klargöra
orsaker till att Jönköpings kommuns kostnader är högre än Försäkringskassans schablonersättning, samt ge förslag på förbättringar och förändringar.
Flera olika åtgärder har vidtagits, bl a har en genomgång gjorts av de
LASS-ärenden, som bedömts möjligt att få förhöjd ersättning från. Detta
har medfört en kostnadsminskning för kommunens del med drygt 3 mnkr.
Utredaren konstaterar också, att olika anställningsavtal gäller för kommuner och andra utförare, vilket gör att kommunen får högre personalkostnader. Utredaren redovisar även förslag på fortsatt utvecklingsarbete för
att minska gapet mellan kommunens kostnader och FK:s schablonersättning.
b) Projekt för kvinnor med långvarigt bidragsberoende
Socialsekreterare Ivanka Madunic redovisar resultatet av det tvååriga projektet, som avslutades i januari 2010 och som finansierats med medel
från FINSAM. Totalt har 100 kvinnor deltagit. Målsättningen var att 50 %
av deltagarna skulle återfå eller förbättra sin arbetsförmåga och därigenom
underlätta tillträde till arbetsmarknaden. Det bedöms att 75 % av deltagarna
nått detta mål.
Avsikten är att man fortsättningsvis skall arbeta på likartat sätt i den reguljära verksamheten, men med en numerärt mindre målgrupp. Även män
kommer att ingå. Områdeschef Lars Malmström upplyser om att fortsättningen dock är osäker, eftersom det är oklart hur Jobb-torget kommer att
arbeta.
c) Nytt inom förvaltningen
T f socialdirektör Nils Zadik informerar kort om följande
- Gruppbostaden på Murgrönsgatan kommer att avvecklas, då den inte
uppfyller de standardkrav som ställs.
- Avslutningssamtal kommer inom kort att äga rum med Delegi Omsorg.
- Intern medarbetare kommer att arbeta med upphandlingsunderlag mm
inför konkurrensutsättningen av äldreboende och gruppboenden.
d) Rapport från socialnämndens ordförande och presidium
- Konferens i Rosensalen, Jönköping om missbruks- och beroendevården
”Kunskap till praktik” den 29 jan. Jan-Egon Leo (M), Eric Winbladh
(S) m fl deltog. - Medarbetaren vid Socialförvaltningen, samordnare
Miriam Sjöström, Motivations- och behandlingsteamet, gjorde en mycket bra föredragning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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-

Ordföranden rapporterar från Äldrekonferensen på Elmia, Jönköping 34 februari. Även Allan Tovhult (S) deltog en av dagarna. Socialförvaltningen i Jönköping hade en bra utställning där.

-

Föreläsningen ”Utanförskap, Galenskap och Kunskap” om ADHD och
Aspergers syndrom den 15 februari på Kulturhuset, Jönköping bevistades av Jan-Egon Leo (M), Arnold Sigonius (C) och Sören Magnusson
(S).

Utdragsbestyrkande
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