JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

Plats och tid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-21

1

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-18.45

Beslutande

Jan-Egon Leo (M)
Anders Carlsson (M)
Heléne Uddemar (M)
Magnus Nordangård (KD)
Gunborg Nygren (KD)
Camilla Brinkmann (KD)
Ewa Stråth (KD)
Arnold Sigonius (C)
Göte Jonsson (M)
Dag Jonasson (FP)
Mona Forsberg (S)
Eric Winbladh (S)
Christer Sjöberg (S)
Allan Tovhult (S)
Sören Magnusson (S)
Anders Gustavsson (S)
Kenneth Kindblom (V)

ordförande

ersätter Göran Undevall (KD) § 169 tom § 170 b, kl
13.00-17.00
ersätter Göran Undevall (KD) § 170 c tom § 182, kl
17.00-18.45
ersätter Anna Klint (C)

§ 169 tom § 170 b, kl 13.00-17.15
ersätter Sören Magnusson (S), § 170 c tom § 182

Övriga närvarande

Ewa Stråth (KD)
kl 13.05-17.00
Susanne Agerbring (KD)
kl 13.00-16.50
Kerstin Klasson (MP)
Anders Gustavsson (S)
Karin Widerberg (S)
Susanna Björkman (S)
Lenah Andersson (S)
Elisabeth Mejersjö, socialdirektör
Bo Samuelsson, chef IFO, § 169
Nils Zadik, bitr socialdirektör
Björn Svensson, personalchef, § 175

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Paragrafer 169-182
Heléne Uddemar
Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2010-09-27, klockan 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Anna Brita Nilsson
Ordförande

Jan-Egon Leo
Justerande

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

Socialnämnden
2010-09-21
2010-09-27
Datum för anslags nedtagande 2010-10-19
Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Underskrift

Karin Lundgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 169

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
– Mål- och samverkansdokument. Modellkommunprojekt
Föredragande: Projektledare Ulf Grahnat, Skol- och barnomsorgsförvaltningen
– Läkarmedverkan vid Ekhagens Gästhem
Föredragande: Äldreomsorgschef Ingeborg Esping, medicinskt ansvarig
sjuksköterska Ann-Sofie Lundström, områdeschef Lisbeth Benjaminsson
– Konkurrensupphandling av äldreboende och gruppbostäder
Föredragande: Ekonom Marie Drougge och bitr socialdirektör Nils Zadik
– Verksamhetsrapport augusti 2010 med bokslutsprognos 3
Föredragande: Bitr socialdirektör Nils Zadik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-21

§ 170

Information m m
a)

Ny genomförandeplan samt arbetet med sådana på Kärrhökens
äldreboende
Utvecklingsledare Marie Kemi redogör för att syftet med genomförandeplanen är att dokumentera hur den enskildes behov av stöd och hjälp skall
utföras. Enhetscheferna Björn Elm och Martina Wistingsgård informerar om
hur det praktiskt går till att upprätta en sådan plan, vilka som är involverade
och hur uppföljning och eventuella revideringar går till. Planen skall upprättas inom 4 veckor från det att insatsen påbörjades. Den enskilde, som ju
själv skall deltaga aktivt vid upprättandet, skall också underteckna planen.

b)

Användningen av stimulansmedel inom äldreomsorgen
Enhetschef Susanne Konradsson informerar om den mångfald av projekt
som genomförts med finansiering av de statliga stimulansmedlen. Bl a har
projekt genomförts inom områdena vardagsrehabilitering, hur demens kan
upptäckas tidigt, lagstiftning, musikens betydelse för välmåendet.
Nu pågår projektet ROM (rehabilitering och måltiden i centrum) om hur
måltiderna kan göras trevligare och lugnare så att den enskildes aptit ökar.

c)

Nattbemanning på demensboenden m m
Äldreomsorgschef Ingeborg Esping informerar om nattbemanningen på
kommunens äldreboenden. Informationen lämnas med anledning av ett
uppmärksammat inslag i ”Uppdrag granskning” om att dementa låstes in
och lämnades ensamma nattetid. Låsning av lägenhetsdörren görs om den
enskilde själv önskar det; ingen annan kan bestämma detta. På de ställen,
där demensenheten inte har egen nattpersonal utan dessa arbetar på flera
enheter i samma äldreboende, har de dock sin basplacering på demensenheten. De senaste åren har nattbemanningen ökats med hänvisning till att
dementa inte klarar av att larma själva, när de behöver hjälp.

Efter denna informationsdel ajournerar sig socialnämnden 30 minuter
(kl 17.25 – 17.55) för partigruppsvisa överläggningar.
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-21

§ 171

Meddelanden
a) Protokoll från IFO-utskottet 2010-08-31
b) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2010:30
c) Kommunstyrelsens beslut 2010-08-11
- § 264 – Förslag till godkännande av ”Nationell IT-strategi för vård och
omsorg”
Dnr 2010:112
d) Kommunfullmäktiges beslut 2010-08-26
- § 207 – Slutrapport om översyn av den politiska organisationen inför
mandatperioden 2011-2014
Dnr 2010:119
e) Brottsofferjourens beslut 2010-06-15 att bevilja 300 000 kr till Stödcentrum för unga brottsutsatta
Dnr 2008:77
f) Justitieombudsmannens beslut 2010-06-17

Dnr 2010:163

g) Justitieombudsmannens beslut 2010-09-02

Dnr 2009:281

h) Socialstyrelsens beslut avs verksamhetstillsyn på
- Hälsans äldreboende, daterat 2010-08-26
- Trädgårdens äldreboende, daterat 2010-08-26
- Annero äldreboende, daterat 2010-08-27

Dnr 2010:186

i) Kommunrevisionens granskning av intäktsredovisningen Reg i Lex
j) Ansökan till Socialstyrelsen, daterad 2010-09-01, om stimulansmedel för
insatser inom vård och omsorg om äldre 2010
Dnr 2010:188
k) Statistisk årsbok 2010 för Jönköpings kommun
l) Rapport från Stadskontorets utredningsenhet – Folkmängdsprognos 20102013 med utblick mot 2019
m) Naturvårdsprogram för Jönköpings kommun 2009-2013
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dnr 2008:281
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-21

§ 172

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 9
b) Beslut om avstängning enl 3 kap 10 § AB daterade 2010-08-30 och
2010-09-10
c) Beslut om medgivande att företa tjänsteresa inom Norden
- Köpenhamn, daterat 2010-05-17
- Helsingör, daterat 2010-06-18
d) Beslut daterat 2010-09-13 med anledning av anmälan enl Lex Sarah
Dnr 2010:29
e) Förteckning över personer som tilldelats medel ur de sociala samfonderna,
juniutdelning:
sociala områdesnämnden väster
Dnr 2010:116
sociala områdesnämnden söder
Dnr 2010:115
sociala områdesnämnden öster
Dnr 2010:117
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-21

§ 173

Serveringsärende: Laxstugan, Gränna (Tojo Restaurang AB) Ägarbyte
Sn/2010:176 -702
Sammanfattning
Tojo Restaurang AB, 556814-6756, ansöker om att i restaurang Laxstugan,
Amiralsvägen 59, Gränna, få servera starköl, vin och spritdrycker permanent
året runt till allmänheten mellan klockan 11.00 - 00.00 inomhus och mellan
klockan 11.00 - 00.00 på avgränsad uteservering.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2010-07-29
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-09-02
Förvaltningens förslag
– Tojo Restaurang AB, 556814-6756, beviljas tillstånd att i restaurang
Laxstugan, Amiralsvägen 59, Gränna, få servera starköl, vin och spritdrycker permanent året runt till allmänheten mellan klockan 11.00 - 00.00
inomhus och mellan klockan 11.00 - 00.00 på avgränsad uteservering.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Tojo Restaurang AB, 556814-6756, beviljas tillstånd att i restaurang
Laxstugan, Amiralsvägen 59, Gränna, få servera starköl, vin och spritdrycker permanent året runt till allmänheten mellan klockan 11.00 - 00.00
inomhus och mellan klockan 11.00 - 00.00 på avgränsad uteservering.

Beslutet expedieras till:
Tojo Restaurang AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-21

§ 174

Verksamhetsrapport med bokslutsprognos 3, augusti 2010
Sn/2010:4 700
Sammanfattning
Enligt den tidplan för verksamhetsuppföljning, som socialnämnden fastställt,
skall Verksamhetsrapport augusti 2010 med bokslutsprognos 3 redovisas på
septembersammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 20101-09-14
Verksamhetsrapport augusti 2010 daterad 2010-09-14
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens verksamhetsrapport med bokslutsprognos 3, augusti
2010, daterad 2010-09-14, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens verksamhetsrapport med bokslutsprognos 3, augusti
2010, daterad 2010-09-14, godkänns.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Ledningsgruppen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-21

§ 175

Konkurrensupphandling 2010
Sn/2010:125 700
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2010-02-16 att konkurrensupphandling enligt
fastprismodellen/kvalitetsupphandling sker för Kavlagårdens äldreboende,
gruppbostäderna Rosenborgsgatan 23 och 28, Åbolidsringen, Lovisagatan och
Hallmansvägen.
Socialnämnden beslutade 2010-05-18 om kravspecifikation för kvalitet och
verksamhet som utgör grund för förfrågningsunderlaget i aktuella upphandlingar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2010-09-17
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2010-09-17
Bilaga 1 Utvärderingskriterier Kavlagården daterad 2010-09-16
Bilaga 2 Utvärderingskriterier Gruppboenden daterad 2010-09-16
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsens ledningsutskott
– Jönköpings kommun, Socialförvaltningens Äldreomsorg respektive
Funktionshinderomsorg antas som utförare.
Socialnämnden beslutar för egen del
– Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta intraprenadavtal för enheterna.
– Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta en modell för uppföljning under
avtalsperioden.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens centrala samverkansgrupp 2010-09-13.
Inga synpunkter framkom på förslag till utförare.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) yrkar, för partierna KD, M, C och FP bifall till
förvaltningens förslag samt framför följande tilläggsyrkande:
– Delegation ges till socialdirektören, under förutsättning att ledningsutskottet
i sitt tilldelningsbeslut antar de utförare som socialnämnden förordat, att
teckna intraprenadavtal med aktuella enheter.
Mona Forsberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt till Jan-Egon
Leos (M) tilläggsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-21

Protokollsanteckning
Arnold Sigonius (C) begär, för partierna KD, M, C och FP, att få följande
antecknat till protokollet:
”Socialnämnden konstaterar att kommunfullmäktige har beslutat om
konkurrensupphandling av äldreboendet Maskinen”.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen ledningsutskott
– Jönköpings kommun, Socialförvaltningens Äldreomsorg respektive
Funktionshinderomsorg antas som utförare.
Socialnämnden beslutar för egen del
– Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta intraprenadavtal för enheterna.
– Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta en modell för uppföljning under
avtalsperioden.
– Delegation ges till socialdirektören, under förutsättning att ledningsutskottet
i sitt tilldelningsbeslut antar de utförare som socialnämnden förordat, att
teckna intraprenadavtal med aktuella enheter.

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Nils Zadik
Marie Drougge
Stefan Österström
Björn Isaksson, upphandlingsenheten, stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-21

§ 176

Yttrande över remiss: Sjuksköterskornas specialistutbildning – vilket
slags examen?
Sn/2010:169 009
Sammanfattning
Socialnämnden har av kommunstyrelsen beretts möjlighet att lämna synpunkter
över en till Jönköpings kommun översänd remiss rörande framtida former för
sjuksköterskornas specialistutbildning. Socialnämndens yttrande ligger till
grund för kommunstyrelsen behandling av ärendet under oktober månad.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2010-08-16
Högskoleverkets rapport 2010:5
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör nämndens yttrande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör nämndens yttrande.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-21

§ 177

Mål- och samverkansdokument - Modellkommunprojekt
Sn/2010:183 700
Sammanfattning
Genom deltagande i projektet ”Psykisk hälsa – barn och unga”, modellområde
Jönköping/Eksjö, har Jönköpings kommun, i samverkan med Jönköpings läns
landsting och Eksjö kommun sedan augusti 2009 arbetat för att finna former för
att främja den psykiska hälsan hos barn och unga och att motverka psykisk
ohälsa.
Arbetet har resulterat i ett förslag till mål- och samverkansdokument för
perioden 2011-2015 med förslag till handlingsplan för perioden 2011-2013.
Mål- och samverkansdokumentet, med handlingsplan, som avser Jönköpings
kommun och Jönköpings läns landsting, ska läggas fram till kommun- och
landstingsfullmäktige för fastställande – efter respektive facknämnds
behandling.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-08-31
Mål- och samverkansdokument Psykisk hälsa – barn och unga 2011-2015, med
handlingsplan 2011-2013
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
– Mål- och samverkansdokument Psykisk hälsa – barn och unga 2011-2015,
med handlingsplan 2011-2013 antas.
Besluta för egen del
− De föreslagna förändrings- och utvecklingsområden som avser
socialnämndens ansvarsområde godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Mål- och samverkansdokument Psykisk hälsa – barn och unga 2011-2015,
med handlingsplan 2011-2013 antas.
Besluta för egen del
− De föreslagna förändrings- och utvecklingsområden som avser
socialnämndens ansvarsområde godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-21

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-21

§ 178

Redovisning till Socialstyrelsen, Region Sydöst, med anledning av
genomförd tillsyn av missbruks- och beroendevården under
2008-2010. (Socialstyrelsens dnr 663/2010)
Sn/2008:352 740
Sammanfattning
Socialstyrelsen, Region sydöst, har i beslut daterat 2010-05-06 riktat kritik mot
myndighetsutövningen inom missbrukarvården i Jönköpings kommun. Redovisning över vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de påtalade
bristerna skall lämnas till Socialstyrelsen under september månad 2010
(förlängd yttrandetid har medgetts).
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-09-13
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2010-09-13 från Myndighetssektionen
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2010-09-10 från Barn och Ungdom
Socialstyrelsens beslut, daterat 2010-05-10
Förvaltningens förslag
Yttrande till Socialstyrelsen, Region Sydöst
− Det som anförs i socialförvaltningens tjänsteskrivelse inklusive bilagor
utgör nämndens redovisning
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till Socialstyrelsen, Region Sydöst
− Det som anförs i socialförvaltningens tjänsteskrivelse inklusive bilagor
utgör nämndens redovisning

Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen, Region Sydöst

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-21

§ 179

Socialnämndens möte 2010 med barn och ungdomar enligt det Barnoch ungdomspolitiska handlingsprogrammet
Sn/2010:128 710
Sammanfattning
Enligt det av kommunfullmäktige antagna programmet skall nämnderna träffa
barn respektive ungdomar i oktober månad. Socialnämnden har tidigare år uppdragit till IFO-utskottet att genomföra dessa träffar.
Enligt fastställt schema skall socialnämnden i år träffa Barnforum Huskvarnaspåret respektive Huskvarna Ungdomsforum/Elevforum samt elevrådet vid John
Bauergymnasiet/Jensen gymnasium.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-09-08
Skrivelse från kommunalrådet Mats Green, 2010-08-25
Förvaltningens förslag
− Uppdrag till IFO-utskottet att genomföra möten med Barn- respektive
Ungdomsforum.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Uppdrag till IFO-utskottet att genomföra möten med Barn- respektive
Ungdomsforum.

Beslutet expedieras till:
Christina Caiberth
Göran Undevall

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-21

§ 180

Kurser och konferenser
a) - Den nya konventionen. Konventioner om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning den 29 september 2010 kl 10.00-16.30 på Jönköpings
Hotell och konferens, Jönköping
b) - Våldsamt utsatt och vad händer sen? Konferens om kvinnligt missbruk och
riktlinjer den 22 oktober 2010 kl 08.30-16.00 på Kungsporten, Huskvarna
c) - Drogkonferens med fokus på nya droger den 6 oktober 2010 kl 10.0015.20 i Ryhovs aula, Jönköping
Socialnämndens beslut
a) Arnold Sigonius (C), Lenah Andersson (S), Kenneth Kindblom (V) samt
ytterligare en person från majoriteten utses att delta
b) Anna Klint (C) och Eric Winbladh (S) utses att delta
c) Susanna Björkman (S) och Ingrid Öqvist (M) utses att delta

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-21

§ 181

Läkarmedverkan vid Ekhagens Gästhem (övrigt ärende)
Sn/2010:198 770
Sammanfattning
Landstinget i Jönköpings län har översänt ett förslag till lokalt avtal om läkarmedverkan i särskilda boendeformer inom äldreomsorgen avseende Ekhagens
gästhem. Avtalsförslaget avviker markant från den överenskommelse som
hittills gällt. Med hänvisning till landstingets hållning i fråga om läkarmedverkan föreligger behov av översyn av verksamhetsinriktningen vid gästhemmet.
Beslutsunderlag
Landstingets förslag till avtal, instämplat 2010-09-20
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-09-21
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda den framtida verksamhetsinriktningen för Ekhagens gästhem.
– Utredningen skall presenteras för socialnämnden innan årsskiftet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda den framtida verksamhetsinriktningen för Ekhagens gästhem
– Utredningen skall presenteras för socialnämnden innan årsskiftet.

Beslutet expedieras till:
Elisabeth Mejersjö
Ingeborg Esping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-21

§ 182

Information, forts
d) Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Elisabeth Mejersjö informerar kort om följande
- Kontakter och överläggningar tillsammans med kommunledningen
med landstinget om ekonomiska frågor gällande förutom Ekhagens
gästhem även verksamheten vid Junepolikliniken.
- Mötet med några anhöriga till boende på Ceciliagården samt att de
igår inkommit med en kompletterande utredning
e) Rapporter från socialnämndens utskott och presidium
Från ÄO-utskottet rapporterar ordföranden Anders Carlsson (M)
- från sammanträde den 14 september. Sammanträdet var förlagt till
Solstickegatans äldreboende
Från IFO-utskottet rapporterar vice ordföranden Eric Winbladh (S)
- från sammanträdet den 31 augusti. Protokollet har delgetts nämnden
Från socialnämndens ordförande och presidium lämnas information från
- KHR:s sammanträde den 8 september

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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