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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-14

§ 221

Närvaro vid sammanträdet samt föredragning i sakärenden
Socialnämnden beslutar
– Ola Nilsson (KD), som nominerats till ordförande i socialnämnden för nästa
mandatperiod, ges medgivande att deltaga vid dagens sammanträde.
Följande ärenden föredras:
– Prissättning inom det Fria valet i hemtjänsten för 2011
Föredragande: Biträdande socialdirektör Nils Zadik
– Avtal om flyktingmottagande
Föredragande: IFO-chef Bo Samuelsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-14

§ 222

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 55 minuter (kl 14.15 – 15.10).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-14

§ 223

Meddelanden
a) Protokoll från FO-utskottet 2010-10-11
b) Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2010-11-17
c) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2010:30
d) Kommunfullmäktiges beslut 2010-10-28
- § 267 – Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2011-2015
- § 268 – Handlingsprogram 2010-2014 till skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och deras familjer
Dnr 2005:30
- § 276 – Medborgarförslag om arbetstid i kommunal hemtjänst och
kommunala äldreboenden
Dnr 2010:126
e) Kommunfullmäktiges beslut 2010-11-11
- § 295 – Antagande av mål- och samverkansdokument 2011-2015 ”Psykisk
hälsa – barn och unga”
Dnr 2010:183
- § 302 – Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2011
Dnr 2010:237
f) Socialstyrelsens beslut 2010-11-08, 2010-11-11 och 2010-11-11 avs ej
verkställda beslut enl 4 kap 1 § SoL
g) Regeringsrättens beslut 2010-11-26 att ej meddela prövningstillstånd för
Pizzeria Ristorante Palermo
Dnr 2009:142
h) Informations- och prognosbrev om asylsökande, mottagning av nyanlända
och etablering på arbetsmarknaden 2010-1011
Reg i Lex
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-14

§ 224

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 12
b) Beslut om medgivande att företa tjänsteresa utom landet
- Rom, Italien, daterad 2010-11-18
c) Beslut daterade 2010-10-04, 2010-11-10 och 2010-11-30 (två st) med
anledning av anmälan enl Lex Sarah
Dnr 2010:202
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-14

§ 225

Serveringsärende; Velvet Lounge, Jönköping - ägarbyte
Sn/2010:238-702
Sammanfattning
Jönköpings Nöjes AB, 556818-9848, Jönköping ansöker om att i Velvet
Lounge, Västra Storgatan 4, Jönköping få servera starköl, vin och spritdrycker
till allmänheten mellan klockan 11.00– 02.00 samt servering på uteservering
mellan kl. 11.00-01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2010-11-02
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-29
Förvaltningens förslag
– Jönköpings Nöjes AB, 556818-9848, Jönköping beviljas tillstånd att i
Velvet Lounge, Västra Storgatan 4, Jönköping får servera starköl, vin och
spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00-02.00.
– På uteservering får starköl, vin, och spritdrycker serveras till allmänheten
mellan klockan 11.00 – 23.00.
– Servering på uteserveringen med starköl, vin, och spritdrycker till
allmänheten mellan klockan 23.00 - 01.00 avslås.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Jönköpings Nöjes AB, 556818-9848, Jönköping beviljas tillstånd att i
Velvet Lounge, Västra Storgatan 4, Jönköping får servera starköl, vin och
spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00-02.00.
– På uteservering får starköl, vin, och spritdrycker serveras till allmänheten
mellan klockan 11.00 – 23.00.
– Servering på uteserveringen med starköl, vin, och spritdrycker till
allmänheten mellan klockan 23.00 - 01.00 avslås.

Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Nöjes AB
Tillståndsenheten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-14

§ 226
Serveringsärende; Soya, Jönköping - ägarbyte
Sn/2010:227-702
Sammanfattning
Gamla Wok AB, 556717-2506, Jönköping ansöker om att i Restaurang Soya,
Västra Storgatan 12, Jönköping få servera starköl, vin och spritdrycker till
allmänheten mellan klockan 11.00– 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2010-10-21
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-26
Förvaltningens förslag
– Gamla Wok AB, 556717-2506, Jönköping beviljas tillstånd att i Restaurang
Soya, Västra Storgatan 12, Jönköping får servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00-01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Gamla Wok AB, 556717-2506, Jönköping beviljas tillstånd att i Restaurang
Soya, Västra Storgatan 12, Jönköping får servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00-01.00.

Beslutet expedieras till:
Gamla Wok AB
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-14

§ 227

Serveringsärende; La Mia Pizzeria & Restaurang, Jönköping nytt tillstånd
Sn/2010:225-702
Sammanfattning
La Mia Pizzeria & Restaurang, 790924-3292, Jönköping ansöker om att i La
Mia Pizzeria & Restaurang, Lovisagatan 16, Jönköping få servera starköl, vin
och spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00– 01.00 samt servering
på uteservering mellan klockan 11.00-23.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2010-10-20
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-26
Förvaltningens förslag
– La Mia Pizzeria & Restaurang, 790924-3292, Jönköping beviljas tillstånd
att i La Mia Pizzeria & Restaurang, Lovisagatan 16, Jönköping får servera
starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00-01.00
samt servering på uteservering mellan klockan 11.00-23.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– La Mia Pizzeria & Restaurang, 790924-3292, Jönköping beviljas tillstånd
att i La Mia Pizzeria & Restaurang, Lovisagatan 16, Jönköping får servera
starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00-01.00
samt servering på uteservering mellan klockan 11.00-23.00.

Beslutet expedieras till:
La Mia Pizzeria & Restaurang
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-14

§ 228

Serveringsärende; Huskvarna Stadshotell, Huskvarna - utökning
Sn/2010:231-702
Sammanfattning
Huskvarna Stadshotell AB, 556717-5830, Huskvarna ansöker om att i
Huskvarna Stadshotell, Erik Dahlbergsgatan 20, Huskvarna få servera starköl,
vin och spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00-02.00. Huskvarna
Stadshotell har sedan tidigare serveringstillstånd till allmänheten mellan
klockan 11.00-01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2010-10-26
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-26
Förvaltningens förslag
− Huskvarna Stadshotell AB, 556717-5830, Huskvarna beviljas tillstånd att i
Huskvarna Stadshotell, Erik Dahlbergsgatan 20, Huskvarna får servera
starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00-02.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Huskvarna Stadshotell AB, 556717-5830, Huskvarna beviljas tillstånd att i
Huskvarna Stadshotell, Erik Dahlbergsgatan 20, Huskvarna får servera
starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00-02.00.

Beslutet expedieras till:
Huskvarna Stadshotell AB
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-14

§ 229

Serveringsärende; Kvarnen café & restaurang, Huskvarna nyetablering
Sn/2010:236-702
Sammanfattning
Café & Restaurang Kvarnen HB, 969751-3985, Huskvarna ansöker om att i
Kvarnen Café & Restaurang, Erik Dahlbergsgatan 28, Huskvarna få servera
starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00– 01.00 samt
servering på uteservering mellan klockan 11.00-23.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2010-10-29
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-26
Förvaltningens förslag
− Café & Restaurang Kvarnen HB, 969751-3985, Huskvarna beviljas
tillstånd att i Kvarnen Café & Restaurang, Erik Dahlbergsgatan 28,
Huskvarna får servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan
klockan 11.00-01.00 samt servering på uteservering mellan klockan 11.0023.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Café & Restaurang Kvarnen HB, 969751-3985, Huskvarna beviljas
tillstånd att i Kvarnen Café & Restaurang, Erik Dahlbergsgatan 28,
Huskvarna får servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan
klockan 11.00-01.00 samt servering på uteservering mellan klockan 11.0023.00.

Beslutet expedieras till:
Café & Restaurang Kvarnen HB
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-14

§ 230

Läkarmedverkan vid Ekhagens gästhem, m m
Sn/2010:198 770
Sammanfattning
Landstinget i Jönköpings län införde vårdvalssystem 1 juni 2010 och i
samband härmed valde landstinget att säga upp det befintliga samverkansavtalet rörande palliativ vård. Då det nya avtalsförslaget från landstinget
markant avvek från tidigare, beslutade socialnämnden att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda den framtida verksamhetsinriktningen på gästhemmet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2010-11-29
Statistik vid Ekhagens gästhem 2009-01-01 – 12-31
Förslag till överenskommelse om läkarmedverkan med landstinget
Förvaltningens förslag
– Verksamheten vid Ekhagens gästhem bedrivs även fortsättningsvis med
nuvarande inriktning.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Verksamheten vid Ekhagens gästhem bedrivs även fortsättningsvis med
nuvarande inriktning.

Beslutet expedieras till:
Ingeborg Esping
Elisabeth Hullfors

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-14

§ 231

Redovisning till kommunfullmäktige av konsekvenserna av ”Fritt
val” inom hemtjänsten
Sn/2009:284 733
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-29, § 108, med anledning av en inlämnad motion, att uppdra till socialnämnden att till kommunfullmäktiges
decembersammanträde redovisa effekterna för brukare och personal av det nya
systemet för planering och uppföljning av hemtjänstinsatser (TES).
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2010-12-07
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2010-12-07
Kf:s beslut § 108, Motion om att under 2010 redovisa konsekvenserna av ”Fritt
val” inom hemtjänsten
Förvaltningens förslag
Redovisning till kommunfullmäktige
– Vad som anges i tjänsteskrivelsen daterad 2010-12-07 utgör socialnämndens
redovisning/uppföljning av Fritt val inom hemtjänsten.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg yrkar bifall till Socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Redovisning till kommunfullmäktige
– Vad som anges i tjänsteskrivelsen daterad 2010-12-07 utgör socialnämndens
redovisning/uppföljning av Fritt val inom hemtjänsten.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-14

§ 232

Prissättning inom det fria valet i hemtjänsten för 2011
Sn/2009:253 733
Sammanfattning
I av kommunfullmäktige beslutade kriterier för det fria valet inom hemtjänst
framgår att prissättning inom det fria valet för det kommande året ska vara
kända för utförarna under november månad. Enligt samma kommunfullmäktigebeslut är det socialnämnden som årligen beslutar om priserna. Under 2010
har ett arbete med att införa ett IT-baserat system för registrering av utförd tid
pågått varför ärendet först kan behandlas på decembersammanträdet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2010-12-03
Bilaga, Prissättning inom det fria valet för hemtjänsten för 2011, daterad
2010-12-01
Förvaltningens förslag
– Vad som redovisas i bilaga ”Prissättning inom det fria valet 2011”,
daterad 2010-12-03 utgör grund för ersättning 2011.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S), för partierna S och V, yrkar
– Ersättningen till externa utförare reduceras med 15 % i förhållande till den
föreslagna ersättningen för verksamheten som utföres i egen regi.
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 bifall till Mona Forsbergs (S), för partierna S och V, yrkande.
Omröstningsresultat

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Jan-Egon Leo (M)
Anders Carlsson (M)
Ingrid Öqvist (M)
Magnus Nordangård (KD)
Gunborg Nygren (KD)
Susanne Agerbring (KD)
Arnold Sigonius (C)
Anna Klint (C)

x
x
x
x
x
x
x
x
Utdragsbestyrkande

Nej

Avstår
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-14

Göte Jonsson (M)
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

Summa

9

6

Socialnämnden har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit Jan-Egon
Leos (M) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Vad som redovisas i bilaga ”Prissättning inom det fria valet 2011”,
daterad 2010-12-03 utgör grund för ersättning 2011.
Reservation
Mona Forsberg (S), för partierna S och V, reserverar sig emot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen
Äldreomsorgen
Externa utförare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-14

§ 233

Fastställande av kostnader för livsmedel i maxtaxans
förbehållsbelopp för år 2011
Sn 2010: 249 730
Sammanfattning
De flesta belopp för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorg är
knutna till prisbasbeloppet. Justeringar kan därför ske automatiskt. Undantaget
är kostnadsposten för livsmedel, vilken ingår i förbehållsbeloppet. Denna skall
fastställas inför varje år.
När kommunfullmäktige 2003-11-20 beslutade om nuvarande avgiftsregler,
gavs socialnämnden i uppdrag att utforma och besluta om tillämpningsföreskrifter. Fastställande av livsmedelskostnad är hänförlig till sådan
tillämpningsföreskrift.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-12-08.
Förvaltningens förslag
− Livsmedelskostnaden för 2011 fastställs till 1610 kronor/månad
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Livsmedelskostnaden för 2011 fastställs till 1610 kronor/månad
Beslutet expedieras till:
Anna Brita Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-14

§ 234

Tillägg i tillämpningsföreskrifter - äldre- och handikappomsorgstaxan
Sn/2010:251 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2003-11-20 § 338 om förändrade avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen samt gav socialnämnden i uppdrag att besluta
om tillämpningsanvisningar i den utsträckning som bedömdes nödvändigt.
Socialnämnden beslutade 2003-12-16 § 223 om tillämpningsföreskrifter.
Behov föreligger nu om komplettering och förtydligande av dessa föreskrifter.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-11-30
Förvaltningens förslag
– Tillägg görs i tillämpningsanvisningar – avgifter inom äldre- och handikappomsorgen enligt vad som redovisas i tjänsteskrivelse, daterad
2010-11-30 angående avgiftsfastställelse och jämkningsregler.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Tillägg görs i tillämpningsanvisningar – avgifter inom äldre- och handikappomsorgen enligt vad som redovisas i tjänsteskrivelse, daterad
2010-11-30 angående avgiftsfastställelse och jämkningsregler.

Beslutet expedieras till:
Jenny Ahlm

Justerandes signatur
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§ 235

Förlängning av försöksverksamhet Träffpunkt NPF i föreningsregi
Sn/2010:252 792
Sammanfattning
Funktionshinderomsorgen anser sig behöva förlänga försöksverksamheten
Träffpunkt NPF i föreningsregi under maximalt sex månader för att möjliggöra
en utvärdering och ett ställningstagande till framtida beslut.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2010-06-15, § 132
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-12-03
Förvaltningens förslag
− Föreningen Attention beviljas fortsatt verksamhetsbidrag för försöksverksamhet Träffpunkt NPF, dock längst till 2011-06-30 med 11 760
kr/månad att utbetalas efter redovisning kvartalsvis i efterskott.
− Finansiering sker inom Funktionshinderomsorgens budget.
− Verksamheten utvärderas och redovisas för socialnämnden senast vid dess
junisammanträde 2011.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Föreningen Attention beviljas fortsatt verksamhetsbidrag för försöksverksamhet Träffpunkt NPF, dock längst till 2011-06-30 med 11 760
kr/månad att utbetalas efter redovisning kvartalsvis i efterskott.
− Finansiering sker inom Funktionshinderomsorgens budget.
− Verksamheten utvärderas och redovisas för socialnämnden senast vid dess
junisammanträde 2011.

Beslutet expedieras till:
Föreningen Attention
Camilla Nord
Ing-Mari Persson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 236

Ansökan från SPH om verksamhetsbidrag för 2011
Sn 2010:222-792
Sammanfattning
Riksföreningen SPH, Social och Psykisk Hälsa har inkommit med ansökan om
verksamhetsbidrag för 2011 avseende hyra och elkostnader för föreningens
lokal med 80 120 kronor.
Beslutsunderlag
Ansökan från SPH daterad 2010-10-13
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-10-26
Förvaltningens förslag
– SPH beviljas bidrag för år 2011 med 80 120 kr för lokalhyra och el att
utbetalas kvartalsvis i förskott.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen för insatser för psykiskt funktionshindrade.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– SPH beviljas bidrag för år 2011 med 80 120 kr för lokalhyra och el att
utbetalas kvartalsvis i förskott.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen för insatser för psykiskt funktionshindrade.

Beslutet expedieras till:
SPH, Fornkullegatan 7, 554 73 Jönköping
Fritidsförvaltningen, Mats Berggren
Ing-Mari Persson, Socialförvaltningen

Justerandes signatur
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§ 237

Ansökan från Sällskapet Länkarna Huskvarna om verksamhetsbidrag för 2011
Sn/2010:217 792
Sammanfattning
Sällskapet Länkarna i Huskvarna har ansökt om verksamhetsbidrag med
30 000 kr främst avsett för deltagande i riksträffar. Utgifterna i övrigt
finansieras framförallt genom bidrag från fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Ansökan, inklusive bilagor, från Sällskapet Länkarna i Huskvarna inkommen
2010-10-11
Tjänsteskrivelse daterad 2010-10-25
Förvaltningens förslag
– Sällskapet Länkarna i Huskvarna beviljas verksamhetsbidrag för 2011 med
30 000 kr.
– 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
– Sällskapet Länkarna i Huskvarna beviljas verksamhetsbidrag för 2011 med
30 000 kr.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.

Beslutet expedieras till:
Sällskapet Länkarna i Huskvarna
Anneli Hallberg
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 238

Yttrande över sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare
Sn 2010:206-740
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har behandlat motionen Sprututbytesprogram – hälsovård för en utsatt grupp, LK 09-0569 från vänsterpartiet. Vid
sammanträdet med landstingsfullmäktige 2010-05-11 beslutades att motionen
skulle återremitteras och belysas mer gällande om hur sprututbytesprogram
diskuterats inom ramen för samarbete mellan socialtjänsterna i länets kommuner och landstingets hälso- och sjukvård. Inför beredningen av återremissen
vill nu utskottet inhämta kommunernas syn på frågan.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2010-10-25.
Motion sprututbytesprogram – ingiven till landstingsfullmäktige.
Förvaltningens förslag
Yttrande till Hälso- och sjukvårdsutskottet i Värnamo
– Förslag om sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare avstyrkes.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till Hälso- och sjukvårdsutskottet i Värnamo
– Förslag om sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare avstyrkes.

Beslutet expedieras till:
Lena Lindgren
Utskottssekreterare
Kansliavdelningen
Landstingets kansli
Box 1024
551 11 Jönköping

Justerandes signatur
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§ 239

Avtal om flyktingmottagande 2011
Sn/2010:246 133
Sammanfattning
Förfrågan har inkommit från Migrationsverket genom länsstyrelsen, som
samordnar avtal och flyktingmottagande på länsnivå, om avtal för år 2011.
Efter beredning inom socialförvaltningen lägger socialnämnden ett förslag till
kommunfullmäktige om storleken
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-11-30
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2010-11-28
Förslag till avtal om flyktingmottagande med länsstyrelsen, inkommen
2010-11-22, bilaga 1
Förslag till avtal om 6 asylplatser för ensamkommande flyktingbarn med
Migrationsverket, inkommen 2010-11-22, bilaga 2
Förslag till avtal om 20 platser för ensamkommande flyktingbarn med
uppehållstillstånd med Migrationsverket, inkommen 2010-11-22, bilaga 3
Förslag till avtal med Vårsol SARA, Frälsningsarmén, 2010-11-27,
bilaga 4
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
– Avtal träffas med länsstyrelsen om mottagande av 125 flyktingar under
2011
– Stadskontoret ges i uppdrag att göra en genomgång av bosättningsmöjligheterna i kommunen inför ställningstagande till kommande års flyktingmottagande
– Antalet asylplatser för ensamkommande flyktingbarn utökas till 6 platser
from 2011-04-01
– Antalet PUT-platser (permanent uppehållstillstånd) för ensamkommande
flyktingbarn utökas till 20 platser from 2011-04-01
– Socialnämnden ges i uppdrag att besluta om antalet PUT-platser inom
ramen för beslutat mottagande
– Skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden ges i uppdrag att i
samråd med socialnämnden och integrationssamordnaren på stadskontoret
göra en översyn och föreslå en skolgång som anpassas till de behov och
möjligheter som aktuell elevgrupp har med inriktningen att ensamkommande flyktingbarn skall uppnå intagningskraven enligt den nya gymnasiereformen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden beslutar för egen del
– Avtal tecknas med Vårsol SARA, Frälsningsarmén, för tiden 2011-04-01 till
2011-12-31 om mottagande av ensamkommande flyktingbarn, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om sådant mottagande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Avtal träffas med länsstyrelsen om mottagande av 125 flyktingar under
2011
– Stadskontoret ges i uppdrag att göra en genomgång av bosättningsmöjligheterna i kommunen inför ställningstagande till kommande års flyktingmottagande
– Antalet asylplatser för ensamkommande flyktingbarn utökas till 6 platser
from 2011-04-01
– Antalet PUT-platser (permanent uppehållstillstånd) för ensamkommande
flyktingbarn utökas till 20 platser from 2011-04-01
– Socialnämnden ges i uppdrag att besluta om antalet PUT-platser inom
ramen för beslutat mottagande
– Skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden ges i uppdrag att i
samråd med socialnämnden och integrationssamordnaren på stadskontoret
göra en översyn och föreslå en skolgång som anpassas till de behov och
möjligheter som aktuell elevgrupp har med inriktningen att ensamkommande flyktingbarn skall uppnå intagningskraven enligt den nya gymnasiereformen
Socialnämnden beslutar för egen del
– Avtal tecknas med Vårsol SARA, Frälsningsarmén, för tiden 2011-04-01 till
2011-12-31 om mottagande av ensamkommande flyktingbarn, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om sådant mottagande.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Bo Ljung, Länsstyrelsen
Bo Samuelsson
Gunilla Roman ,
Erik Wargren, skol- och barnomsorgsförvaltningen
Martina Poulsen, Vårsol SARA
Jonas Doll, Migrationsverket
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 240

Förändring av genomförandeplan för att identifiera våldsutsatta
personer och barn som bevittnat våld
Sn/2009:54 700
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2009-12-15, § 252 om en genomförandeplan för att
identifiera våldsutsatta personer och barn som bevittnat våld. Planen innefattar
bland annat en omfattande utbildningssatsning och införande av ett frågeinstrument (screening) inom socialtjänstens olika funktioner. Socialförvaltningen redovisar förslag till förändring av genomförandeplanen med anledning av
oklarheter hur ett frågeinstrument kan tillämpas inom socialtjänstens olika
områden.
Beslutsunderlag
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2010-11-29
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens förslag till förändring av genomförandeplanen för att
identifiera våldsutsatta personer och barn som bevittnat våld godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens förslag till förändring av genomförandeplanen för att
identifiera våldsutsatta personer och barn som bevittnat våld godkänns.

Beslutet expedieras till:
Bo Samuelsson
Marianne Lillieberg
Barbro Thunberg
Börje Olsson
Ingeborg Esping
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 241

Utvecklat stöd till elever som riskerar att inte nå skolans mål
Sn/2010:243 710
Sammanfattning
Social-, skol- och barnomsorgs-, och fritidsnämnderna har, vid yttrande över
Mål- och samverkansdokument psykisk hälsa – barn och unga, uttalat att
skolan för att klara sitt mål att inkludera alla elever i den ordinarie verksamheten behöver komplettera med kompetens från andra verksamheter, främst
från socialtjänsten och fritidsförvaltningen. Socialnämnden föreslås anta vad
som anges i tjänsteskrivelsen som inriktning för hur socialförvaltningens
verksamhet inom barn och ungdom kan utvecklas för att ge barn och unga ett
bättre stöd.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-11-12
Bilaga till tjänsteskrivelse, Skol- och barnomsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse, daterad 2010-11-09
Förvaltningens förslag
– Socialnämnden antar den inriktning som anges i socialförvaltningens
tjänsteskrivelse.
– Socialförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde i februari
2011 återkomma med en detaljerad beskrivning över de organisatoriska
förändringar och den samverkan mellan berörda verksamheter som föreslås.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialnämnden antar den inriktning som anges i socialförvaltningens
tjänsteskrivelse.
– Socialförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde i februari
2011 återkomma med en detaljerad beskrivning över de organisatoriska
förändringar och den samverkan mellan berörda verksamheter som föreslås.

Beslutet expedieras till:
Bitr skoldiretör
Bo Samuelsson
Lilian Elmqvist
Sociala områdesnämnderna
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 242

Information
a)

Kriterier för omplacering av personal och sjukfrånvaron inom
socialförvaltningen
Personalchef Björn Svensson informerar om omfattningen av personalrörligheten i förvaltningen och i vilka situationer omplacering av
befattningshavare kan bli aktuellt. Han upplyser också om hur man går
tillväga, när omplacering måste ske av disciplinära skäl, och vilka
formalia som då måste iakttas.
Arbetsmiljösekreterare Lars Karlsson redovisar sjukfrånvarons utveckling
inom förvaltningen under 2000-talet. Efter att ha nått en topp runt 2003
sjönk frånvaron med 10 dagar till ca 24 dagar år 2009. I år pekar prognosen på en uppgång med drygt en dag. Lars Karlsson informerar även
om de åtgärder, som pågår, bl a TIARA, vars syfte är att minska sjukfrånvaron.

b)

Verksamhetsrapport
Rapport – Socialtjänsten i Jönköpings kommun november 2010 – har varit
utsänd till nämnden. Rapporten, som grundar sig på bokförda kostnader
och intäkter t o m november 2010, visar på ett beräknat budgetöverskott
för året på drygt 16 miljoner kronor. De största beräknade överskotten
återfinns inom äldreomsorgen med 15 miljoner kronor. Även funktionshinderomsorgen och försörjningsstöd visar på överskott; ca 3 miljoner
vardera. Individ och familjeomsorg som helhet beräknas dock gå med
underskott.
Bitr. socialdirektör Nils Zadik kommenterar rapporten.

c)

Justerandes signatur

Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Elisabeth Mejersjö informerar kort om följande:
- En första diskussion har startats inom Läns-LAKO om kommunalisesering av hemsjukvården. Ett eventuellt genomförande kan sannolikt
ske tidigast 2013 .
- En genomlysning har genomförts av hur kommunerna i länet utformat ”Personligt ombud”.
- Läns-LAKO har fastställt vad som är ”egenvård” enligt HSL. Definitionen av egenvård har betydelse för kommunerna, eftersom den enskilde kan söka bistånd för egenvård om denne inte klarar det själv.
- Information har tidigare lämnats om bemanningen nattetid inom
demensvården. En mera omfattande översyn görs nu, och då bedöms
bemanningen även utifrån hur lokalerna är utformade och begränsas
inte enbart till demensboendena. Nattbemanningen kan eventuellt
behöva ökas på något boende. - Förvaltningen återkommer med mer
detaljerad rapportering till äldrenämnden.
- Förvaltningen har fått en dom om avgift för ”Icke verkställt beslut”
Utdragsbestyrkande
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avseende bostad till funktionshindrad
Utvecklingsledare Marie Kemi har anställts som medicinskt ansvarig
för rehabilitering – MAR. Hon tillträder tjänsten vid årsskiftet.

d)

Bitr socialdirektör Nils Zadik informerar om:
- Upphandlingen av Kavlagården kommer att göras om. En felaktighet i
förfrågningsunderlaget har upptäckts.

e)

Rapport från socialnämndens utskott och presidium
Från ÄO-utskottet rapporterar ordföranden Anders Carlsson (M)
- från sammanträde den 7 december. Sammanträdet var förlagt till
Mötesplatsen för seniorer på Klostergatan och information gavs om
frivilligarbete inom äldreomsorgen.
Från IFO-utskottet rapporterar
- från sammanträde den 1 december. Vid sammanträdet lämnades
information om Mansrådgivningen.
Från socialnämndens presidium lämnas information om
- KHR:s sammanträde den 17 november, som bl a handlade om
demensvård
- KPR:s sammanträde den 18 november. Protokoll från detta möte har
utsänts till dagens sammanträde
- Träff med presidierna i områdesnämnderna den 18 november
- Konferens på Elmia den 22 november om Mansrådgivning, anordnad
av bl a Jönköpings kommun
- Konferens i Jönköping den 29 november om människohandel
- Invigningen av FoUrum (forskning inom socialtjänstområdet) den 7
december. FoUrum har sina lokaler på Gjuterigatan i Jönköping.

f)

Rapporter från kurser och konferenser
Allan Tovhult (S) rapporterar från konferens om Missbruksvård den 8
december i Jönköping. Även Ingrid Öqvist (M) deltog.

Utdragsbestyrkande
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§ 243

Avtackning
Ordföranden Jan-Egon Leo (M) tackar nämnden för de gångna fyra åren. Han
har upplevt arbetet i nämnden som mycket stimulerande, inte minst därför att
det varit en tydlig opposition och en tydlig majoritet. Han riktar ett särskilt tack
till ordförandena i de tre utskotten.
Ordföranden tackar även förvaltningsledningen med socialdirektören i spetsen
för gott samarbete och god serviceanda.
Andre vice ordförande Mona Forsberg (S) framför nämndens tack till
ordföranden. Hon poängterar, att även om man har olika ståndpunkter politiskt,
och framför dem vid sammanträdena, så har det rått ett gott klimat i nämnden.

-------------

Vid det efterföljande samkvämet avtackas ordföranden och ledamöter och
förvaltningsledningen med en blomma.

Justerandes signatur
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