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§ 51

Presentation
Vid dagens sammanträde auskulterar Linda Löfwing, sekr i äldrenämnden,
Marie Johansson, bostadssamordnare, Mikael Fornander, sektionschef, AnnaCarin Bergström, sektionschef, Mikael Benebring, enhetschef samt Maria
Åverling, enhetschef. Närvaron vid socialnämndens sammanträde ingår som en
del i introduktionen för nya chefer, men även andra centralt placerade medarbetare erbjuds delta.

Justerandes signatur
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§ 52

Information
a) Frivilligcentral
Mats Berggren, Fritidsförvaltningen, informerar om Frivilligcentralen,
som kommunfullmäktige beslutat om och som planeras komma igång i
september 2011. Frivilligcentralen, som ska ledas av en styrelse med
representanter för frivilligorganisationer, ska förmedla frivilliga/volontärer
till både privata och offentliga verksamheter. Exempel på sådana verksamheter är socialförvaltningens träffpunkter och idrottsföreningar
b) ANT-undersökningen
Sektionschef Lennart Reimblad informerar om senaste ANT-undersökningen, som genomfördes i höstas och som är den 20:e i ordningen.
Reimblad konstaterar, att undersökningen genomgående visar på bättre,
positivare siffror än tidigare år. Generellt kan sägas att Sverige, sett ur ett
europeiskt perspektiv, har mindre problem inom dessa områden än andra
länder. Jämfört t.ex med vårt grannland Danmark är problemen här
betydligt mindre.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
– Verksamhetsrapport mars 2011 med bokslutsprognos 1
Föredragande: Bitr socialdirektör Nils Zadik
– Konkurrensplan 2011
Föredragande: Bitr socialdirektör Nils Zadik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 20 minuter (kl. 15.15 – 15.35).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2011-04-19

§ 55

Meddelanden
a) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2011:46
b) Kommunstyrelsens välfärdsutskotts beslut 2011-01-26
- § 4 – Utskottets arbetsformer

Reg i Lex

c) Kommunstyrelsens beslut 2011-03-23
- § 110 – Kommunrevisionens rapport avseende granskning av budgetprocessen i Jönköpings kommun
Dnr 2010:210
d) Kommunfullmäktiges beslut 2011-01-27
- § 13 – CEMR – den europeiska deklarationen för jämställdhet; Strategi för
Jönköpings kommun
Dnr 2011:49
e) Kommunfullmäktiges beslut 2011-02-24/25
- § 66 – Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram – uppföljning 2010
Dnr 2010:128
- § 75 – Överenskommelse om flyktingmottagande för år 2011
Dnr 2010:246
- § 82 – Redovisning av effekter för brukare och personal av det nya
systemet för planering och uppföljning av hemtjänstinsatser (TES)
Dnr 2009:284
f) Kommunfullmäktiges beslut 2011-03-24
- § 103 – Årsredovisning för år 2010
Reg i Lex
- § 104 – Projekt Ung Arena i Jönköpings kommun
Dnr 2011:41
- § 112 – Arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige och upphävande av reglemente för valberedningen
Reg i Lex
g) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2011-03-22
- § 4 – Utvecklat stöd till elever som riskerar att inte nå skolans mål
Dnr 2010:243
h) Socialstyrelsens uppföljning 2011-03-11 avs Tellus ungdomsboende
Dnr 2010:105
i) Skrivelse 2011-03-31 från föräldrar till barn med funktionsnedsättning med
anledning av boendesituationen för denna målgrupp
Dnr 2010:140
j) Årsredovisning 2010 för Jönköpings kommun
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2011-04-19

§ 56

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 4

Dnr 2011:47

b) Beslut om medgivande om utlandsresa i tjänsten
- Åland, daterad 2011-03-30
c) Beslut daterade 2011-04-07 (två st) i Lex Sarah-ärenden Dnr 2011:11
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Serveringsärende; Riddersbergs Wärdshus, Jönköping. Ägarbyte
Sn/2011:77 702
Sammanfattning
Riddersbergs Wärdshus AB, 556834-0995, ansöker om att i restaurang
Riddersbergs Wärdshus, Riddersberg, Jönköping få servera starköl, vin
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 - 02.00, samt på inhägnad uteservering mellan klockan 11.00 - 02.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringsärende inkommen 2011-03-21
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-04
Förvaltningens förslag
– Riddersbergs Wärdshus AB, 556834-0995, beviljas tillstånd att i restaurang
Riddersbergs Wärdshus, Riddersberg, Jönköping få servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 - 02.00, samt på inhägnad uteservering mellan klockan 11.00 - 02.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Riddersbergs Wärdshus AB, 556834-0995, beviljas tillstånd att i restaurang
Riddersbergs Wärdshus, Riddersberg, Jönköping få servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 - 02.00, samt på inhägnad uteservering mellan klockan 11.00 - 02.00.

Beslutet expedieras till:
Riddersbergs Wärdshus AB
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Serveringsärende; Pipes of Scotland, Jönköping. Utökning
Sn/2011:69-702
Sammanfattning
Inotio AB, 556529-2496, ansöker om att i Pipes of Scotland, Jönköping få
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på uteservering mellan klockan 11.00 – 02.00. Restaurangen har sedan
tidigare serveringstillstånd på uteservering mellan kl. 11.00 – 23.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2011-03-08
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-31
Sökandebolagets kommentar till förvaltningens tjänsteskrivelse, inkommen
2011-04-12
Förvaltningens förslag
– Inotio AB ansökan om att i Pipes of Scotland, Jönköping få servera starköl,
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på
uteservering mellan klockan 23.00 – 02.00, avslås.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Företräde
Produktchef Kenneth Kumlin och advokat Peter Schönewald har i egenskap av
företrädare för Inotio AB begärt företräde inför socialnämnden. De framför
sina argument för att nämnden ska bevilja bolaget det sökta serveringstillståndet.
Yrkanden
Med hänvisning till de i tjänsteskrivelsen framförda argumenten för att ej
bevilja sökanden utökad serveringstid yrkar Ola Nilsson (KD), för majoriteten,
och Mona Forsberg (S), för oppositionen, bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Inotio AB ansökan om att i Pipes of Scotland, Jönköping få servera starköl,
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på
uteservering mellan klockan 23.00 – 02.00, avslås.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Inotio AB
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Serveringsärende; A6 Golfrestaurang, Jönköping (Mannes kök AB)
Ägarbyte
Sn/2011:64-702
Sammanfattning
Mannes Kök AB, 556822-6582, Jönköping, ansöker om att i A6 Golfrestaurang, Centralvägen 37, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00 samt
servering på inhägnad och överblickbar uteservering mellan klockan 11.00 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2011-03-02
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-01
Förvaltningens förslag
– Mannes kök AB, 556822-6582, Jönköping, beviljas tillstånd att i A6
Golfrestaurang, Centralvägen 37, Jönköping får servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 - 01.00 samt servering på inhägnad och överblickbar uteservering
mellan klockan 11.00 - 01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Mannes kök AB, 556822-6582, Jönköping, beviljas tillstånd att i A6
Golfrestaurang, Centralvägen 37, Jönköping får servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 - 01.00 samt servering på inhägnad och överblickbar uteservering
mellan klockan 11.00 - 01.00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Mannes kök AB
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Verksamhetsrapport mars 2011 med bokslutsprognos 1
Sn/2011:8 041
Sammanfattning
Enligt den tidplan för verksamhetsuppföljning 2011 som socialnämnden fastställt 2011-01-18 ska verksamhetsrapport mars 2011 med bokslutsprognos 1
redovisas på sammanträdet i april.
Beslutsunderlag
Tjänstskrivelse, daterad 2011-04-12
Verksamhetsrapport mars 2011, daterad 2011-04-12
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens verksamhetsrapport mars 2011 med bokslutsprognos 1,
daterad 2011-04-12, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens verksamhetsrapport mars 2011 med bokslutsprognos 1,
daterad 2011-04-12, godkänns.

Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen
Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Konkurrensplan 2011
Sn/2011:87 700
Sammanfattning
Av den av kommunfullmäktige beslutade policyn för konkurrens- och valfrihet
framgår att ”Det åligger varje nämnd att besluta om ett för nämnden anpassat
program för konkurrens och valfrihet. Beslut om konkurrensutsättning av en
specifik verksamhet eller del av verksamhet fattas av ansvarig facknämnd”.
Socialnämnden beslutade 2009-12-15 om konkurrensplan för 2010 med
planering även för 2011 och 2012. Utifrån nämndens intentioner om en årlig
konkurrensplan är det dags för konkurrensplan för 2011.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2011-04-04
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2011-04-04
Förvaltningens förslag
– Förvaltningens förslag till Konkurrensplan 2011 med tillhöriga delar inom
socialnämndens område fastställs
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) yrkar, för majoriteten, bifall till förvaltningens förslag med
undantag av följande mening i Bilaga till tjänsteskrivelse under rubriken Konkurrensplan för 2011: ”Vidare föreslås att ingen planering av konkurrensutsättning av verksamheten för åren 2012 och 2013 planeras, utan att detta sker
först i samband med behandling av konkurrensplan för 2012 då förvaltningen
erhållit större erfarenhet från genomförda förhandlingar”.
Mona Forsberg (S) yrkar, för oppositionen, bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena, och finner att nämnden
beslutat i enlighet med Ola Nilssons (KD) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons yrkande.
Nej-röst för bifall till Mona Forsbergs (S) yrkande.
Omröstningsresultat

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Carin Berggren (M)
Ingrid Öquist (M)

x
x
x

Utdragsbestyrkande
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Andreas Grubbström (M)
x
Ola Nilsson (KD)
x
Göran Undevall (KD)
x
Eva Lagerström (FP)
x
Arnold Sigonius (C)
x
Mona Forsberg (S)
x
Allan Tovhult (S)
x
Susanna Björkman (S)
x
Eric Winbladh (S)
x
Christer Sjöberg (S)
x
Summa
8
5
Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande om bifall till förvaltningens förslag med visst undantag.
Socialnämndens beslut
– Förvaltningens förslag till Konkurrensplan 2011 med tillhöriga delar inom
socialnämndens område fastställs med undantag av följande mening i Bilaga
till tjänsteskrivelse under rubriken Konkurrensplan för 2011: ”Vidare föreslås att ingen planering av konkurrensutsättning av verksamheten för åren
2012 och 2013 planeras, utan att detta sker först i samband med behandling
av konkurrensplan för 2012 då förvaltningen erhållit större erfarenhet från
genomförda förhandlingar”.
Reservation
Mona Forsberg (S), för S-gruppen, reserverar sig emot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen
Kommunstyrelsen, för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Kommunrevisionens rapport - Implementeringen av det barn- och
ungdomspolitiska handlingsprogrammet
Sn/2011:70 710
Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en
granskning av implementeringen av det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet och nämndernas svar ska vara stadskontoret tillhanda senast
2011-05-23.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-22
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som socialnämndens
yttrande
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som socialnämndens
yttrande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Förvärv av bostadsrätter och uthyrning av dessa till socialförvaltningens målgrupper
Sn/2009:178 010
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-05-28 att anslå 5 mnkr till tekniska
nämndens förfogande under 2009 och 2010 för inköp av bostadsrätter för
uthyrning till socialnämndens målgrupper. Socialnämnden gavs enligt beslutet
i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden vid utgången av 2010
redovisa en utvärdering av kommunens förvärv av bostadsrätter och uthyrning
av dessa till socialförvaltningens målgrupper.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-28
Bilaga tjänsteskrivelse 2010-03-01 Förvärvande av bostadsrätter för uthyrning
till socialnämndens målgrupper samt riktlinjer avseende information till
bostadsrättsföreningar och introduktion till brukare
Bilaga inköpta/uthyrda bostadsrätter under 2010
Bilaga Socialt kontrakt Introduktion
Förvaltningens förslag
Redovisning till kommunfullmäktige
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör nämndens redovisning av
ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Redovisning till kommunfullmäktige
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör nämndens redovisning av
ärendet.

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Svårigheter att förmedla/anskaffa lägenheter för socialtjänstens
målgrupper
Sn/2011:83 700
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-02-25 att ”upprättat förslag till överenskommelse om samarbete och förslag till organisation av arbetet godkänns”.
Med överenskommelse om samarbete avsågs en samförståndslösning mellan
Jönköpings kommun och de kommunala och privata fastighetsägarna i form av
samarbetsavtal för att tillförsäkra tillgången av lägenheter till socialtjänstens
målgrupper. Med organisation av arbetet avsågs dels en ansvarsfördelning
mellan tekniska kontoret och socialförvaltningen, dels socialförvaltningens inre
samordning av sina behov, så kallat ”en väg in”.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-01
Bilaga tjänsteskrivelse 2011-04-04
Bilaga Samarbetsavtal
Bilaga Förslag bostadsfördelning
Förvaltningens förslag
Hemställan till kommunstyrelsen
– Kommunstyrelsen upptar överläggningar med kommunala och privata
hyresvärdar i syfte att åstadkomma att dessa förändrar sin uthyrningspolicy
samt att de medverkar genom samarbetsavtal med kommunen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Hemställan till kommunstyrelsen
– Kommunstyrelsen upptar överläggningar med kommunala och privata
hyresvärdar i syfte att åstadkomma att dessa förändrar sin uthyrningspolicy
samt att de medverkar genom samarbetsavtal med kommunen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Tekniska direktören

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Motion om hjälp till dem som inte längre har OSA (skyddat arbete
hos offentlig arbetsgivare)
Sn/2011:66 700
Sammanfattning
Jan Ericson (S) föreslår i en motion från 2008-12-07 att kommunfullmäktige
ger kommunstyrelsen i uppdrag att presentera förslag på hur kommunen på
bästa sätt kan stödja de människor med kraftigt nedsatt arbetsförmåga som har
tappat sin OSA-anställning så att de kan få ett bättre och värdigare liv. Yttrande
över motionen har gjorts av Stadskontoret, kommunalråd Mats Green (M) och
oppositionsråd Ilan de Basso (S). Kommunstyrelsen har 2011-02-23 beslutat att
remittera ärendet till socialnämnden för inhämtande av synpunkter.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse 2011-04-11
Bilaga till tjänsteskrivelse 2011-04-11
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som yttrande över motion
om hjälp till dem som inte längre har OSA.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som yttrande över motion
om hjälp till dem som inte längre har OSA.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Bo Samuelsson
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel i syfte att öka stödet
till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
Sn/2011:82 710
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har för 2011 särskilda utvecklingsmedel för att
stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld .
Socialnämnden föreslås ansöka om utvecklingsmedel för att genomföra en
översyn av arbetet inom kvinnofridsområdet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-31
Bilaga till tjänsteskrivelse 2011-03-31
Ansökan till Länsstyrelsen i Jönköpings län om utvecklingsmedel
Förvaltningens förslag
– Ansökan inlämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län med begäran om 250
tkr i utvecklingsmedel för att genomföra en översyn av hur arbetet inom
kvinnofridsområdet bäst kan samordnas, organiseras och utvecklas.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Ansökan inlämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län med begäran om 250
tkr i utvecklingsmedel för att genomföra en översyn av hur arbetet inom
kvinnofridsområdet bäst kan samordnas, organiseras och utvecklas.

Beslutet expedieras till:
Bo Samuelsson
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Reviderad internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten
2011
Sn/2011:88 130
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska socialnämndens förslag avseende
internbudget för invandrar och flyktingverksamheten fastställas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-05
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-04
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
– Internbudget för invandrar- och flyktingmottagningen 2011 fastställs enligt
förvaltningens förslag.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– Internbudget för invandrar- och flyktingmottagningen 2011 fastställs enligt
förvaltningens förslag.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Gunilla Roman
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Extra stöd till de ideella organisationerna Frälsningsarmén och RIA
för arbetet med att förbättra situationen för missbrukare i
kommunen.
Sn/2009:283 792
Sammanfattning
I VIP 2010-2012 tillfördes de ideella organisationerna Frälsningsarmén och
RIA 500 000 kr extra årligen och socialnämnden har beslutat om fördelningen
för år 2010, då Frälsningsarmén fick 180 000 kr medan RIA tillfördes 320 000
kr. Frågan nu gäller fördelningen för 2011.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut om VIP 2010-2012
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-12
Förvaltningens förslag
– Frälsningsarmén tilldelas 180 000 kr och RIA 320 000 kr som extra stöd för
år 2011.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Frälsningsarmén tilldelas 180 000 kr och RIA 320 000 kr som extra stöd för
år 2011.

Beslutet expedieras till:
Hela Människan RIA
Frälsningsarméns Öppna Sociala Verksamhet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Uppdrag gällande konkurrensutsättning gällande boendestöd och
daglig verksamhet (extra ärende)
Sn /2011:110 754
Sammanfattning
Ola Nilsson (KD) föreslår att socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att konkurrensutsätta boendestöd och daglig verksamhet.
Beslutsunderlag
Ola Nilssons (KD) skrivelse, daterad 2011-04-19
Ordförandens förslag till beslut
– Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att konkurrensutsätta boendestöd och daglig verksamhet. I uppdraget ska ingå omvärldsbevakning, t ex. om hur andra kommuner valt att arbeta med de båda områdena. Utredningen ska också presentera inom vilken eller vilka lagstiftningar det är möjligt att valfriheten utformas, vilken lagstiftning förvaltningen anser mest lämpad för respektive verksamhet samt i vilken mån det
vid eventuellt beslut är rimligt att en kostnadsreduktion inarbetas.
– Uppdraget redovisas till socialnämnden senast 2011-09-20.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till det redovisade förslaget.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar avslag på Ola Nilssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena, och finner att nämnden
beslutat i enlighet med Ola Nilssons (KD) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons yrkande.
Nej-röst för bifall till Mona Forsbergs (S) yrkande om avslag.
Omröstningsresultat

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Carin Berggren (M)
Ingrid Öquist (M)
Andreas Grubbström (M)
Ola Nilsson (KD)
Göran Undevall (KD)
Eva Lagerström (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)

x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
Utdragsbestyrkande
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Allan Tovhult (S)
x
Susanna Björkman (S)
x
Eric Winbladh (S)
x
Christer Sjöberg (S)
x
Summa
8
5
Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande om utredning gällande förutsättningar för konkurrensutsättning
av boendestöd och daglig verksamhet.
Socialnämndens beslut
– Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att konkurrensutsätta boendestöd och daglig verksamhet. I uppdraget ska ingå omvärldsbevakning, t ex. om hur andra kommuner valt att arbeta med de båda områdena. Utredningen ska också presentera inom vilken eller vilka lagstiftningar det är möjligt att valfriheten utformas, vilken lagstiftning förvaltningen anser mest lämpad för respektive verksamhet samt i vilken mån det
vid eventuellt beslut är rimligt att en kostnadsreduktion inarbetas.
– Uppdraget redovisas till socialnämnden senast 2011-09-20.
Reservationer
Mona Forsberg (S), för S-gruppen, reserverar sig emot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Börje Olsson
Nils Zadik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna
råd om livsuppehållande behandling samt Handbok för vårdgivare,
verksamhetschefer och hälso- och sjukvårdspersonal (extra ärende)
Sn 2011:103 770
Sammanfattning
Jönköpings kommun har för endast ett par dagar sedan erhållit rubricerade
ärende på remiss. Stadskansliet har berett socialnämnden möjlighet att yttra sig.
Remisstiden för kommunen går ut redan den 9 maj 2011, och medger således
inte att ärendet kan beredas på sedvanligt sätt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-19
Förvaltningens förslag
– Socialnämnden ger socialdirektören i uppdrag att å nämndens vägnar avge
yttrande till kommunstyrelsen i rubricerade ärende.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag men
med tillägget ”efter samråd med nämndens presidium”.
Mona Forsberg (S) instämmer i Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Socialnämnden ger socialdirektören i uppdrag att efter samråd med nämndens presidium å nämndens vägnar avge yttrande till kommunstyrelsen i
rubricerade ärende.

Beslutet expedieras till:
Elisabeth Mejersjö
Kommunstyrelsen för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Kurser och konferenser
a) ”E-förvaltning – så enkelt som möjligt för så många som möjligt” den
12 maj 2011 kl 08.30-15.15 på Elmia, Jönköping
b) ”Alkohollagstiftningen samt tobakslagen” den 26 maj 2011 kl 13.00-16.00
i Skillingaryd
Socialnämndens beslut
a) Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) utses att delta.
b) Allan Tovhult (S), Susanna Björkman (S) samt två, ännu ej namngivna,
representanter från majoriteten utses att delta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Information, forts
c) Temainformation: Barn och ungdom
Områdeschef Lilian Elmqvist och HVB-samordnare Hans Bergman
informerar om förvaltningens arbete med att höja kvaliteten på institutionsplaceringarna av barn och unga, förbättra samarbetet med institutionerna
och nedbringa antalet sammanbrott. Metoden har varit att fördjupa samarbetet med ett fåtal institutioner och koncentrera placeringarna till dessa.
För Jönköpings del sker ändock sammanbrott i cirka 20 %, men siffran för
riket är upp emot det dubbla.
Denna inriktning av arbetet påbörjades 2003, men det interna arbetet måste
ständigt följas upp för att inte återfall i gamla rutiner ska ske.
d) Rapport från Socialnämndens presidium
– Från sammanträde med FINSAM i Isaberg den 17-18 mars
– Från KHR:s sammanträde den 23 mars
– Från överläggning med Kommunrevisionen den 8 april
e) Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Elisabeth Mejersjö informerar kort om följande:
– SKL har bjudit in sig för att träffa ordförandena i Socialnämnden och
Barn- och utbildningsnämnden samt tjänstemän. Syftet med
överläggningen är att ringa in förutsättningarna för en effektiv barnoch ungdomsvård genom att titta verksamhetsöverskridande.
– Allmänna Barnhuset har inbjudit Jönköping och några andra utvalda
kommuner för dialog kring ”Barn i familjehem och skolgång”.
– En översyn av insatsen ”ledsagning” har påbörjats inom
Funktionshinderomsorgen med anledning av en avkunnad dom i Högsta
Förvaltningsdomstolen.
– Avtalet med landstinget om hälso- och sjukvårdsinsatser vid Junepol
förefaller vara i hamn.
f) Rapporter från kurser och konferenser
– Från konferensen ”Leva med funktionshinder i Jönköpings kommun”.
Ingrid Öqvist, Mona Forsberg, Susanna Björkman, Martha Duvell och
Anders Carlsson deltog.
g) Övrigt
– Socialnämndens sammanträde den 7 juni förlängs för en genomgång av
det fortsatta målarbetet.
– Socialnämndens augustisammanträde har senarelagts till den 23
augusti.

Justerandes signatur
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