JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

Plats och tid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-16

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

Beslutande

Jan-Egon Leo (M)
Anders Carlsson (M)
Heléne Uddemar (M)
Magnus Nordangård (KD)
Gunborg Nygren (KD)
Camilla Brinkmann (KD)

ordförande

ersätter Jaana Melle (KD), § 37 tom del
av § 62 kl 13.00-17.00
ersätter Jaana Melle (KD) del av § 62

Ingrid Öqvist (M)
Arnold Sigonius (C)
Anna Klint (C)
Dag Jonasson (FP)
Kerstin Klasson (MP)
Mona Forsberg (S)
Greger Svensson (S)

§ 37 tom del av § 62, kl 13.00-17.25
ersätter Dag Jonasson (FP) del av § 62
ersätter Eric Winbladh (S), § 37 tom del
av § 62, kl 13.00-17.30
ersätter Eric Winbladh (S) del av § 62
§ 37 tom del av § 62, kl 13.00-17.30

Lenah Andersson (S)
Christer Sjöberg (S)
Allan Tovhult (S)
Susanna Björkman (S)

ersätter Sören Magnusson (S), § 37 tom
del av § 62, kl 13.00-17.25
ersätter Sören Magnusson (S) del av § 62

Carolina Pettersson (S)
Kenneth Kindblom (V)
Övriga närvarande

Ingrid Öqvist (M)
Kerstin Klasson (MP)
Lars-Ola Eriksson (FP)
Carolina Pettersson (S)
Lenah Andersson (S)
Nils Zadik, tf socialdirektör
Bo Samuelsson, IFO-chef, §§ 37 och 62
Sirpa Axelsson, kvinnofridsrådgivare, § 37

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Paragrafer 37-62
Gunborg Nygren
Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2010-03-22 kl 13.00

Underskrifter

§ 37 tom del av § 62
§ 37 tom del av § 62
kl 13.00-17.25
§ 37 tom del av § 62
§ 37 tom del av § 62
Lennart Reimblad, sektionschef, § 62
Stefan Österström, utvecklingschef, § 62
Lars Malmström, områdeschef, § 37

Sekreterare

Anna Brita Nilsson
Ordförande

Jan-Egon Leo
Justerande

Gunborg Nygren
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Datum för sammanträdet
Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Justerandes signatur

1

Socialnämnden
2010-03-16
2010-03-22
Datum för anslags nedtagande
Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping
Karin Lundgren

Utdragsbestyrkande

2010-04-13

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-16

Innehåll

2

Sid

§ 37 Information gällande genomlysning av handläggning av försörjningstöd
samt föredragning i sakärende
4
§ 38 Partigruppsvisa överläggningar

5

§ 39 Meddelanden

6

§ 40 Anmälan om delegationsbeslut

7

§ 41 Serveringsärende; Fjällstugan, Jönköping (Restaurang Fjällstugan AB).
Ägarbyte
8
§ 42 Serveringsärende; J Södras VIP Lounge, Jönköping (SSRS Stora Hotellet
AB) slutet sällskap. Nyetablering
9
§ 43 Serveringsärende; Bonarelli, Jönköping (Alfarone AB). Nyetablering

11

§ 44 Serveringsärende; Sands golf club, Tornaryd (Tornaryd Sand golf club
AB). Ägarbyte
12
§ 45 Serveringsärende; Skinnarebo golfrestaurang, Jönköping (Författaren
Restaurang AB). Ägarbyte

13

§ 46 Serveringsärende; Sir Simons, Jönköping. Ägarbyte

14

§ 47 Serveringsärende; Harrys/Sliver, Jönköping (SvarteskärAB). Utökat
serveringstillstånd 2010-05-13--0515

16

§ 48 Verksamhetsberättelse 2009

18

§ 49 Flyttning av Hälsans äldreboende till nytt äldreboende i kv Maskinen.
Ianspråktagande av investeringsmedel Sn/2007:109 731
19
§ 50 Yttrande över motion om att under 2010 redovisa konsekvenserna av
Fritt val inom hemtjänsten

20

§ 51 Tillsyn enl 24 a LSS (Lex Sarah) rörande händelse på Åbolidsringens
gruppboende

21

§ 52 Stödcentrum för unga brottsoffer

22

§ 53 Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 – barngruppsledarutbildning
23

Justerandes signatur

§ 54 Revidering av handlingsprogram till skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och deras familjer

24

§ 55 Rapport avseende synpunktshantering 2009

26

§ 56 Redovisning av balansärenden 2010

27

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-16

3

§ 57 Redovisning av ej avgjorda uppdrag från kommunfullmäktige, givna till
och med 2009-12-31
28
§ 58 Detaljplan för Nyckeln 1, Gräshagen, Jönköpings kommun

29

§ 59 Kurser och konferenser

30

§ 60 Representanter till referensgrupp – Alkoholpolitiska riktlinjer för
Jönköpings kommun

31

§ 61 Serveringsärende - fråga gällande eventuellt överklagande av Kammarrättsdom (SSRS Stora Hotellet Jönköping ABs ansökan om s k sattelitservering). Extraärende Sn 2009:127 702
32
§ 62 Information

Justerandes signatur

34

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-16

§ 37

Information gällande genomlysning av handläggning av försörjningstöd samt föredragning i sakärende
a) Konsult Vilhelm Rundquist, Ernst & Young redogör för det utredningsuppdrag avseende handläggning av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd i Jönköpings kommun, som Ernst & Young fått i uppdrag att genomföra.
Rundquist föredrar utredningen samt redovisar de synpunkter och rekommendationer, som utredningen utmynnar i.
Förvaltningen kommer, med genomlysningen som underlag, att presentera
förslag till eventuella åtgärder vid socialnämndens sammanträde i maj
månad 2010.
b) Följande sakärende föredras:
- Revidering av handlingsprogram till skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och deras familjer i Jönköpings kommun 2010-2014
Föredragande: Områdeschef Lars Malmström och kvinnofridsrådgivare
Sirpa Axelsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-16

§ 38

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 50 minuter (kl 14.45 – 15.35).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajourneringen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-16

§ 39

Meddelanden
a) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2010:30
b) Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut 2010-01-25
- § 19 – Inrättande av tjänster inom äldreomsorgen för anhörigstöd
Dnr 2008:330
c) Kommunstyrelsens beslut 2010-02-10
- § 38 – Förslag till reglemente för upplåtelse av stiftelsen Bergströmska
donationens lägenheter i fastigheten Minnet i Jönköping
Dnr 2009:208
d) Kommunfullmäktiges beslut 2010-01-28
- § 20 – Ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommundelsråd Huskvarna
(Maggy Larsson, M)
Reg i Lex
e) Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till implementering av
nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården
Reg i Lex
f) Socialstyrelsens beslut 2010-03-02 – Tillsyn enl 13 kap 1 § SoL gällande
handläggning av LVM-ärende (TR)
Dnr 2010:68
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-16

§ 40

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 3
b) Beslut daterade 2010-01-21, 2010-02-10 och 2010-02-23 med anledning av
anmälan enl Lex Sarah
Dnr 2010:29
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-16

§ 41

Serveringsärende; Fjällstugan, Jönköping (Restaurang Fjällstugan
AB). Ägarbyte
Sn/2010:51 702
Sammanfattning
Restaurang Fjällstugan AB, 556793-6181, ansöker om att i Restaurang
Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, få servera starköl och vin permanent
året runt till slutet sällskap mellan klockan 12.00 - 23.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om ägarbyte/byte av bolagsform inkommen 2010-02-04
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-08
Förvaltningens förslag
– Restaurang Fjällstugan AB, 556793-6181, beviljas tillstånd att i Restaurang
Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, få servera vin och starköl
permanent året runt till slutet sällskap mellan klockan 12.00 - 23.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Restaurang Fjällstugan AB, 556793-6181, beviljas tillstånd att i Restaurang
Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, få servera vin och starköl
permanent året runt till slutet sällskap mellan klockan 12.00 - 23.00.

Beslutet expedieras till:
Restaurang Fjällstugan AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-16

§ 42

Serveringsärende; J Södras VIP Lounge, Jönköping (SSRS Stora
Hotellet AB) slutet sällskap. Nyetablering
Sn/2010:53 702
Sammanfattning
SSRS Stora Hotellet Jönköping AB, 556581-7508, ansöker om att i Jönköpings
Södras VIP-lounge, Stadsparksvallen, Jönköping, få servera starköl, vin och
spritdrycker permanent året runt till slutet sällskap mellan klockan 11.00 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan inkommen 2010-02-08
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-01
Förvaltningens förslag
– SSRS Stora Hotellet Jönköping AB, 556581-7508, beviljas tillstånd att i
Jönköpings Södras VIP-lounge, Stadsparksvallen, Jönköping, få servera
starköl, vin och spritdrycker permanent året runt till slutet sällskap mellan
klockan 11.00 - 01.00.
– Tillståndsbevis utfärdas först efter Räddningstjänstens granskning och
godkännande av lokalerna ur brandsäkerhetssynpunkt.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Kenneth Kindblom (V) och Christer Sjöberg (S) yrkar avslag på SSRS Stora
Hotellet Jönköping ABs ansökan med hänvisning till att idrott och alkohol inte
hör ihop. Allan Tovhult (S) och Greger Svensson (S) instämmer.
Jan-Egon Leo (M), med instämmande av Mona Forsberg (S), yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition, och finner att nämnden beslutat enligt Jan-Egon Leos (M) med fleras yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
Omröstning begärs.
Ja för Jan-Egon Leos (M) yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
Nej för Kenneth Kindbloms (V) och Christer Sjöbergs (S) yrkande om avslag.
Omröstningsresultat

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Jan-Egon Leo (M)
Anders Carlsson (M)
Heléne Uddemar (M)

x
x
x
Utdragsbestyrkande

Nej

Avstår

9

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-16

Magnus Nordangård (KD)
Gunborg Nygren (KD)
Camilla Brinkman (KD)
Arnold Sigonius (C)
Anna Klint (C)
Dag Jonasson (FP)
Mona Forsberg (S)
Greger Svensson (S)
Christer Sjöberg (S)
Allan Tovhult (S)
Susanna Björkman (S)
Kenneth Kindblom (V)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

11

4

Socialnämnden har alltså med 11 ja-röster mot 4 nej-röster bifallit Jan-Egon
Leos (M) yrkande.
Socialnämndens beslut
– SSRS Stora Hotellet Jönköping AB, 556581-7508, beviljas tillstånd att i
Jönköpings Södras VIP-lounge, Stadsparksvallen, Jönköping, få servera
starköl, vin och spritdrycker permanent året runt till slutet sällskap mellan
klockan 11.00 - 01.00.
– Tillståndsbevis utfärdas först efter Räddningstjänstens granskning och
godkännande av lokalerna ur brandsäkerhetssynpunkt.
Reservation
Kenneth Kindblom (V), Greger Svensson (S), Christer Sjöberg (S) och Allan
Tovhult (S) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
SSRS Stora Hotellet Jönköping AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-16

§ 43

Serveringsärende; Bonarelli, Jönköping (Alfarone AB). Nyetablering
Sn/2010:52 702
Sammanfattning
Alfarone AB, 556799-9973, ansöker om att i, Bonarelli, Huskvarnavägen 48,
Jönköping få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan
klockan 11.00 – 01.00. Ansökan avser även uteservering.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2010-02-05
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-01
Förvaltningens förslag
– Alfarone AB, 556799-9973, beviljas att i, Bonarelli, Huskvarnavägen 48,
Jönköping få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan
klockan 11.00 – 01.00. Ansökan avser även uteservering.
– Innan serveringstillstånd expedieras skall Räddningstjänsten lämna sitt
godkännande att lokalen får tas i bruk.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Alfarone AB, 556799-9973, beviljas att i, Bonarelli, Huskvarnavägen 48,
Jönköping få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan
klockan 11.00 – 01.00. Ansökan avser även uteservering.
– Innan serveringstillstånd expedieras skall Räddningstjänsten lämna sitt
godkännande att lokalen får tas i bruk.

Beslutet expedieras till:
Alfarone AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-16

§ 44

Serveringsärende; Sands golf club, Tornaryd (Tornaryd Sand golf
club AB). Ägarbyte
Sn/2010:54 702
Sammanfattning
Tornaryd Sand golf club AB, 556650-2702, ansöker om att i, Sands golfklubb,
Tornaryd, Bankeryd få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.00 – 01.00. Ansökan avser även uteservering.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2010-02-08
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-08
Förvaltningens förslag
− Tornaryd Sand golf club AB, 556650-2702, beviljas att i, Sands golfklubb,
Tornaryd, Bankeryd få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.00 – 01.00. Ansökan avser även uteservering.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Tornaryd Sand golf club AB, 556650-2702, beviljas att i, Sands golfklubb,
Tornaryd, Bankeryd få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.00 – 01.00. Ansökan avser även uteservering.

Beslutet expedieras till:
Tornaryd Sand golf club AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-16

§ 45

Serveringsärende; Skinnarebo golfrestaurang, Jönköping
(Författaren Restaurang AB). Ägarbyte
Sn/2010:55 702
Sammanfattning
Författaren Restaurang AB, 556566-7978, ansöker om att i Skinnarebo
Golfrestaurang, Skinnarebo, 555 93 Jönköping, få servera starköl, vin och
spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 01.00 samt på uteservering få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan
klockan 11.00 – 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2010-02-09
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-08
Förvaltningens förslag
− Författaren Restaurang AB, 556566-7978, beviljas att i Skinnarebo
Golfrestaurang, Skinnarebo, 555 93 Jönköping, få servera starköl, vin och
spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 01.00. Ansökan gäller
även uteserveringen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Författaren Restaurang AB, 556566-7978, beviljas att i Skinnarebo
Golfrestaurang, Skinnarebo, 555 93 Jönköping, få servera starköl, vin och
spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 01.00. Ansökan gäller
även uteserveringen.

Beslutet expedieras till:
Författaren Restaurang AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-16

§ 46

Serveringsärende; Sir Simons, Jönköping. Ägarbyte
Sn/2010:50 702
Sammanfattning
Startpärmen 310 AB under namnändring till Red Lion AB, 556790-7398,
ansöker om att i restaurang Sir Simons, Östra Storgatan 10, 553 21 Jönköping,
få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 –
02.00. Ansökan avser även uteservering med serveringstid mellan klockan
11.00 – 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2010-01-12
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-08
Förvaltningens förslag
– Startpärmen 310 AB under namnändring till Red Lion AB, 556790-7398,
beviljas tillstånd att i restaurang Sir Simons, Östra Storgatan 10, 553 21
Jönköping servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan
klockan 11.00 – 01.00.
– Startpärmen 310 AB under namnändring till Red Lion AB, 556790-7398,
ansökan om att på restaurang Sir Simons uteservering, få servera starköl, vin
och spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 02.00 avslås.
– På uteserveringen får starköl, vin och spritdrycker serveras till allmänheten
mellan klockan 11.00 – 23.00.
– Servering på uteservering med starköl, vin och spritdrycker till allmänheten
mellan klockan 23.00 – 01.00 avslås.
– Servering på balkongen ska avslutas senast klockan 22.00.
– Tillståndsbevis kommer att utfärdas när Räddningstjänsten har givit sitt
godkännande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Kenneth Kindblom (V) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för
ytterligare utredning.
Jan-Egon Leo (M), med instämmande av Mona Forsberg (S), yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss, och finner att
nämnden beslutat att ärendet skall avgöras idag. Därefter ställs proposition på
Jan-Egon Leos (M) med fleras yrkande, och ordföranden finner att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-16

Socialnämndens beslut
– Startpärmen 310 AB under namnändring till Red Lion AB, 556790-7398,
beviljas tillstånd att i restaurang Sir Simons, Östra Storgatan 10, 553 21
Jönköping servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan
klockan 11.00 – 01.00.
– Startpärmen 310 AB under namnändring till Red Lion AB, 556790-7398,
ansökan om att på restaurang Sir Simons uteservering, få servera starköl, vin
och spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 02.00 avslås.
– På uteserveringen får starköl, vin och spritdrycker serveras till allmänheten
mellan klockan 11.00 – 23.00.
– Servering på uteservering med starköl, vin och spritdrycker till allmänheten
mellan klockan 23.00 – 01.00 avslås.
– Servering på balkongen ska avslutas senast klockan 22.00.
– Tillståndsbevis kommer att utfärdas när Räddningstjänsten har givit sitt
godkännande.
Reservation
Kenneth Kindblom (V) reserverar sig mot beslutet om att ej återremittera
ärendet för ytterligare utredning.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Startpärmen 310 AB under namnändring till Red Lion AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-16

§ 47

Serveringsärende; Harrys/Sliver, Jönköping (SvarteskärAB). Utökat
serveringstillstånd 2010-05-13--0515
Sn/2009:263 702
Sammanfattning
Svarteskär AB ansöker om utökat serveringstillstånd i Harrys/Sliver, den
13+14+15 maj 2010 med serveringstid mellan klockan 11.00 – 03.00 för slutet
sällskap
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2009-11-13
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-10
Förvaltningens förslag
− Svarteskär AB ansökan om ett utökat serveringstillstånd i Harrys/Sliver, den
13 maj, 14 maj och 15 maj 2010 med serveringstid mellan klockan 11.00 –
03.00 för slutet sällskap avslås.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) yrkar
– Svarteskär AB:s ansökan om ett utökat serveringstillstånd i Harrys/Sliver
den 15 maj 2010 med serveringstid mellan kl 11.00-03.00 för slutet sällskap
beviljas.
– Svarteskär AB:s ansökan om ett utökat serveringstillstånd i Harrys/Sliver
den 13 maj och 14 maj 2010 med serveringstid mellan kl 11.00-03.00 för
slutet sällskap avslås.
Mona Forsberg (S), för partierna S och V, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition, och finner att nämnden beslutat enligt Jan-Egon Leos (M) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja för Jan-Egon Leos (M) yrkande.
Nej för Mona Forsbergs (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
Omröstningsresultat

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Jan-Egon Leo (M)
Anders Carlsson (M)
Heléne Uddemar (M)
Magnus Nordangård (KD)

x
x
x
x
Utdragsbestyrkande

Nej

Avstår
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
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Gunborg Nygren (KD)
Camilla Brinkman (KD)
Arnold Sigonius (C)
Anna Klint (C)
Dag Jonasson (FP)
Mona Forsberg (S)
Greger Svensson (S)
Christer Sjöberg (S)
Allan Tovhult (S)
Susanna Björkman (S)
Kenneth Kindblom (V)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

6

Socialnämnden har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit Jan-Egon Leos
(M) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Svarteskär AB:s ansökan om ett utökat serveringstillstånd i Harrys/Sliver
den 15 maj 2010 med serveringstid mellan kl 11.00-03.00 för slutet sällskap
beviljas.
– Svarteskär AB:s ansökan om ett utökat serveringstillstånd i Harrys/Sliver
den 13 maj och 14 maj 2010 med serveringstid mellan kl 11.00-03.00 för
slutet sällskap avslås.
Reservation
Mona Forsberg (S), för partierna S och V, reserverar sig mot socialnämndens
beslut till förmån för eget yrkande.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Svarteskär AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Verksamhetsberättelse 2009
Sn/2009:20 041
Sammanfattning
Enligt tidigare beslutad tidplan för uppföljningsarbetet 2009 informerades
socialnämnden på februarisammanträdet om Verksamhetsberättelse 2009 för att
sedan sakbehandlas på socialnämndens marssammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2010-03-08
Verksamhetsberättelse 2009, presenterad för socialnämnden 2010-02-16
Förvaltningens förslag
– Verksamhetsberättelsen för 2009 godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Verksamhetsberättelsen för 2009 godkänns.

Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen
Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Flyttning av Hälsans äldreboende till nytt äldreboende i kv
Maskinen. Ianspråktagande av investeringsmedel
Sn/2007:109 731
Sammanfattning
Ett nytt äldreboende är sedan tidigare beslut planerat i kvarteret Maskinen som
ersättning för Hälsans äldreboende vars lokaler inte ansetts motsvara verksamhetens krav. Tekniska kontoret har i en uppdaterad hyreskalkyl för byggnation
av äldreboende i kv Maskinen beräknat investeringskostnaden till 91 mnkr
under förutsättning att byggnationen kommer igång under hösten 2010.
Beräknad byggtid från beslut i kommunfullmäktige är 2 år.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-03-03
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
– Investeringen godkännes. Erforderliga medel ställs till tekniska nämndens
förfogande för projektering och byggnation av äldreboende i kv Maskinen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Investeringen godkännes. Erforderliga medel ställs till tekniska nämndens
förfogande för projektering och byggnation av äldreboende i kv Maskinen.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Tekniska kontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Yttrande över motion om att under 2010 redovisa konsekvenserna av
Fritt val inom hemtjänsten
Sn/2009:284 733
Sammanfattning
Socialnämnden har av kommunfullmäktige beretts tillfälle att svara på motion
från Jerry Hansson och Kenneth Kindblom, Vänsterpartiet, avseende
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av fritt val inom hemtjänsten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2010-03-09
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2010-03-04
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunfullmäktige
– Motionen anses med innehållet i tjänsteskrivelsen och bilagan till
tjänsteskrivelsen besvarad.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till Socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunfullmäktige
– Motionen anses med innehållet i tjänsteskrivelsen och bilagan till
tjänsteskrivelsen besvarad.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Tillsyn enl 24 a LSS (Lex Sarah) rörande händelse på Åbolidsringens
gruppboende
Sn/2009:268 752
Sammanfattning
Länsstyrelsen har översänt tillsynsrapport med anledning av genomförd tillsyn.
Länsstyrelsen riktar kritik mot nämnden för avsaknad av rutiner enligt gällande
föreskrift vilket medfört brister i handläggningen av ett till Länsstyrelsen anmält
Lex Sarah-ärende.
Redovisning över vidtagna åtgärder för att avhjälpa bristerna skall redovisas till
Socialstyrelsen, Tillsynsregion Syd-Öst, Jönköping senast 2010-03-17 (förlängd
remisstid).
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens tillsynsrapport, daterad 2009-11-20
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-03-01
Utdrag ur Handbok ÄO, Anmälan om missförhållanden (Lex Sarah) med
bilagor.
Förvaltningens förslag
Yttrande till Socialstyrelsen, Tillsynsregion Syd-Öst
− Tjänsteskrivelsen inklusive förvaltningens rutiner för handläggning Lex
Sarah-ärenden utgör nämndens återrapportering.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till Socialstyrelsen, Tillsynsregion Syd-Öst
− Tjänsteskrivelsen inklusive förvaltningens rutiner för handläggning Lex
Sarah-ärenden utgör nämndens återrapportering.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen, Tillsynsregion Sydöst, Jönköping
Åsa Johnsson Sköld
Peter Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Stödcentrum för unga brottsoffer
Sn/2008:77 710
Sammanfattning
I oktober 2008 beslutade Socialnämnden att ge fältgruppen i uppdrag att under
2009 på försök starta ett Stödcentrum för unga brottsutsatta. Försöket med Stödcentrum har nu pågått under ett år i begränsad omfattning. Nu avser förvaltningen att utöka verksamheten för att nå en större målgrupp. Medel föreslås
sökas hos Brottsofferfonden för utveckling av verksamheten för att nå en större
målgrupp.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2010-03-08
Bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2010-03-08
Ansökan till brottsofferfonden daterad 2010-03-08
Bilaga till ansökan - projektplan
Förslag till socialnämnden
– Det pågående projektet, vilket nu är av begränsad omfattning, fortsätter samt
utvidgas fram till 2011-08-15 med målsättningen att därefter vara utbyggt i
full skala och kunna övergå till permanent verksamhet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Det pågående projektet, vilket nu är av begränsad omfattning, fortsätter samt
utvidgas fram till 2011-08-15 med målsättningen att därefter vara utbyggt i
full skala och kunna övergå till permanent verksamhet.

Beslutet expedieras till:
Bo Samuelsson
Lilian Elmqvist
Lennart Reimblad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 – barngruppsledarutbildning
Sn/2010:74 700
Sammanfattning
Möjlighet finns att ansöka om medel för tidiga insatser hos länsstyrelsen.
Socialförvaltningen har utarbetat ett förslag till barngruppsverksamhet och
avser att söka medel hos länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-03-02
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2010-03-02
Ansökan om bidrag till länsstyrelsen, daterad 2010-03-02
Förvaltningens förslag
− Ansökan görs till länsstyrelsen om bidrag till projektledartjänst halvtid med
225 000 kr och medel till barngruppsledarutbildning för fem personer
125 000 kr. Totalt ansöks om 350 000 kr.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Ansökan görs till länsstyrelsen om bidrag till projektledartjänst halvtid med
225 000 kr och medel till barngruppsledarutbildning för fem personer
125 000 kr. Totalt ansöks om 350 000 kr.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen, Utvecklings- och informationsavdelningen
Iréne Folkevik
Magdalena Blomgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Revidering av handlingsprogram till skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och deras familjer
Sn/2005:30 799
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2008-05-29, § 166 att anta ett lokalt handlingsprogram för Jönköpings kommun ”Skydd och stöd för misshandlade
kvinnor och deras barn”. Handlingsprogrammet följdes upp av Socialnämnden
2009-06-16, § 126 och socialförvaltningen gavs då i uppdrag att se över det
lokala handlingsprogrammet med målsättningen att ett förslag skulle vara klart i
februari 2010. Ett förslag till revidering av handlingsprogrammet har nu tagits
fram. Det reviderade handlingsprogrammet innefattar de nya rekommendationer som finns i de allmänna råden från socialstyrelsen. Förslaget är att handlingsprogrammet ska gälla för perioden 2010-2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-05
Socialförvaltningen bilaga till tjänsteskrivelse 2010-03-04
Socialförvaltningen förslag till handlingsprogram 2010-2014
Socialstyrelsens allmänna råd, SOSFS 2009:22
Förvaltningens förslag
− Revidering av det lokala handlingsprogrammet till skydd och stöd för
våldsutsatta kvinnor och deras barn godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Dag Jonasson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag
samt framlägger följande tilläggsyrkande
– En handlingsplan om insatser för våldsverkande män i nära relation bör tas
fram under 2010.
Mona Forsberg (S) instämmer i Jan-Egon Leos yrkanden.
Socialnämndens beslut
– Revidering av det lokala handlingsprogrammet till skydd och stöd för
våldsutsatta kvinnor och deras barn godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
– En handlingsplan om insatser för våldsverkande män i nära relation bör tas
fram under 2010

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Lars Malmström
Sirpa Axelsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Rapport avseende synpunktshantering 2009
Sn/2010:39 700
Sammanfattning
Socialförvaltningen har som ett led i sitt kvalitetsarbete en synpunkts - och
klagomålshantering där brukare/klienter, anhöriga samt privatpersoner kan
uttrycka synpunkter gällande meddelad vård och omsorg. En presentation av
resultatet för år 2009 förmedlas i denna rapport.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2010-02-24
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse 2010-02-24
Förvaltningens förslag
– Rapporten som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2010-02-24 läggs till handlingarna.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Rapporten som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2010-02-24 läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Annelie Wiik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Redovisning av balansärenden 2010
Sn/2010:73 700
Sammanfattning
Enligt Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder har ordföranden i respektive nämnd att genom nämndens förvaltning årligen i respektive nämnd redovisa ej avgjorda ärenden. Redovisningen ska innefatta
uppgifter om de åtgärder som vidtagits i ärendeberedningen. Ett exemplar av
redovisningen skall tillställas kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag
Förteckning över oavslutade ärenden anhängiggjorda vid förvaltningen t o m
2009-12-31.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-08.
Förvaltningens förslag
– Upprättad redovisning över balansärenden godkännes.
– Redovisningen översänds till kommunstyrelsen för kännedom.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Upprättad redovisning över balansärenden godkännes.
– Redovisningen översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Redovisning av ej avgjorda uppdrag från kommunfullmäktige, givna
till och med 2009-12-31
Sn/2010:65 700
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2008-02-28 skall nämnderna varje år i mars
månad med start 2009 redovisa till kommunstyrelsen ej avgjorda ärenden som
avser uppdrag från kommunfullmäktige. Även uppdrag där kommunfullmäktige ej begärt återrapportering skall redovisas.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-09
Bilaga till tjänsteskrivelse – Redovisning av ej avgjorda uppdrag från
kommunfullmäktige - daterad 2010-03-09
Förvaltningens förslag
– Upprättad redovisning/förteckning över ej avgjorda uppdrag lämnade till
socialnämnden till och med 2009-12-31 översändes till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Upprättad redovisning/förteckning över ej avgjorda uppdrag lämnade till
socialnämnden till och med 2009-12-31 översändes till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Detaljplan för Nyckeln 1, Gräshagen, Jönköpings kommun
Sn/2010:57 010
Sammanfattning
Enligt tidigare detaljplaner är området Nyckeln 1, Gräshagen avsatt för
allmännyttigt ändamål och som trafikområde. Ny detaljplan måste därför
upprättas. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett nytt detaljplaneförslag för
området. Samrådshandlingen är ute på remiss och socialnämnden ha möjlighet
att yttra sig senast 2010-04-06.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2010-02-25
Samrådshandling för Nyckeln 1 daterad 2009-06-02
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som redovisas i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-02-25.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som redovisas i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-02-25.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Kurser och konferenser
a) - Läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende den 8 april 2010 i
Kungsporten, Huskvarna
b) - Anhörigriksdag 201 den 18-19 maj 2010 i Varberg
c) - Seminarium om nationella riktlinjer för psykosociala innehållet vid
schizofreni den 15 april 2010 i Kungsporten, Huskvarna
Socialnämndens beslut
a) Eric Winbladh (S) och Kerstin Klaesson (MP)

Justerandes signatur

b)

Greger Svensson (S) och Anders Carlsson (M)

c)

Lena Andersson (S), Sören Magnusson (S), Helene Uddemar (M) och
Arnold Sigonius (C)

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Representanter till referensgrupp – Alkoholpolitiska riktlinjer för
Jönköpings kommun
Sn/ 2008:318 702
Sammanfattning
Socialnämnden beslöt 2009-10-20, § 188, att en politiskt sammansatt grupp
bestående av en representant från vardera i socialnämnden representerade partier, att deltaga i processen med att utarbeta förslag till nya alkoholpolitiska
riktlinjer.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2009-10-20, § 188
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Företrädare för respektive parti föreslår representant enligt följande:
För (M)
Heléne Uddemar
För (KD) Gunborg Nygren
För (C)
Arnold Sigonius
För (FP)
Dag Jonasson
För (MP) Kerstin Klasson
För (S)
Christer Sjöberg
För (V)
Kenneth Kindblom
Socialnämndens beslut
– De föreslagna representanterna utses.

Beslutet expedieras till:
Nina Törling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Serveringsärende - fråga gällande eventuellt överklagande av Kammarrättsdom (SSRS Stora Hotellet Jönköping ABs ansökan om s k
sattelit-servering). Extraärende
Sn 2009:127 702
Sammanfattning
Kammarrätten har i dom 2010-03-05 avslagit socialnämndens överklagande av
Länsrättens i Jönköpings dom 2009-02-25 om att ge tillstånd för SSRS Stora
Hotellet Jönköping AB att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten
på uteservering av så kallad sattelittyp. En begäran om prövningsstillstånd i
högre insats skall vara inkommen senast inom tre veckor från dagen för domens
avkunnande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Allan Tovhult (S), för S och V, yrkar att socialnämnden begär prövningstillstånd samt överklagar Kammarrättens beslut till Regeringsrätten.
Jan-Egon Leo (M) yrkar att socialnämnden ej skall gå vidare i ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition, och finner att nämnden beslutat enligt Jan-Egon Leos (M) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja för Jan-Egon Leos (M) yrkande.
Nej för Allan Tovhults (S) yrkande.
Omröstningsresultat

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Jan-Egon Leo (M)
Anders Carlsson (M)
Heléne Uddemar (M)
Magnus Nordangård (KD)
Gunborg Nygren (KD)
Camilla Brinkman (KD)
Arnold Sigonius (C)
Anna Klint (C)
Dag Jonasson (FP)
Mona Forsberg (S)
Greger Svensson (S)
Christer Sjöberg (S)
Allan Tovhult (S)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x

Utdragsbestyrkande

Avstår
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Susanna Björkman (S)
Kenneth Kindblom (V)

x
x

Summa

9

6

Socialnämnden har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit Jan-Egon Leos
(M) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Kammarrättens dom 2010-03-05 att ge tillstånd för SSRS Stora Hotellet
Jönköping AB att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten på
uteservering av så kallad sattelittyp skall ej överklagas.
Reservationer
Allan Tovhult (S), för partierna S och V, reserverar sig emot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Beslutet expedieras till:
Nina Törnling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Information
a) Förvaltningens kvalitetsarbete
Kvalitetschef Stefan Österström redogör kortfattat för resultatet av den
medarbetarenkät som förvaltningen genomförde i slutet av förra året.
En del i förvaltningens kvalitetsarbete är att varje enhet i januari-februari
skall göra en verksamhetsplan för det kommande året. Planen skall beskriva aktiviteter och åtgärder, som är av relevans för att fullgöra enhetens
uppdrag, och även innehålla kvalitetsmål. Utveckling av IT-stödet av synpunkts- och händelsehanteringssystemet pågår. Chefer har fått tillgång till
ett sk beslutsstödssystem. Servicegarantier har införts.
Österström nämner även vad som kommer att göras under 2010; bl a modernisering av förvaltningens olika handböcker för att få bättre sökbarhet.
b) Lägesrapport avseende bostadsförsörjningen för framförallt IFO:s målgrupper
IFO-chef Bo Samuelsson redogör för det aktuella läget. Under 2009 har ca
75 kontrakt kunnat förmedlas. Man räknar med att kunna förvärva ett 10tal bostadsrätter för de medel kommunfullmäktige beslutat om. En ”beställning” har lämnats till Tekniska kontoret. Förvaltningen har nu anställt en
bostadssamordnare, vilken kommer att tillträda omkring 1 april.
c) ANT-undersökning 2009
Sektionschef Lennart Reimblad kommenterar undersökningen som genom
förts i kommunens 7-9-skolor samt i gymnasiet årskurs 2. En sammanställning av undersökningen har varit utsänd inför sammanträdet.
Noterbart är att rökningen fortsätter att öka, särskilt bland flickor i åk 9.
Andelen ungdomar, som uppger att de ofta dricker alkohol har minskat. Det
finns ett tydligt samband mellan föräldrars inställning till ungdomens drickande och om ungdomen dricker. De, vars föräldrar förbjuder dem att dricka,
dricker i mycket liten grad. Undersökningen visar även att det är alltför lätt
för ungdomar att få tag på tobak, alkohol och narkotika. Ungefär 10 % av
killarna i 7:an uppger att de prövat narkotika. - Även skolk från skolan ökar.
d) Lägesrapport avseende arbetet med framtagande av nya alkoholpolitiska
riktlinjer
Redovisningen sker genom den skriftlig rapport, som har utsänts till
nämnden.
e) Verksamhetsrapport
Rapport - Socialtjänsten i Jönköpings kommun februari 2010 – har utsänts
till nämnden. Rapporten, som grundas på bokförda kostnader och intäkter
t o m februari, visar på ett beräknat budgetöverskott för året på ca 13,9 miljoner kronor, varav äldreomsorgen står för merparten, 10 miljoner kronor.
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Tf socialdirektör Nils Zadik kommenterar rapporten och tar särskilt upp att
kostnaderna för försörjningsstöd är fortsatt höga, men ligger inom budgetram. Väntetiderna för nybesök ligger nu strax över godtagbara 14 dagar.
Hos budget- och skuldrådgivningen är väntetiden nu 7 månader.
f) Nytt inom förvaltningen
T f socialdirektör Nils Zadik informerar kort om följande
- Apropå medias rapportering om hot och våld mot personal inom socialtjänsten redovisas uppgifter om antal anmälningar om hot och våld respektive tillbud för de olika funktionerna inom Jönköpings kommuns
socialtjänst.
- Som ett första steg i arbetet med att samla Barn- och ungdom i ett kontor har arbete påbörjats med att utreda hur organisationen ska utformas.
- Redovisas vilka olika kriterier som haft relevans vid beslutet om tidredovisningssystem för hemtjänsten; valet att nyttja vårdtagarens telefon.
Information har även getts till vårdtagarna.
g) Rapport från socialnämndens ordförande och presidium
Utgår.
h) Kurser och konferenser
Utgår.
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