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§ 16

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
– Organisation för hälso- och sjukvård
Föredragande: Camilla Nord, utvecklingsledare

Justerandes signatur
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§ 17

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 35 minuter (13.45 – 14.20).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur
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§ 18
Meddelanden
a) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2012:34
b) Kommunstyrelsens beslut 2012-02-11
- § 12 – Miljömålsanslag 2012

Reg i Lex

c) Kommunstyrelsens beslut 2012-01-25
- § 18 – Kommunrevisionens granskning av vård i livets slutskede
Dnr 2011:218
d) Diskrimineringsombudsmannens beslut 2012-01-23 att avsluta ärendet
gällande diskriminering p g a sexuell läggning i samband med utredning
om att bli familjehem
Dnr 2011:154
e) Socialstyrelsens beslut daterat 2012-01-20 avs ej verkställt beslut enl 9 § 6
LSS
f) Kammarrättens dom 2012-02-06 att inte meddela prövningstillstånd Hamnens Fisk
Dnr 2009:266
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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§ 19

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 2

Dnr 2012:9

b) Beslut om medgivande för utlandsresa i tjänsten
- Turkiet, daterat 2012-01-17

Dnr 2012:38

c) Beslut i Lex Sarah-ärenden FO, daterade 2012-02-05, 2012-01-26
och 2012-02-20 (fyra stycken)
Dnr 2011:11
d) Erinran enl 9 kap 17 § alkohollagen daterad 2012-01-26 Dnr 2011:72
e) Ordförandebeslut daterat 2012-02-09 avs yttrande till Förvaltningsrätten i
överklagningsärende/varning
Dnr 2011:213
f) Yttrande till Förvaltningsrätten daterat 2012-02-13 avs kommunalbesvär
Dnr 2011:91
g) Yttrande till Förvaltningsrätten daterat 2012-02-10 avs överklagningsärende enl alkohollagen/erinran
Dnr 2008:246
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Serveringsärende; Café Doppet, Jönköping. Permanent tillstånd till
allmänheten - utökning
Sn/2011:222-702
Sammanfattning
Hemmiljö i Jönköping AB, 556606-6576, ansöker om att i relaxavdelningen,
Rosenlundsbadet, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00.
Bolaget har idag, via sin verksamhet Café Doppet, ett permanent serveringstillstånd till slutna sällskap i relaxavdelningen mellan klockan 13.00 - 01.00.
Ansökan gäller nu utökning från slutet sällskap till allmänheten samt start av
serveringstid.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2011-11-16
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-07
Förvaltningens förslag
 Hemmiljö i Jönköping AB, beviljas tillstånd att i relaxavdelningen, Rosenlundsbadet, Jönköping, få servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten under relaxavdelningens öppettider, om inte annat
överenskommes med verksamhetschefen på Rosenlundsbadet.
Serveringstiden får dock ej gå utanför normaltiden, klockan 11.00 - 01.00.
 Hemmiljö i Jönköping AB:s ansökan om att få servera spritdrycker till
allmänheten i relaxavdelningen, Jönköping, avslås.
 Tillståndet gäller under förutsättning att bolaget uppfyller
Folkhälsoinstitutets kunskapskrav i alkohollagen.
 Tillståndet gäller under förutsättning att Fritidsnämndens tilläggsavtal följs.
 Tillståndet villkoras med krav om att det alltid ska finnas serveringspersonal närvarande under de tider då alkohol serveras i relaxavdelningen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar att ansökan ska avslås med
motiveringen att bad och alkohol inte hör ihop.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition finner att nämnden
beslutat i enlighet med Ola Nilssons (KD) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Mona Forsbergs (S) yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Carin Berggren (M)
Ingrid Öqvist (M)
Andreas Grubbström (M)
Ola Nilsson (KD)
Magnus Nordangård (KD)
Lars-Ola Eriksson (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Lenah Andersson (S)
Eric Winbladh (S)
Anne Falk (V)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
5

Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
 Hemmiljö i Jönköping AB, beviljas tillstånd att i relaxavdelningen, Rosenlundsbadet, Jönköping, få servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten under relaxavdelningens öppettider, om inte annat
överenskommes med verksamhetschefen på Rosenlundsbadet.
Serveringstiden får dock ej gå utanför normaltiden, klockan 11.00 - 01.00.
 Hemmiljö i Jönköping AB:s ansökan om att få servera spritdrycker till
allmänheten i relaxavdelningen, Jönköping, avslås.
 Tillståndet gäller under förutsättning att bolaget uppfyller
Folkhälsoinstitutets kunskapskrav i alkohollagen.
 Tillståndet gäller under förutsättning att Fritidsnämndens tilläggsavtal följs.
 Tillståndet villkoras med krav om att det alltid ska finnas serveringspersonal närvarande under de tider då alkohol serveras i relaxavdelningen.

Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Hemmiljö i Jönköping AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Komplettering av tidigare beslutad verksamhetsplan 2012 inom
socialnämndens verksamhetsområde, en budget i balans
Sn/2011:8 041
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2011-12-20 om verksamhetsplan för 2012. I ärendet
ingick att socialnämnden till februarisammanträdet 2012 erhöll en redovisning
över hur en budget i balans skulle uppnås utifrån redovisat underskott i 2011
års bokslut och de effektiviseringskrav om 1 % som erhölls i förutsättningarna
från Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2012-02-06
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2012-02-06
Förvaltningens förslag
– Effektiviseringar/kostnadsreduceringar genomförs i enlighet med vad som
redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2012-02-06
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S), för S-gruppen, yrkar avslag på det 1 %-iga sparkravet,
motsvarande 9,2 miljoner kronor för socialnämndens del, med hänvisning till
socialdemokraternas tidigare framlagda budgetförslag, både i kommunfullmäktige och i socialnämnden. Vidare yrkas avslag på den besparing som lagts
på ledsagning. I övrigt tillstyrks förvaltningens förslag.
Anne Falk (V) instämmer i Mona Forsbergs (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition, och finner att
nämnden beslutat enligt Ola Nilssons (KD) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Mona Forsbergs (S) yrkande.
Omröstningsresultat

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Carin Berggren (M)
Ingrid Öqvist (M)
Andreas Grubbström (M)

x
x
x
x
Utdragsbestyrkande
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Ola Nilsson (KD)
Magnus Nordangård (KD)
Lars-Ola Eriksson (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Lenah Andersson (S)
Eric Winbladh (S)
Anne Falk (V)

x
x
x
x

Summa

8

x
x
x
x
x
5

Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Effektiviseringar/kostnadsreduceringar genomförs i enlighet med vad som
redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2012-02-06
Reservation
Mona Forsberg (S), för S-gruppen och Anne Falk (V) reserverar sig emot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Organisation för hälso- och sjukvård
Sn/2012:41 770
Sammanfattning
Med anledning av kommunens övertagande av landstingets hemsjukvård 2013
står kommunen inför ett ställningstagande avseende utformningen av den framtida hälso- och sjukvårdsorganisationen, både den politiska organisationen och
hur verksamheten ska organiseras inom socialförvaltningen. Förvaltningen har
med anledning härav utarbetat ett förslag, vilket grundar sig på innehållet i
rapporten Ny organisation inom socialförvaltningen i Jönköpings kommun. En
idéskiss och Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälso- och
sjukvård samt synpunkter från förvaltningens ledningsgrupp och samtliga berörda områdeschefer. De båda berörda nämnderna – socialnämnden och äldrenämnden – äger inte ensamma frågan om den politiska tillhörigheten, utan
denna del måste vidarebefordras till kommunfullmäktige för beslut.
Inom socialförvaltningens tjänstemannaorganisation föreslås en ny funktion
tillskapas benämnd Funktionen för hälso- och sjukvård, innehållande i princip
socialförvaltningens samtliga hälso- och sjukvårdsresurser under ledning av en
funktionschef.
Initialt föreslås den kommunaliserade hemsjukvården stå utanför ett system för
valfrihet inom hälso- och sjukvård.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-02-10
Bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, Ny organisation i socialförvaltningen i
Jönköpings kommun. En idéskiss, daterad 2011-10-25, reviderad 2012-01-13
Bilaga 2 till tjänsteskrivelsen, Omvärldsbevakning och förslag till organisation
för hälso- och sjukvård, daterad 2012-01-18
Förvaltningens förslag
Framställan till kommunfullmäktige
– Ansvaret för hela den kommunala hälso- och sjukvården inom
socialtjänstens område enligt hälso- och sjukvårdslagen läggs under
äldrenämnden från och med 2013-01-01 då kommunaliseringen av
hemsjukvården genomförs
– Ändring görs i Reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings
kommun från och med 2013-01-01 enligt följande:
- i § 2 Övergripande ansvar (för socialnämnden) exkluderas uppgiften
ledningen av kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen inom sitt område

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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i § 3 Ledning och styrning (avseende socialnämnden) exkluderas
uppgiften planlägga, samordna, följa upp och utveckla kommunens
hälso och sjukvård inom sitt ansvarsområde
i § 3 Ledning och styrning (avseende socialnämnden) kompletteras 3:e
satsen
….dessa tre verksamhetsområden av socialtjänsten förutom hälso- och
sjukvård
i § 5 Ansvarsområden (för äldrenämnden) infogas i 1:a satsen
… kommunens uppgifter inom socialtjänsten såvitt avser äldreomsorg
och hälso- och sjukvård samt de övriga uppgifter ….
i § 6 Övergripande ansvar (för äldrenämnden) görs följande
komplettering
- ledningen av kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen inom socialtjänstens ansvarsområde
i § 7 Ledning och styrning (avseende äldrenämnden) infogas i 4:e
satsen…utveckla kommunens äldreomsorg och dess socialtjänstens
hälso- och sjukvård.

Socialnämnden beslutar för egen del
– En ny funktion inrättas, benämnd Funktionen för hälso- och sjukvård, bestående av förvaltningens nuvarande hälso- och sjukvårdsresurser inklusive
chefssjuksköterskor, chefer för rehabteam, enhetschef för resursenhet samt
den hälso- och sjukvård som överförs i samband med kommunaliseringen
av hemsjukvården.
– Funktionen placeras organisatoriskt direkt under socialdirektören.
– Tjänsten som funktionschef för den nyinrättade funktionen inrättas snarast.
– Organisationsförändringen träder i kraft senast i samband med kommunaliseringen av hemsjukvården 2013-01-01.
– Finansieringen sker inom ramen för nuvarande och i skatteväxlingen
tillkommande resurser.
– Den kommunaliserade hemsjukvården ställs initialt utanför ett system för
valfrihet inom hälso- och sjukvård.
MBL-behandling
Ärendet har varit föremål för samverkan med de fackliga organisationerna. De
synpunkter, som då framfördes har varit utsända inför nämndens sammanträde.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Vid överläggningen framhålls vikten av att snarast fastställa den framtida
organisationen – och organiseringen – av de nya uppgifterna, inte minst för att
kunna attrahera nya medarbetare.
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag med
undantag av sista beslutssatsen gällande valfrihet, vilken föreslås utgå.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag i
sin helhet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition finner att nämnden
beslutat i enlighet med Ola Nilssons (KD) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för Mona Forsbergs (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Carin Berggren (M)
Ingrid Öqvist (M)
Andreas Grubbström (M)
Ola Nilsson (KD)
Magnus Nordangård (KD)
Lars-Ola Eriksson (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Lenah Andersson (S)
Eric Winbladh (S)
Anne Falk (V)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
5

Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
Framställan till kommunfullmäktige
– Ansvaret för hela den kommunala hälso- och sjukvården inom
socialtjänstens område enligt hälso- och sjukvårdslagen läggs under
äldrenämnden från och med 2013-01-01 då kommunaliseringen av
hemsjukvården genomförs
– Ändring görs i Reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings
kommun från och med 2013-01-01 enligt följande:
- i § 2 Övergripande ansvar (för socialnämnden) exkluderas uppgiften
ledningen av kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen inom sitt område
- i § 3 Ledning och styrning (avseende socialnämnden) exkluderas
uppgiften planlägga, samordna, följa upp och utveckla kommunens
hälso- och sjukvård inom sitt ansvarsområde

Justerandes signatur
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i § 3 Ledning och styrning (avseende socialnämnden) kompletteras 3:e
satsen
….dessa tre verksamhetsområden av socialtjänsten förutom hälso- och
sjukvård
i § 5 Ansvarsområden (för äldrenämnden) infogas i 1:a satsen
… kommunens uppgifter inom socialtjänsten såvitt avser äldreomsorg
och hälso- och sjukvård samt de övriga uppgifter ….
i § 6 Övergripande ansvar (för äldrenämnden) görs följande
komplettering
- ledningen av kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen inom socialtjänstens ansvarsområde
i § 7 Ledning och styrning (avseende äldrenämnden) infogas i 4:e
satsen…utveckla kommunens äldreomsorg och dess socialtjänstens
hälso- och sjukvård.

Socialnämnden beslutar för egen del
– En ny funktion inrättas, benämnd Funktionen för hälso- och sjukvård, bestående av förvaltningens nuvarande hälso- och sjukvårdsresurser inklusive
chefssjuksköterskor, chefer för rehabteam, enhetschef för resursenhet samt
den hälso- och sjukvård som överförs i samband med kommunaliseringen
av hemsjukvården.
– Funktionen placeras organisatoriskt direkt under socialdirektören.
– Tjänsten som funktionschef för den nyinrättade funktionen inrättas snarast.
– Organisationsförändringen träder i kraft senast i samband med kommunaliseringen av hemsjukvården 2013-01-01.
– Finansieringen sker inom ramen för nuvarande och i skatteväxlingen
tillkommande resurser.
Reservation
Mona Forsberg (S), för oppositionen reserverar sig emot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Camilla Nord

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Konkurrensplan 2012 inom socialnämndens verksamhetsområde
Sn/2012:42 700
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2011-04-19 § 61 om konkurrensplan för 2011 med
planering även för 2012. Enligt tidigare intentioner om en årlig konkurrensplan
föreslås nu en konkurrensplan för 2012.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2012-02-05
Förvaltningens förslag
 Utöver det pågående arbetet med LOV inom daglig verksamhet för
funktionshindrade föreslås i nuläget ingen ytterligare konkurrensutsättning
under 2012.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
 Utöver det pågående arbetet med LOV inom daglig verksamhet för
funktionshindrade föreslås i nuläget ingen ytterligare konkurrensutsättning
under 2012.

Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen

Justerandes signatur
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§ 24

Konkurrensutsättning gällande boendestöd och daglig verksamhet
Sn/2011:110 754
Sammanfattning
Socialnämnden gav i oktober 2011 förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett
förslag på fritt valsmodell enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) för daglig
verksamhet. Uppdraget skulle redovisas i februari 2012.
Förvaltningens förslag redovisas utförligt i bilaga till tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-02-06
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2012-02-06
Förvaltningens förslag
– Förvaltningen ges följande i uppdrag
- ett konkret förslag om förfrågningsunderlag inför upphandling av
daglig verksamhet enligt LSS läggs fram till nämnden under tidig höst
2012.
- arbeta för att ett införande av ett fritt valsystem för daglig verksamhet
enligt LSS sker tidigast från och med 1 januari 2013.
- ett förslag om upphandlingssätt avseende dagverksamhet enligt SoL
presenteras för nämnden under hösten 2012.
– Utredningsuppdraget avseende konkurrensutsättning av boendestöd inleds
så snart som möjligt.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar avslag till förslaget att konkurrensutsätta boendestöd och daglig verksamhet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition finner att nämnden
beslutat i enlighet med Ola Nilssons (KD) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Mona Forsbergs (S) yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Carin Berggren (M)
Ingrid Öqvist (M)
Andreas Grubbström (M)
Ola Nilsson (KD)
Magnus Nordangård (KD)
Lars-Ola Eriksson (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Lenah Andersson (S)
Eric Winbladh (S)
Anne Falk (V)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
5

Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Förvaltningen ges följande i uppdrag
- ett konkret förslag om förfrågningsunderlag inför upphandling av
daglig verksamhet enligt LSS läggs fram till nämnden under tidig höst
2012.
- arbeta för att ett införande av ett fritt valsystem för daglig verksamhet
enligt LSS sker tidigast från och med 1 januari 2013.
- ett förslag om upphandlingssätt avseende dagverksamhet enligt SoL
presenteras för nämnden under hösten 2012.
– Utredningsuppdraget avseende konkurrensutsättning av boendestöd inleds
så snart som möjligt.

Beslutet expedieras till:
Börje Olsson
Nils Zadik
Josefin Hagström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Yttrande över medborgarförslag om mötesplats för unga hbtqpersoner
Sn/2011:215 790
Sammanfattning
I ett medborgarförslag skrivet av Frida Ohlsson Sandahl föreslås att Jönköpings
kommun ska säkerställa att all personal som jobbar med ungdomar får
utbildning i hbtq-frågor (hbtq är en vedertagen akronym för homosexuella,
bisexuella, transpersoner och queer) samt att Jönköpings kommun säkerställer
att det finns minst en plats i kommunen som är hbtq-ungdomarnas egna
mötesplats.
Kommunstyrelsen har översänt medborgarförslaget till socialnämnden för
yttrande.
Beslutsunderlag
Frida Ohlsson Sandahls medborgarförslag, daterad 2011-09-13
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-02
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör socialnämndens yttrande över
medborgarförslaget.
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 utgör socialnämndens yttrande över
medborgarförslaget.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Rapport angående socialförvaltningens integrationsarbete 2011
Sn/2012:11 132
Sammanfattning
Förvaltningens arbete med integrationsfrågor utgår från det kommunpolitiska
programmets mål och visioner. Arbetet integreras i största möjliga utsträckning
i den dagliga verksamheten genom ett kontinuerligt arbete med de värderingar
som ligger till grund för all verksamhet inom förvaltningen; mångfald, respekt
för mänskliga rättigheter samt goda livsvillkor för alla invånare, oavsett kön,
ålder eller etnicitet.
I samband med framtagandet av kommunens övergripande jämställdhetsplan
2012-2014 kom fokuseringen ensidigt att handla om jämställdhetsfrågor varvid
integrations- och mångfaldsfrågorna hamnade vid sidan av, vilket också förvaltningen påpekade i sitt remissvar till den nya jämställdhetsplanen.
Förvaltningen har för avsikt att bedriva ett fortsatt utvecklingsarbete inom integrationsområdet där jämställdhets-, integrations- och mångfalds-frågorna drivs
med samma intensitet och samordnas för bästa resursutnyttjande och resultat.
Jämställdhetsplanens arbetsmetodik med tydliga mål, nyckeltal och fokusering
på verksamhetsintegrering kommer att vara vägledande i det fortsatta arbetet.
Varje förvaltning ska, enligt beslut av kommunfullmäktige, årligen avge en
rapport avseende integrationsarbetet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-06
Förvaltningens förslag
– Förvaltningens tjänsteskrivelse utgör socialnämndens svar till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Förvaltningens tjänsteskrivelse utgör socialnämndens svar till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Fråga om förvaltningsrättens dom i mål nr 5766-11 gällande
serveringstillstånd ska överklagas (extra ärende)
Sn 2011:176 702
Sammanfattning
Förvaltningsrätten har i dom avkunnad 2012-02-16 beslutat att undanröja
villkoret om krav på bordservering på uteserveringen vid restaurang På Strand/
Reningsverket Mat & Dryck AB, som socialnämnden beslutat om i samband
med serveringstillstånd 2011-10-18.
Förvaltningen fick kännedom om domen först 2012-02-20 via länsstyrelsen.
Av domen framgår att rätten ej var enig.
Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens dom i mål nr 5766-11
Förvaltningens förslag
– Socialnämnden överklagar/begär prövningstillstånd av förvaltningsrättens
dom i mål nr 5766-11 hos kammarrätten såvitt avser villkor gällande
uteservering.
– Ordföranden ges i uppdrag att underteckna överklagandet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) yrkar att nämndens ska överklaga/begära prövningstillstånd
av förvaltningsrättens dom hos kommarrätten. Mona Forsberg (S) yrkar bifall
till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Anders Carlsson (M), för M-gruppen, yrkar att domen ej ska överklagas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att
nämnden beslutat enligt Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande.
Omröstning begärs.
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande.
Nej-röst för bifall till Anders Carlssons (M) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Carin Berggren (M)
Ingrid Öqvist (M)
Andreas Grubbström (M)
Ola Nilsson (KD)
Justerandes signatur

Nej
x
x
x
x

x
Utdragsbestyrkande
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Magnus Nordangård (KD)
Lars-Ola Eriksson (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Lenah Andersson (S)
Eric Winbladh (S)
Anne Falk (V)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

4

Socialnämnden har alltså med 9 ja-röster mot 4 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) med fleras yrkande.
Socialnämndens beslut
– Socialnämnden överklagar/begär prövningstillstånd av förvaltningsrättens
dom i mål nr 5766-11 hos kammarrätten såvitt avser villkor gällande
uteservering.
– Ordföranden ges i uppdrag att underteckna överklagandet.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

Beslutet expedieras till:
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Information
a) Kontaktpersonsbeslut för personer boende i bostad med särskild service
Tf socialdirektör Nils Zadik meddelar att den genomlysning, som förvaltningen fått i uppdrag att redovisa till dagens sammanträde, visat sig kräva
ett mera omfattande arbete än vad som ursprungligen bedömdes. Någon
sådan har alltså inte kunnat färdigställas. Utredningen kommer att presenteras senare i vår.
b)

Nytt inom förvaltningen
Tf socialdirektör Nils Zadik informerar kort om följande
- Cecilia Grefve, som anställts som socialdirektör i Jönköpings kommun,
kommer att tillträda tjänsten den 10 april. Hon har besökt förvaltningen
under en dag i mitten av februari och då bl a träffat ledningsgruppen
samt social- och äldrenämndernas presidier.

c)

Rapport från socialnämndens ordförande och presidium
- från överläggning med Cecilia Grefve den15 februari. Mona Forsberg
(S) och Anders Carlsson (M) deltog
- från överläggning initierad av stadsdirektör Martin Andreae och IS/ITchef Janne Dickander m a a förslag om samordnad systemförvaltning
och e-förvaltning. Hela presidiet deltog
- från överläggning med RIA - Hela Människan inför tecknande av nytt
avtal
- från träff med handikapporganisationerna m a a förvaltningens vägledning gällande ledsagning, vilken anpassats till ny praxis (konsekvenser
av HFD-dom)
Ordföranden informerar även från Samordningsförbundets senaste sammanträde, där han representerar Jönköpings kommun.

d)

Justerandes signatur

Rapporter från askultationer
- Andreas Grubbström (M) rapporterar från besök på café ”Bull-dog”.

Utdragsbestyrkande
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