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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-15
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Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping kl 13.00-18.20

Beslutande

Jan-Egon Leo (M)
ordförande
Anders Carlsson (M)
Ingrid Öqvist (M)
ersätter Heléne Uddemar (M)
Ewa Stråth (KD)
ersätter Magnus Nordangård (KD)
Gunborg Nygren (KD)
Göran Undevall (KD)
Arnold Sigonius (C)
Anna Klint (C)
Dag Jonasson (FP)
kl 13.00-17.50 § 119- del av § 141
Göte Jonsson (M)
ersätter Dag Jonasson del av § 141
Mona Forsberg (S)
Eric Winbladh (S)
kl 13.00-17.30 § 119-140
Karin Widerberg (S)
ersätter Eric Winbladh (S) § 141
Christer Sjöberg (S)
Greger Svensson (S)
ersätter Allan Tovhult (S)
Sören Magnusson (S)
Kenneth Kindblom (V)
Göte Jonsson (M), § 119-del av § 141
Susanne Agerbring (KD)
Rozita Edfeldt (C), kl 13.00-15.25
Fackliga representanter, del av § 119
Karin Widerberg (S), kl 13.05-18.20 Erik Kangeryd, sektionschef, § 120
Susanna Björkman (S)
Bo Samuelsson, chef IFO, § 119-120
Carolina Pettersson (S)
Marie Drougge, ekonom, del av § 119
Lenah Andersson (S), kl 13.00-17.05 Börje Olsson, chef FO, del av § 119
Nils Zadik, tj socialdirektör
Ingeborg Esping, chef ÄO, § 140-del av §141
Elisabeth Mejersjö, socialdirektör
Helena Stenow, omr.chef, § 140

Övriga närvarande

Utses att justera

Eric Winbladh § 119- 140
Greger Svensson § 141

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2010-06-24 kl 15.00

Underskrifter

Paragrafer 119-141

Sekreterare

Anna Brita Nilsson
Ordförande

Jan-Egon Leo
Justerande

Eric Winbladh § 119-140

Greger Svensson § 141

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Datum för sammanträdet

2010-06-15

Datum för anslags uppsättande

2010-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Karin Lundgren
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2010-07-16
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§ 119

Information
a) Uppdrag att utreda samlat kontor för Barn- och Ungdomsvårdens
myndighetsutövning
Fredrik Ottosson, KFMG, redogör för det förslag om ett samlat kontor
för Barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning, som KFMG fått
förvaltningens uppdrag att utreda. Utredningsförslaget har varit utsänt
inför dagens sammanträde. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med
förslaget.
b) Förslag till Verksamhets- och investeringsplan, VIP, 2011-2013
Tf socialdirektör Nils Zadik går igenom förvaltningens förslag till VIP
2011-2013. Ärendet sakbehandlas vid socialnämndens extrasammanträde
den 24 juni 2010.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-15

§ 120

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
- Verksamhetsrapport maj 2010
Föredragande: Tf socialdirektör Nils Zadik
- Sociala företag, med särskild inriktning på personer med missbruks- och
beroendeproblem
Föredragande: Sektionschef Erik Kangeryd
- Planeringsdokument för missbrukarvården 2011-2015
Föredragande: Sektionschef Erik Kangeryd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-15

§ 121

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 35 minuter (kl 14.50-15.25).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-15

§ 122

Meddelanden
a) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2010:30
b) Kommunfullmäktiges beslut 2010-04-29
- § 103 – Rapport ang kommunens arbete för ökad integration 2009
Reg i Lex
- § 108 – Motion om att under 2010 redovisa konsekvenserna av Fritt val
inom hemtjänsten
Dnr 2009:284
c) Socialstyrelsens beslut 2010-05-11 avs ej verkställt beslut enl 9 § 9 LSS
d) Socialstyrelsens beslut 2010-05-24 avs tillsyn enl 25 § LSS
Dnr 2009:268
e) Länsstyrelsens beslut 2010-05-31 att avslå ansökan om medel till förstärkt
kvinnojoursverksamhet – ”Hjälp till självhjälp”
Dnr 2009:135
f) Länsstyrelsens beslut 2010-06-02 att bevilja 2 420 000 kr till ”Rådgivning
för män som utövar våld i nära relationer – Mansrådgivning” Dnr 2010:122
g) Jönköpings kommuns årsredovisning 2009
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-15

§ 123

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 6
b) Beslut daterade 2010-05-07, 2010-05-17 och 2010-05-26 med anledning av
anmälan enl Lex Sarah
Dnr 2010:29
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-15

§ 124

Serveringsärende; Café Smakeriet, Gränna (Christina Ekros
Buckley) - nyetablering
Sn/2010:129-702
Sammanfattning
Christina Ekros Buckley, xxxxxx-xxxx, ansöker om att i Café Smakeriet,
Hallska Gården, Hahngränd, Gränna, få servera starköl och vin permanent till
allmänheten mellan klockan 11.00-01.00 inomhus och mellan klockan 11.0023.00 utomhus.
Beslutsunderlag
Ansökan om permanent tillstånd till allmänheten inkommen 2010-05-18
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-06-01
Förvaltningens förslag
– Christina Ekros Buckley, xxxxxx-xxxx, beviljas tillstånd att i Café
Smakeriet, Hallska Gården, Hahngränd, Gränna, få servera starköl och vin
permanent till allmänheten mellan klockan 11.00-01.00 inomhus och mellan
klockan 11.00-23.00 utomhus.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Christina Ekros Buckley, xxxxxx-xxxx, beviljas tillstånd att i Café
Smakeriet, Hallska Gården, Hahngränd, Gränna, få servera starköl och vin
permanent till allmänheten mellan klockan 11.00-01.00 inomhus och mellan
klockan 11.00-23.00 utomhus.

Beslutet expedieras till:
Christina Ekros Buckley

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-15

§ 125

Serveringsärende; Green center, Jönköping (SSRS Stora Hotellet
AB) -Tillfällig servering till slutet sällskap vid fem tillfällen
Sn/2010:133-702
Sammanfattning
SSRS Stora Hotellet Jönköping AB, 556581-7508, ansöker om att i Green
Center, Stadsparksvallen, Jönköping, få servera starköl, vin och spritdrycker
till slutet sällskap vid fem enstaka tillfällen, 2010-06-16, 2010-06-28, 2010-0704, 2010-07-12, 2010-07-24, mellan klockan 11.00-24.00
Beslutsunderlag
Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap inkommen 2010-05-21
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-06-01
Förvaltningens förslag
– SSRS Stora Hotellet Jönköping AB, 556581-7508, beviljas tillstånd att i
Green Center, Stadsparksvallen, Jönköping, få servera starköl, vin och
spritdrycker till slutet sällskap vid fem enstaka tillfällen, 2010-06-16,
2010-06-28, 2010-07-04, 2010-07-12, 2010-07-24, mellan klockan
11.00-24.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M), Mona Forsberg (S) med flera yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Kenneth Kindblom (V) och Christer Sjöberg (S) yrkar avslag på ansökan om
serveringstillstånd med motiveringen att idrott och alkohol inte hör ihop.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att
nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– SSRS Stora Hotellet Jönköping AB, 556581-7508, beviljas tillstånd att i
Green Center, Stadsparksvallen, Jönköping, få servera starköl, vin och
spritdrycker till slutet sällskap vid fem enstaka tillfällen, 2010-06-16,
2010-06-28, 2010-07-04, 2010-07-12, 2010-07-24, mellan klockan
11.00-24.00.
Reservationer
Kenneth Kindblom (V) och Christer Sjöberg (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-15

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
SSRS Stora Hotellet i Jönköping AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-15

§ 126

Verksamhetsrapport med bokslutsprognos 2, maj 2010
Sn/2010:4 700
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2010-01-19 om tidplan för verksamhetsuppföljning
2010. Enligt tidplanen ska verksamhetsrapport maj med bokslutsprognos 2
redovisas på junisammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2010-06-08
Verksamhetsrapport maj daterad 2010-06-08
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens verksamhetsrapport med bokslutsprognos 2, maj 2010,
daterad 2010-06-08, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens verksamhetsrapport med bokslutsprognos 2, maj 2010,
daterad 2010-06-08, godkänns.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Ledningsgruppen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-15

§ 127

Förlängning av förordnande som funktionschef för individ- och
familjeomsorg
Sn/2010:137 023
Sammanfattning
Förordnande som funktionschef för individ- och familjeomsorgen har sedan
2003-05-01 varit Bo Samuelsson, xxxxxx-xxxx. Nuvarande förordnandetid
upphör 2010-12-31. Socialnämnden har nu att ta ställning i frågan om förlängning av detta förordnande.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-06-08
Förvaltningens förslag
– IFO-chef Bo Samuelsson ges förlängt förordnande som funktionschef för
individ- och familjeomsorg tre år, perioden 2011-01-01- -2013-12-31.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens centrala samverkansgrupp 2010-06-07.
Berörda fackliga organisationer har inget att invända emot förslaget.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– IFO-chef Bo Samuelsson ges förlängt förordnande som funktionschef för
individ- och familjeomsorg tre år, perioden 2011-01-01- -2013-12-31.

Beslutet expedieras till:
Bo Samuelsson
Björn Svensson
Personakt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-15

§ 128

Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inom
funktionshinderomsorgen
Sn/2010:142 770
Sammanfattning
Genom den organisationsförändring som genomförts med inrättande av ett
särskilt resursteam där funktionens samlade HSL-resurser finns samlade, har
möjlighet skapats att flytta uppgiften att vara verksamhetschef enligt HSL
närmare basverksamheten.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-31
Organisationsskiss
Förvaltningens förslag
– Uppgiften som verksamhetschef enligt HSL inom funktionshinderomsorgen
åläggs befattningen områdeschef psykiskt funktionshindrade med ansvar för
utförarledet tillika funktionens hälso- och sjukvård.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Uppgiften som verksamhetschef enligt HSL inom funktionshinderomsorgen
åläggs befattningen områdeschef psykiskt funktionshindrade med ansvar för
utförarledet tillika funktionens hälso- och sjukvård.

Beslutet expedieras till:
Börje Olsson
Per-Eric Samuelsson
Ann-Sofie Lundström (MAS)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-15

§ 129

Yttrande över Slutrapport om översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2011-2014
Sn/2010:119 001
Sammanfattning
Stadskansliet har översänt rubricerade ärende till socialnämnden – efter
hörande av berörda sociala områdesnämnder – för yttrande.
Socialförvaltningen har dock sänt förslaget på remiss till samtliga tre
områdesnämnder, då delar av förslaget berör även dessa nämnder.
På begäran har remisstiden förlängts till den 21 juni 2010.
Sammantaget bedöms den föreslagna förändrade nämndsorganisationen för
socialtjänstens del innebära ett resursbehov omfattande minst 1 mnkr from
2011.
Beslutsunderlag
Remisshandlingar inkomna 2010-04-2.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-05-31
Yttrande från Sociala områdesnämnden söder, § 81/2010
Yttrande från Sociala områdesnämnd väster, § 100/200
Yttrande från Sociala områdesnämnd öster, § 136/2010
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
– Vad som anförs i socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör nämndens
yttrande över parlamentariska kommitténs slutrapport.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Arnold Sigonius (C) yrkar, för partierna M, KD, FP och C, bifall till förvaltningens förslag samt att nämnden tillstyrker parlamentariska kommitténs
förslag om förändrad politisk organisation för socialtjänsten.
Mona Forsberg (S) yrkar, för partierna S och V, bifall till förvaltningens förslag samt att nämnden i sitt yttrande föreslår att nuvarande politiska organisation för socialtjänsten lämnas oförändrad och att modellen med utskott
utvecklas vidare. Vidare yrkar Mona Forsberg (S) bifall till parlamentariska
kommitténs förslag om förändrad geografisk gränsdragning för områdesnämnderna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först yrkandet om bifall till förvaltningens förslag under
proposition, och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Därefter ställs de båda tilläggsyrkandena under proposition och finner att
nämnden beslutat enligt Arnold Sigonius (C), för partierna M, KD, C och FP,
framförda förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Vad som anförs i socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör nämndens
yttrande över parlamentariska kommitténs slutrapport
– Socialnämnden tillstyrker parlamentariska kommitténs förslag om förändrad
politisk organisation för socialtjänsten.
Reservationer
Mona Forsberg (S), för partierna S och V, reserverar sig emot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Yttrande över Kommunrevisionens rapport avseende granskning av
kommunens lokalstyrning
Sn/2010:80 700
Sammanfattning
Socialnämnden har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerat ärende.
Yttrandet ska vara stadskontorets kanslienhet tillhanda senast 2010-05-31.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskivelse daterad 2010-04-09
Rapport ”Granskning av kommunens lokalförsörjning” med tillhörande
skrivning från kommunrevisionen daterad 2010-02-16.
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till kommunstyrelsen som
nämndens yttrande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Mona Forsberg (S)
instämmer.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till kommunstyrelsen som
nämndens yttrande.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Avgift trygghetslarm
Sn/2010:141 730
Sammanfattning
Socialnämndens ordförande har givit socialförvaltningen i uppdrag att göra en
översyn av avgiften för trygghetslarm och eventuella behov av en sänkning av
densamma.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2010-05-28
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
– Avgift för trygghetslarm sänks från max 1 % av prisbasbeloppet per månad
(f n 424 kronor) till max 0,5 % av prisbasbeloppet per månad (motsvarar
212 kronor per månad år 2010) från och med 2011-01-01.
– De ekonomiska effekterna av förändringen inarbetas i socialnämndens
förslag till VIP 2011-2013.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Gudrun Nygren (KD) yrkar, för partierna M, KD, FP och C, bifall till förvaltningens förslag men med den ändringen att förslaget skall träda i kraft redan
2010-09-01 och att finansieringen av beslutet för år 2010 sker inom förvaltningens budget.
Mona Forsberg (S) yrkar bifall till Gudrun Nygrens (KD) förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Avgift för trygghetslarm sänks från max 1 % av prisbasbeloppet per månad
(f n 424 kronor) till max 0,5 % av prisbasbeloppet per månad (motsvarar
212 kronor per månad år 2010) från och med 2010-09-01.
– Finansiering för 2010 sker inom förvaltningens budget.
– De ekonomiska effekterna av förändringen inarbetas i socialnämndens
förslag till VIP 2011-2013.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ingeborg Esping, Marianne Lillieberg, Anette Elfver
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-15

§ 132

Ansökan om projektmedel för försöksverksamhet Träffpunkt NPF i
föreningsregi
Sn/2010:145 792
Sammanfattning
I samband med att träffpunkt Kloster – en mötesplats för personer med neuropsykiatriska funktionshinder avvecklades i december 2009 fick funktionshinderomsorgen uppdrag att pröva en fortsatt verksamhet i regi av lämplig
brukar/intresseorganisation.
Intresseföreningen Attention har i samverkan med funktionshinderomsorgen
arbetat fram en modell för sådan mötesplats för i första hand personer med
neuropsykiatriska funktionshinder - dock att verksamheten är öppen för alla
personer med behov av sådan verksamhet som träffpunkten kan erbjuda.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-06-04
Bilaga till tjänsteskrivelse 2010-06-01
Förvaltningens förslag
– Föreningen Attention beviljas verksamhetsbidrag för försöksverksamhet
Träffpunkt NPF under hela 2010 med 11 760 kr/månad att utbetalas efter
redovisning kvartalsvis i efterskott.
– Finansiering sker inom funktionshinderomsorgens budget.
– Verksamheten utvärderas och redovisas för socialnämnden vid dess
decembersammanträde 2010.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Föreningen Attention beviljas verksamhetsbidrag för försöksverksamhet
Träffpunkt NPF under hela 2010 med 11 760 kr/månad att utbetalas efter
redovisning kvartalsvis i efterskott.
– Finansiering sker inom funktionshinderomsorgens budget.
– Verksamheten utvärderas och redovisas för socialnämnden vid dess
decembersammanträde 2010.
Beslutet expedieras till:
Föreningen Attention
Börje Olsson
Per-Erik Samuelsson
Ing-Mari Persson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Projekt för att motverka långvarigt bidragsberoende
Sn/2010:143 760
Sammanfattning
I januari avslutade socialförvaltningen ett 2 årigt arbetslivsinriktad projekt för
kvinnor med långvarigt försörjningsstödsberoende. Slutrapporten, som presenterades för Socialnämnden i februari 2010, visade att 75 % av kvinnorna återfått eller påtagligt förbättrat sin arbetsförmåga. Utvecklingen inom försörjningsstödet under januari- maj visar på kraftigt ökade behov och kostnader.
Särskilt allvarlig är ökningen av det långvariga bidragsberoendet. Socialförvaltningen föreslår därför ett nytt projekt riktat mot män och kvinnor med
långvarigt bidragsberoende. Projektet ska bygga på de metoder och arbetssätt
som tillämpats inom kvinnoprojektet. Personalkostnaden inklusive administrativa omkostnader beräknas till 1400 tkr och finansieras inom anslaget för
rehabiliterade insatser för långvarigt bidragsberoende.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-06-08
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse 2010-06-08
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningen förslag till projekt för att motverka långvarigt
bidragsberoende godkänns
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningen förslag till projekt för att motverka långvarigt
bidragsberoende godkänns

Beslutet expedieras till:
Bo Samuelsson
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Sociala företag, med särskild inriktning på personer med missbruksoch beroendeproblem
Sn/2009:285 700
Sammanfattning
Socialförvaltningens missbrukarvård deltar sedan en tid tillbaka i ett ESFprojekt med syfte att dels sprida kunskap, dels stimulera startandet av sociala
företag. I Bilaga till tjänsteskrivelse redogörs för möjligheterna med socialt
företagande, med tonvikt på personer med missbruks- och beroendeproblem.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2010-05-31
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2010-05-31
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialnämnden hemställer om att Kommunfullmäktige ger uppdrag om att
arbeta fram en kommunpolicy där det anges att sociala hänsyn ska tas i
upphandlingar i Jönköpings kommun.
Socialnämnden beslutar för egen del
– Redovisningen i bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2010-05-31 godkännes
och nämnden ställer sig bakom målsättningen att stödja starten av fyra
sociala företag under perioden 2011 – 2015.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialnämnden hemställer om att Kommunfullmäktige ger uppdrag om att
arbeta fram en kommunpolicy där det anges att sociala hänsyn ska tas i
upphandlingar i Jönköpings kommun.
Socialnämnden beslutar för egen del
– Redovisningen i bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2010-05-31 godkännes
och nämnden ställer sig bakom målsättningen att stödja starten av fyra
sociala företag under perioden 2011 – 2015.
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Bo Samuelsson
Erik Kangeryd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-15

§ 135

Planeringsdokument för missbrukarvården 2011-2015
Sn/2010:135 740
Sammanfattning
Socialförvaltningen har arbetat fram ett planeringsdokument för missbrukarvården. Dokumentet omfattar perioden 2011 – 2015 och utgör dels en uppföljning av den genomlysning en extern konsultfirma genomförde 2009, dels en
beskrivning av angelägna områden att arbeta vidare med.
Beslutsunderlag
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2010-05-31
Tjänsteskrivelse daterad 2010-05-31
Förvaltningens förslag
– Planeringsdokument för missbrukarvården 2011 – 2015 godkännes,
planeringsdokumentet utgör samtidigt uppföljning av konsultfirman Solving
Efesos genomlysning.
– Planeringsdokumentets förslag beaktas i socialförvaltningens VIP-arbete.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Planeringsdokument för missbrukarvården 2011 – 2015 godkännes,
planeringsdokumentet utgör samtidigt uppföljning av konsultfirman Solving
Efesos genomlysning.
– Planeringsdokumentets förslag beaktas i socialförvaltningens VIP-arbete.

Beslutet expedieras till:
Bo Samuelsson
Ingela Öster
Erik Kangeryd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

22

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-15

§ 136

Genomlysning av öppenvården och HVB-verksamheten inom barnoch ungdomsvården i Jönköpings kommun
Sn/2009:139 710
Sammanfattning
I samband med genomlysningen av öppenvården och HVB-verksamheten
beslutade socialnämnden i maj 2009 att en skriftlig redovisning skulle lämnas
senast i februari 2010. Förvaltningen bad om uppskov med redovisning och har
nu upprättat en rapport.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-06-02
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2010-05-31
Förvaltningens förslag
– Rapporten godkännes.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag, samt framför följande
tilläggsyrkande
– Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta ett planeringsdokument för barnoch ungdomsvården, liknande det som utarbetats för missbrukarvården.
Mona Forsberg (S) instämmer i Jan-Egon Leos (M) yrkanden.
Socialnämndens beslut
– Rapporten godkännes.
– Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta ett planeringsdokument för barnoch ungdomsvården, liknande det som utarbetats för missbrukarvården.

Beslutet expedieras till:
Bo Samuelsson, IFO-chef
Lilian Elmqvist, områdeschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Yttrande över Handelsstrategi för detaljhandel i Jönköpings
kommun, inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0
Sn/2010:102 010
Sammanfattning
Stadsbyggnadsvisionen 2.0-Staden och sjöarna antogs av Kommunfullmäktige
i oktober 2008. Förnyelse av Munksjön är ett av visionens fyra utvecklingsområden och där ingår att genomföra en översyn över gällande handelstrategi
vilket har medfört ett nytt förslag på handelstrategi för detaljhandeln i
Jönköpings kommun. Socialnämnden har tillfälle att yttra sig över remissen
senast 2010-06-30.
Beslutsunderlag
Remissutgåva Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun
2010-03-30
Stadskontorets Handelsutredning för detaljhandeln i Jönköpings kommun inom
Stadsbyggnadsvisionen 2.0 2010-03-10
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-31
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadskontoret
– Handelstrategi för detaljhandeln inom Jönköpings kommun tillstyrks med
de synpunkter och kommentarer som redovisas i socialförvaltningens
tjänsteskrivelse daterad 2010-05-31.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadskontoret
– Handelstrategi för detaljhandeln inom Jönköpings kommun tillstyrks med
de synpunkter och kommentarer som redovisas i socialförvaltningens
tjänsteskrivelse daterad 2010-05-31.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Yttrande gällande detaljplan för Atollen, Algen och Asken m fl,
Östra centrum, Jönköping
Sn 2010:124-010
Sammanfattning
Socialnämnden har möjlighet att yttra sig med anledning av remiss gällande
detaljplan för Atollen, Asken & Asken, Östra centrum Jönköping senast 201006-22 enligt tillämpligt samrådsförfarande. Detaljplanen avser bostäder,
kontor, parkering och handelsyta inom området Östra centrum i Jönköping.
Beslutsunderlag
Samrådshandling från stadsbyggnadskontoret 2010-04-13
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-31
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
- Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-05-31.
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 som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-05-31.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Yttrande över detaljplan för Hisingstorp, utbyggnadsetapp 4B,
Jönköping
Sn/2010:127 - 010
Sammanfattning
Socialnämnden har möjlighet att yttra sig med anledning av remiss gällande
detaljplan för Hisingstorp utbyggnadsetapp 4B senast 2010-06-30.
Utbyggnadsetapp 4B planeras för nybyggnation efter nuvarande byggnation av
etapp 4A samt före utbyggnadsetapp 4C på Hisingstorp.
Beslutsunderlag
Utställningshandling för remiss från stadsbyggnadskontoret 2010-04-12
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-31
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
– Detaljplan för Hisingstorp, utbyggnadsområde 4 B, Jönköping tillstyrks med
de synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2010- 05-31.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
– Detaljplan för Hisingstorp, utbyggnadsområde 4 B, Jönköping tillstyrks med
de synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2010- 05-31.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Personalöversyn – Ceciliagården. Extraärende
Sn/2010:146 731
Sammanfattning
Äldreomsorgschef Ingeborg Esping, områdeschef Helena Stenow samt beteendevetare Ann Mari Ahlstrand, Företagshälsovården, redogör ingående för de
problem som under en längre tid förevarit på Ceciliagården och de åtgärder
som vidtagits.
Informationen ger upphov till frågor och kommentarer från nämndens ledamöter. Flera ledamöter redovisar att de stöttar förvaltningen i det påbörjade
förändringsarbetet, som bedöms som mycket angeläget.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Dag Jonasson (FP) yrkar, för partierna M, KD, C och FP, med anledning av
den lämnade informationen om vidtagna personalåtgärder vid Ceciliagården,
– Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en extern genomlysning av processen av de personella åtgärder som genomförs vid äldreboendet Ceciliagården.
– Resultatet av genomlysningen redovisas vid Socialnämndens sammanträde i
augusti 2010.
Mona Forsberg (S) tillstyrker Dag Jonassons (FP) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en extern genomlysning av
processen av de personella åtgärder som genomförs vid äldreboendet
Ceciliagården.
– Resultatet av genomlysningen redovisas vid Socialnämndens sammanträde i
augusti 2010.

Beslutet expedieras till:
Ingeborg Esping
Helena Stenow

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Information, forts
c)

Personalöversyn - Ceciliagården
Redovisas ovan i separat paragraf.

d)

Omvårdnadsplaner inom äldreomsorgen
Äldreomsorgschef Ingeborg Esping redovisar att sådana planer görs i
knappt 70 % av ärendena. Denna andel är relativt konstant, och orsakerna
till att andelen inte ökar i omfattning är t ex att personen vistas för kort tid
på boendet, ”planen” förs in i journalen eller dokumenteras i andra planer.
Under hösten planeras det att genomföras en utbildnings-/informationsaktivitet om detta riktad till sjuksköterskor.

Justerandes signatur

e)

Nytt inom förvaltningen
Tf socialdirektör Nils Zadik informerar kort om följande:
- Förfrågningsunderlaget för Konkurrensupphandling 2010 har nu
offentliggjorts. Några intressenter har hört av sig och önskat visning
av de aktuella boendena.
- Socialdirektör Elisabeth Mejersjö kommer att återgå i tjänst på
75 % vid halvårsskiftet.

f)

Rapport frånsocialnämndens utskott och presidium
Från FO-utskottet rapporterar ordförande i Arnold Sigonius (C)
- från sammanträde den 31 maj då utskottet besökte Bergshyddan i
Taberg. Dessutom gavs information om hjälpmedel av arbetsterapeut
Maria Levén.
Från socialnämndens ordförande och presidium lämnas information från
- KPR-sammanträde den 20 maj då bl a information lämnades av tj
socialdirektör Nils Zadik om mångfaldsarbete.
- Träff med områdesnämndernas presidier den 20 maj då man gick
igenom planeringsdokumentet för missbrukarvården.
- KHR-sammanträde den 26 maj då särskoleverksamheten och
elöverkänsligas situation stod på dagordningen.
- Läns-LAKO:s sammanträde den 2 juni då information lämnades om
utvecklingen av FinSam-samarbetet i länet. Även LAKOS:s framtid
diskuterades.
- Ordförande informerar om att han den 27 maj, tillsammans med
några partikamrater, besökt Solstickegatans äldreboende, Kristinedals
äldreboende samt Ceciliagården.

g)

Kurser och konferenser
- Anders Carlsson (M) och Greger Svensson (S) rapporterar från
Anhörigriksdagen i Varberg den 18-19 maj.

Utdragsbestyrkande
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