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§ 17
Välkomsthälsning
Ordföranden hälsar nya ersättaren Monica Zachrisson (FP) välkommen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

§ 18

Information
a) Nytt inom förvaltningen – Dialogen
Socialdirektör Cecilia Grefve och utvecklingschef Stefan Österström
informerar om arbetet med strategin Dialogen. Cecilia Grefve betonar bland
annat behovet av att arbeta för en sammanhållen socialtjänst. Arbetet med
Dialogen behöver vara långsiktigt och genom involvering av förvaltningens
personal och kartläggning av processer kan bland annat en ökad effektivitet
och förbättrat ekonomiskt resultat åstadkommas.
Stefan Österström redogör för hur arbetet utifrån Dialogen fortlöper i
verksamheten. Vid en chefsdag den 20 oktober 2012 uppehöll man sig vid
de utmaningar som finns för socialtjänsten. För närvarande pågår ett arbete
där personalen går igenom utmaningarna och lämnar förslag till förbättringar. Förslagen samlas in på ett systematiskt sätt och kommer att ha
bearbetats inför chefsdagen den 20 mars 2013. Synpunkter och förslag från
personalen kommer också utgöra ett underlag för nämndernas arbete med att
formulera en gemensam vision.
Som ett led i arbetet med Dialogen kommer en utbildning under rubriken
Politik och förvaltning att genomföras den 21 februari 2013. Arbetsgruppen
som huvudsakligen består av förvaltningsledningen och områdescheferna
har inbokade möten vid sex tillfällen under året. Den gruppen kommer bland
annat utgöra avvikelseråd. Styrgruppen för Dialogen kommer sammanträda
vid nio tillfällen under året.
Ett utbildningsprogram om förbättringsarbete för chefer pågår. Avsikten är
att cheferna utifrån detta ska kunna bedriva förbättringsarbeten med sina
medarbetare.
Ansökningar kommer göras till forskningsstiftelser för att på så sätt åstadkomma följeforskning kring Dialogen.
Informatör Annicka Johansson har i uppdrag att rapportera på intranätet
Kompassen om det ovan beskrivna arbetet i personalgrupperna. Hon
redovisar sina intryck från detta arbete och visar på Kompassen var
informationen om Dialogen finns.
Personalchef Björn Svensson redogör för det strategiska arbetet med att
minska andelen timanställda. Via en enkät har de timanställdas upplevelse
av sin arbetssituation undersökts och Björn Svensson redogör för resultatet.
En annan strategisk fråga är arbetet med hemtagningsteam och Cecilia
Grefve redogör kortfattat för detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

b) Ung Arena
Ung Arena är ett samverkansprojekt mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, fritidsnämnden och socialnämnden. Projektet startade i
oktober 2011. Det delfinansieras av Regionförbundet Jönköpings län.
Projektet vänder sig till den som är 16 – 20 år och inte går i gymnasiet eller
har någon annan sysselsättning.
Projektledare Jörgen Lindell Wallentin från projektet berättar om
kommunens skyldighet att följa upp ungdomar som är utanför gymnasieskolan. Innan Ung Arena startade var det 46 % av dessa ungdomar som man
inte nådde. Idag är motsvarande siffra 8 %. Projektet har åstadkommit en
förvaltningsövergripande samverkan. Verksamheten har följt upp omkring
300 ungdomar. Totalt har 96 ungdomar fått en aktiv insats.
Följeforskarna Monika Johansson och Ann-Britt Karlsson från Con Trust
redovisar den följeforskning som de har genomfört knutet till Ung
Arena. De har följt verksamheten under hela perioden som projektet har
pågått. Huvudfrågan för forskningen är för vem/vilka och vad Ung Arenas
verksamhet organiseras i praktiken. Man ser hittills en god verksamhet med
goda resultat där man arbetar med individualiserade insatser och där den
blandade kompetensen innebär att man lyckas med att se den unges
helhetssituation. Följeforskningen kommer fortsätta under 2013.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

§ 19

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
– Förändring av avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter i Jönköpings
kommun pga ny alkohollag (2010:1622).
Föredragande: Lars Bergstrand, chef för tillståndsenheten.
– Jämställdhetsplan/rapport 2012.
Föredragande: personalchef Björn Svensson.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

§ 20

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 25 minuter (15.25 – 15.50).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

§ 21

Meddelande
a) Hälso- och sjukvårdsberedningens protokoll 2013-01-21
b) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2012:34
c) Kommunstyrelsens beslut 2012-12-19
- § 376 – Anhållan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om medel
för insatser för nyanländas skolgång på gymnasiet
Dnr 2012:119
d) Kommunstyrelsens beslut 2013-01-16
- § 9 – Yttrande över promemorian ”En mer samlad myndighetsstruktur
inom folkhälsoområdet” (Ds 2012:49)
Dnr 2012:208
e) Kommunstyrelsens beslut 2013-01-30
- § 35 – Samarbetsprojekt för att förbättra arbetsmarknadsmöjligheterna
genom förstärkta praktikinsatser
Dnr 2012:207
f) Kammarrättens dom 2013-01-11; Erinran enligt alkohollagen
Dnr 2008:246
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

§ 22

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 2

Dnr 2013:35

b) Beslut i Lex Sarah-ärende FO, daterat 2013-01-14 och IFO daterat
2013-02-08
Dnr 2013:37
c) Sammanställning daterad 2012-12-31 över beslut om insatser och bistånd
enl LSS och SoL som ej verkställts inom tre månader och som ej är
verkställda, tillika avbrott i verkställighet
Dnr 2011:152
Socialnämnden godkänner redovisningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

§ 23

Utvärdering av normaltiden för uteservering
Sn/2013:22 702
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2012 om nya alkoholpolitiska
riktlinjer för Jönköpings kommun. Samtidigt beslutades att uppdra till
socialnämnden att senast i mars 2013 till kommunfullmäktige redovisa en
utvärdering av normaltiden för uteservering.
Beslutsunderlag
Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter, daterad 2013-01-22
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-22
Bilaga till tjänsteskrivelsen, daterad 2013-01-22
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-22, i vilken
utvärderingen av normaltiden för uteservering redovisas, översänds till
kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-22, i vilken
utvärderingen av normaltiden för uteservering redovisas, översänds till
kommunstyrelsen.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

§ 24

Förändring av avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter i
Jönköpings kommun pga ny alkohollag (2010:1622)
Sn/2011:59 702
Sammanfattning
Med anledning av ny alkohollag (2010:1622) har socialförvaltningen tagit fram
förslag till förändrade avgifter för ansökning om serveringstillstånd och
tillsynsavgifter för serveringsställen.
Vid sitt sammanträde den 15 januari 2013 beslutade socialnämnden att
återremittera ärendet. I det nu presenterade förslaget finns vissa förtydliganden
och korrigeringar jämfört med det förslag som presenterades för socialnämnden i januari.
Beslutsunderlag
Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter, daterad 2012-12-11
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-08
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-08
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialförvaltningens förslag till avgifter för ansökning om serveringstillstånd och tillsynsavgifter för serveringsställen, så som det redovisas i
bilagan till tjänsteskrivelsen daterad 2013-02-08, fastställs.
– Avgifterna träder i kraft 1 april 2013.
– Uppräkning av avgifterna för ansökan om serveringstillstånd knyts till
konsumentprisindex.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande ändringar;
För ärendetyp 1, som redovisas på sidan 6 i bilagan till tjänsteskrivelse,
fastställs avgiften till 24,6 % av prisbasbeloppet (motsvarande 11 000 kr 2013),
och för ärendetyp 4, som redovisas på sidan 7 i bilagan till tjänsteskrivelse,
fastställs avgiften till 11,2 % av prisbasbeloppet (motsvarande 5 000 kr 2013),
samt i tredje beslutssatsen tillägget att avgifterna uppräknas den 1 januari
årligen.
Mona Forsberg (S) för oppositionen, yrkar bifall till Ola Nilssons (KD)
yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialförvaltningens förslag till avgifter för ansökning om serveringstillstånd och tillsynsavgifter för serveringsställen, så som det redovisas i
bilagan till tjänsteskrivelsen daterad 2013-02-08, fastställs, med följande
ändringar; För ärendetyp 1, som redovisas på sidan 6 i bilagan till
tjänsteskrivelse, fastställs avgiften till 24,6 % av prisbasbeloppet
(motsvarande 11 000 kr 2013), och för ärendetyp 4, som redovisas på sidan
7 i bilagan till tjänsteskrivelse, fastställs avgiften till 11,2 % av
prisbasbeloppet (motsvarande 5 000 kr 2013).
– Avgifterna träder i kraft 1 april 2013.
– Uppräkning av avgifterna för ansökan om serveringstillstånd knyts till
konsumentprisindex och uppräknas den 1 januari årligen.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

§ 25

Förslag till justering av de alkoholpolitiska riktlinjerna för
tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen
Sn/2008:318 702
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde den 20 juni 2012 alkoholpolitiska riktlinjer för
tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen i Jönköpings kommun. Vid
tillämpningen av riktlinjerna har behov av en mindre justering aktualiserats.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-12
Alkoholpolitiska riktlinjer för Jönköpings kommun, fastställda av kommunfullmäktige 2012-06-20
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
– Fjärde stycket under avsnitt 3.4 i de av kommunfullmäktige antagna
alkoholpolitiska riktlinjerna ersätts i enlighet med socialförvaltningens
förslag.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Fjärde stycket under avsnitt 3.4 i de av kommunfullmäktige antagna
alkoholpolitiska riktlinjerna ersätts i enlighet med socialförvaltningens
förslag.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

§ 26

Lokalprogam gällande korttidsboende och barnboende - Karlavägen
92, Tenhult
Sn/2013:28 754
Sammanfattning
Karlavägens gruppbostad avvecklades i september 2012. Lokalerna föreslås nu
tas i anspråk för dels två korttidsboendeplatser dels ett barnboende inom
område intellektuellt funktionshindrades verksamhetsområde. De två övriga
lägenheterna kommer att disponeras av Individ- och familjeomsorg.
Lokalerna har ett stort renoveringsbehov samt behöver anpassas för att bli
ändamålsenliga för den planerade verksamheten.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-07
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-28
Ritningar
Förvaltningens förslag
− Förvaltningens förslag till lokalprogram för korttidsboende och barnboende
på Karlavägen godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Förvaltningens förslag till lokalprogram för korttidsboende och barnboende
på Karlavägen godkänns.

Beslutet expedieras till:
Madeleine Gustavsson
Börje Olsson
Erika Forselius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

§ 27

Utveckling av anställningar med anställningsstöd i kommunala
förvaltningar
Sn/2013:36 700
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anhåller hos socialnämnden om
3 740 tkr, ur ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet för att kunna
erbjuda anpassade anställningar under högst två år till personer med funktionsnedsättning. Anställningarna görs av arbetsmarknadsavdelningen men
med placering i kommunala förvaltningar.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-03
Utbildnings-och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2013-01-21, § 55
Arbetsmarknadsavdelningens tjänsteskrivelse 2012-11-22
Arbetsmarknadsavdelningens bilaga till tjänsteskrivelse 2012-11-22
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialnämnden har inget att erinra mot utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens anhållan om bidrag med 3740 tkr ur fonden för ej utnyttjade
statsbidrag för flyktingmottagandet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Socialnämnden har inget att erinra mot utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens anhållan om bidrag med 3740 tkr ur fonden för ej utnyttjade
statsbidrag för flyktingmottagandet.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden
Åsa Jonsson Sköld
Lars Malmström
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

§ 28

Ansökan om statsbidrag för Omvårdnadslyftet inom funktionshinderomsorgen
Sn 2013:18-27
Sammanfattning
Socialnämnden har möjlighet att ansöka om fortsatt medverkan i Omvårdnadslyftet, en fyraårig satsning från regeringen vad gäller kompetensutveckling för
vård- och omsorgspersonal inom funktionshinderomsorgen. Ansökan avser för
socialnämndens del ca 2 064 000 kr för den tredje etappen, år 2013.
Äldrenämnden ansöker för sin del om samma belopp.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag till kommuner för fortsatt medverkan i omvårdnadslyftet.
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-16
Förvaltningens förslag
– Ansökan görs till Socialstyrelsen om bidrag för medverkan i Omvårdnadslyftet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Ansökan görs till Socialstyrelsen om bidrag för medverkan i Omvårdnadslyftet.

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

§ 29

Översyn och förtydligande i IFO-handboken av regler och
tillämpningar i fråga om när vårdnadshavare ska bidra till
försörjning i olika situationer
Sn/2013:21 710
Sammanfattning
Ordförandena i de sociala områdesnämnderna har i skrivelse daterad
2012-12-18 föreslagit socialnämnden att ge i uppdrag till förvaltningen att
utifrån vissa angivna frågeställningar göra en översyn och förtydligande i
individ- och familjeomsorgens handbok av regler och tillämpning i fråga om
när vårdnadshavare ska bidra till försörjning i olika situationer.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-08
Skrivelse till socialnämnden från ordförandena i de sociala områdesnämnderna,
daterad 2012-12-18
Förvaltningens förslag
− Uppdrag ges till förvaltningen att i enlighet med det förslag från
områdesnämndernas ordföranden som framgår av skrivelse daterad
2012-12-18, genomföra en översyn och förtydligande av reglerna och
tillämpningarna i fråga om när vårdnadshavare ska bidra till försörjning i
olika situationer.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Uppdrag ges till förvaltningen att i enlighet med det förslag från
områdesnämndernas ordföranden som framgår av skrivelse daterad
2012-12-18, genomföra en översyn och förtydligande av reglerna och
tillämpningarna i fråga om när vårdnadshavare ska bidra till försörjning i
olika situationer.

Beslutet expedieras till:
Åsa Johnsson-Sköld
Katrin Nilsson
Sverker Östberg
Mari Andreasson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

§ 30

Svar från Kvinno- och tjejjouren angående socialnämndens
insynsplats
Sn/2012:187 792
Sammanfattning
Vid sitt sammanträde den 20 november 2012 beslutade socialnämnden att det
utifrån den nuvarande ekonomiska situationen i föreningen inte längre finns
något behov av socialnämndens insynsplats i styrelsen. Samtidigt beslutade
nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att inhämta synpunkter från Kvinnojouren om hur de ser på detta.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-11
Skrivelse från Kvinno- och tjejjourens ordförande Lena Rocksjö, daterad
2013-02-05
Förvaltningens förslag
– Socialnämndens representation i Kvinno- och tjejjourens styrelse genom en
särskild insynsplats upphör.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialnämndens representation i Kvinno- och tjejjourens styrelse genom en
särskild insynsplats upphör.

Beslutet expedieras till:
Kvinno- och tjejjouren
Åsa Johnsson-Sköld
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§ 31

Jämställdhetsarbete 2012-2013
Sn 2013:15 026
Sammanfattning
Tjänsteskrivelsen med två bilagor utgör socialförvaltningens rapport angående
förvaltningens arbete med jämställdhetsfrågor under 2012 samt också en
redogörelse för den genomförandeplan som ska ligga till grund för det fortsatta jämställdhetsarbetet under 2013.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-28
Bilaga - Jämställdhetsrapport 2012
Bilaga - Genomförandeplan för jämställdhet 2013
Förvaltningens förslag
– Vad som anförs i tjänsteskrivelsen utgör nämndens jämställdhetsrapport
2012 och genomförandeplan för 2013.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Vad som anförs i tjänsteskrivelsen utgör nämndens jämställdhetsrapport
2012 och genomförandeplan för 2013.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret /Jämställdhetsstrateg
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§ 32

Information
c) Brukarundersökning inom funktionshinderomsorgen
Cecilia Johansson, enhetschef inom funktionshinderomsorgen, området
personlig assistans, och Dan Lundgren, utvecklingsledare vid omvärlds- och
utvecklingsenheten, redogör för resultatet av den brukarundersökning som
har genomförts inom funktionshinderomsorgen.
Synpunkterna har hämtats in med hjälp av enkäter, strukturerade intervjuer
och telefonintervjuer. Att notera är bland annat att andelen nöjda inom
området intellektuella funktionshinder är högre 2012 än 2011 inom samtliga
mätområden (bemötande, inflytande osv).
d) Regionförbundets samordning av verksamhet med personliga ombud
Områdeschef Per-Eric Samuelsson informerar om förändringar kring
verksamheten personligt ombud. De personliga ombuden arbetar med
personer med psykiska funktionshinder och målsättningen är bland annat att
nå personer som man annars inte skulle ha nått. Ombuden ska ha en
fristående ställning. I Jönköpings kommun, och med uppdrag även för Habo
och Mullsjö kommuner, finns det tre personliga ombud. En av dessa tjänster
finansieras av landstinget och de övriga av kommunen, men med statsbidrag
för 60 % av lönekostnaden.
På uppdrag av länets socialchefer har Regionförbundet Jönköpings län
genomfört en genomlysning av verksamheten med personliga ombud i länet.
Genomlysningen resulterade i förslag om länssamverkan. Syftet är att
åstadkomma effektivisering och kvalitetsutveckling. Planeringen är att
kommunerna ska ingå ett samverkansavtal och att en verksamhetsledare ska
tillsättas med stöd av statsbidrag. Dessutom kommer en ledningsgrupp
tillsättas.
e) Rapporter från socialnämndens presidium
21 januari: Ola Nilsson (KD), Anders Carlsson (M) och Mona Forsberg (S)
deltog vid hälso- och sjukvårdsberedningens sammanträde.
21 januari: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) hade möte med LSSkommittén.
22 januari: Ola Nilsson (KD) träffade ordföranden i fritidsnämnden och
tjänstemän vid fritidsförvaltningen angående frågan om lägervistelser i
sommar för personer med funktionshinder.
29 januari: Ola Nilsson (KD) var på möte med ledningsgruppen för
funktionshinderomsorgen respektive individ- och familjeomsorgen.
29 januari: Ola Nilsson (KD), Anders Carlsson (M) och Mona Forsberg (S)
var på möte med regeringens hemlöshetssamordnare.
29 januari: Ola Nilsson (KD), Anders Carlsson (M) och Mona Forsberg (S)
var på möte med Socialstyrelsen för information om den planerade tillsynen
inom området barn och ungdom.
Justerandes signatur
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4 februari: Ola Nilsson (KD) deltog på Samordningsförbundets
arbetsutskott.
14 februari: Ola Nilsson (KD), Anders Carlsson (M) och Mona Forsberg
(S) deltog på möte med områdesnämndernas presidier.
18 februari: Ola Nilsson (KD) deltog på Samordningsförbundets
sammanträde.
f) Rapporter från auskultationer
6 februari: Mona Forsberg (S), Eric Winbladh (S), Anne Falk (V), Susanna
Björkman (S) och Kenley Tran (S) besökte Tellus ungdomsboende.
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