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§ 153

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
– Verksamhetsrapport september 2011 med bokslutsprognos 3
Föredragande: Tf socialdirektör Nils Zadik.
– Socialnämndens mål för perioden 2011-2014
Föredragande: Tf socialdirektör Nils Zadik.
– Konkurrensutsättning gällande boendestöd och daglig verksamhet
Föredragande: Tf socialdirektör Nils Zadik.
– Vägledning gällande ledsagning enligt SoL och LSS
Föredragande: Områdessekreterare Katrin Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 154

Information
a) Presentation av Delrapport om Mansrådgivning
Mansrådgivare Kjell Nordén och psykolog Dan Rosenqvist informerar om
verksamheten, som bedrivs i projektform och i samarbete med landstinget.
Ytterligare ca 1 år återstår av projekttiden. - Fram till början av september
har ca 70 män varit i kontakt med rådgivningen. För närvarande har man
kontakt med ett 30-tal. Projektet får betraktas vara framgångsrikt.
b) Information om Kvinnofridsarbetet
Kvinnofridsrådgivarna Nina Grimborg och Karin Johansson informerar om
verksamheten, som hållit på sedan december 2004. I och med att en tredje
tjänst inrättades för ca 1 år sedan har målgruppen utökats till att nu även
omfatta fysiskt och psykiskt funktionshindrade och missbrukande kvinnor.
De berättar om hur de arbetar och vilka resurser de har till sitt förfogande.
Områdeschef Lars Malmström upplyser om att Socialstyrelsen utfärdat
riktlinjer gällande formalia för kvinnofridsrådgivning. En viktig aspekt är
också att se till att det blir bra för barnen, när kvinnan behöver skydd.
c) Ung Arena
Projektledare Jörgen Lindell-Wallentin och ungdomscoach Berit Svensson
informerar om det nystartade, 3-åriga projektet. Man vänder sig till ungdomar 16-20 år, som ej går på gymnasiet och som saknar arbete/sysselsättning, och försöker motivera dessa till en hållbar lösning mot studier eller
arbete. Hittills har man varit i kontakt med ca 80 ungdomar, men man vet
att det rör sig om ca 150 personer totalt.
Flera kommunala aktörer samverkar i projektet med målet att fånga upp
ungdomar i ett tidigt skede för att motivera till ett gott liv och förhindra
utanförskap.

Justerandes signatur
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§ 155

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 25 minuter (kl 16.20 – 16.45).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 156

Meddelanden
a) Kommunstyrelsens beslut 2011-09-21
- § 316 – Yttrande över slutbetänkandet ”Alkoholservering på särskilda
boenden” (SOU 2011:41)
Dnr 2011:146
b) Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-01
- § 248 – Motion om hjälp till dem som inte längre har offentligt skyddat
arbete (OSA)
Dnr 2011:66
- § 270 – Ny ordförande i kommundelsråd Tenhult
Reg i Lex
c) Socialstyrelsens beslut 2011-09-20 avs verksamhetstillsyn enl LSS samt
patientsäkerhetslagen i enskilt ärende
Dnr 2011:126
d) Läkemedelsverkets beslut 2011-09-20 avs ifrågasatt brott mot läkemedelslagen (1992:859)
Dnr 2011:194
e) Nationell läkemedelsstrategi

Reg i Lex

f) Skolinspektionens beslut 2011-10-07 att avsluta ärendet avs uppföljning av
tillsyn i Jönköpings kommun av rätten till utbildning för elever på hem för
vård eller boende (HVB)
Dnr 2011:177
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-18

§ 157

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 10

Dnr 2011:47

b) Yttrande till Socialstyrelsen daterat 2011-09-09 avs patientsäkerheten för
enskild
Dnr 2011:116
c) Yttrande till Socialstyrelsen daterat 2011-09-22 avs klagomål från enskild
gällande handläggning av insatser
Dnr 2011:160
d) Beslut daterat 2011-09-30 i Lex Sarah-ärende
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Serveringsärende; På Strand, Jönköping. Ägarbyte
Sn/2011:176-702
Sammanfattning
Grundbulten 2572 AB unä till Reningsverket Mat & Dryck AB, 556861-5776,
Jönköping, ansöker om att i På Strand, Östra Storgatan 85 D, Jönköping få
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 02.00 samt servering på inhägnad och överblickbar uteservering mellan klockan 11.00 - 00.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2011-08-30
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-10-03
Förvaltningens förslag
– Grundbulten 2572 AB unä till Reningsverket Mat & Dryck AB, 5568615776, Jönköping beviljas tillstånd att i På Strand, Östra Storgatan 85 D,
Jönköping får servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00.
– Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten i På Strand, Östra Storgatan 85 D, Jönköping, mellan klockan
01.00 - 02.00 avslås.
– På inhägnad och överblickbar uteservering får starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker serveras till allmänheten mellan klockan 11.00 00.00.
– Tillståndet villkoras med krav om bordsservering på uteserveringen.
– Serveringstillståndet gäller under villkor att räddningstjänstens förutsatta
åtgärder är genomförda.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Företräde
Fredrik Kroon, delägare i bolaget, har begärt företräde inför nämnden. Han
hänvisar till det mail, han tidigare har översänt, och som socialnämnden tagit
del av inför dagens sammanträde. Fredrik Kroon framför bolagets argument för
att beviljas serveringstillstånd i enlighet med inlämnad ansökan.
Överläggning
Socialnämnden ställer sig bakom de bedömningar, som redovisas i tjänsteskrivelsen vad gäller serveringstidens tidsbegränsning och kravet om
bordsservering på uteserveringen
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Häri instämmer
Arnold Sigonius (C), Mona Forsberg (S), för S-gruppen, samt Anne Falk (V).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Anders Carlsson (M), för M-gruppen, med instämmande av Eva Lagerström
(FP), yrkar att serveringstillstånd inomhus ska beviljas mellan kl 11.00 och
02.00. I övrigt yrkas bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition, och finner att
nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens, av bl a Ola Nilsson (KD)
tillstyrkta förslag.
Socialnämndens beslut
– Grundbulten 2572 AB unä till Reningsverket Mat & Dryck AB, 5568615776, Jönköping beviljas tillstånd att i På Strand, Östra Storgatan 85 D,
Jönköping får servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00.
– Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten i På Strand, Östra Storgatan 85 D, Jönköping, mellan klockan
01.00 - 02.00 avslås.
– På inhägnad och överblickbar uteservering får starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker serveras till allmänheten mellan klockan 11.00 00.00.
– Tillståndet villkoras med krav om bordsservering på uteserveringen.
– Serveringstillståndet gäller under villkor att räddningstjänstens förutsatta
åtgärder är genomförda.

Reservation
Anders Carlsson (M), för M-gruppen, med instämmande av Eva Lagerström
(FP), reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Grundbulten 2572 AB unä till Reningsverket Mat & Dryck AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Serveringsärende; Scandic Elmia, Jönköping. Utökning
Sn/2011:180-702
Sammanfattning
Scandic Hotels AB, 556299-1009, ansöker om att intill hotell Scandic Elmias
entré, Elmiavägen 8, Jönköping få servera, sprit, starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker på inhägnad uteservering mellan klockan 11.00 - 01.00.
Restaurangen har sedan tidigare serveringstillstånd för allmänheten inomhus
till klockan 02.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2011-09-07
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse 2011-10-03
Förvaltningens förslag
– Scandic Hotels AB, 556299-1009, beviljas tillstånd att intill hotell Scandic
Elmias entré, Elmiavägen 8, Jönköping få servera, sprit, starköl, vin och
andra jästa alkoholdrycker på inhägnad 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
– Scandic Hotels AB, 556299-1009, beviljas tillstånd att intill hotell Scandic
Elmias entré, Elmiavägen 8, Jönköping få servera, sprit, starköl, vin och
andra jästa alkoholdrycker på inhägnad uteservering mellan klockan
11.00 – 01.00.

Beslutet expedieras till:
Scandic Hotels AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 160

Serveringsärende; Elmia mässrestauranger, Jönköping (Sodexo AB)
Utökning
Sn/2011:173-702
Sammanfattning
Sodexo AB, 556232-7873, ansöker om att i Elmiamässans lokaler, Jönköping
få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten i ytterliggare en permanent restaurang, Café Aspretto, mellan
klockan 11.00 - 02.00. Ansökan gäller även en utökning av tillfälliga
serveringsavdelningar från idag beviljade 9 stycken till sammanlagt 20 stycken.
De tillfälliga serveringsavdelningarna kan placeras inomhus och utomhus på
Elmiamässans inhägnade område.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2011-08-26
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-10-03
Förvaltningens förslag
 Sodexo AB, 556232-7873, Jönköping, beviljas tillstånd att i Café Aspretto,
Elmiamässans lokaler, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 02.00.
 Sodexo AB beviljas tillstånd att få servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 02.00 i
sammanlagt 20 tillfälliga, inhägnade och överblickbara serveringsavdelningar, belägna inomhus och/eller utomhus inom Elmiamässans
inhägnade område, under förutsättning att alkoholen alltid handhas och
serveras av Sodexo AB:s personal.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
 Sodexo AB, 556232-7873, Jönköping, beviljas tillstånd att i Café Aspretto,
Elmiamässans lokaler, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 02.00.
 Sodexo AB beviljas tillstånd att få servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 02.00 i
sammanlagt 20 tillfälliga, inhägnade och överblickbara serveringsavdelningar, belägna inomhus och/eller utomhus inom Elmiamässans
inhägnade område, under förutsättning att alkoholen alltid handhas och
serveras av Sodexo AB:s personal.

Justerandes signatur
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Beslutet expedieras till:
Sodexo AB

Justerandes signatur
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§ 161

Serveringsärende; Green center, Stadsparksvallen, Jönköping
(SSRS Stora Hotellet AB)/Fråga om begäran om prövningstillstånd i
kammarrätten
Sn/2010:99 702
Sammanfattning
Socialnämnden har att ta ställning till huruvida begäran om prövningsstillstånd
och överklagande skall göras gällande Förvaltningsrättens dom 2011-10-03 i
mål nr 4805-10.
Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens dom 2011-10-03 i mål nr 4805-10
Förvaltningens förslag
– Domen överklagas ej.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Domen överklagas ej.

Beslutet expedieras till:
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 162

Revidering av det handikappolitiska programmet
Sn/2011:141 750
Sammanfattning
Kommunens handikappolitiska program, som fastställdes av kommunfullmäktige år 1999, är nu föremål för översyn. Stadskontoret har begärt
nämndernas synpunkter på programmet. Tidpunkten för yttrandet är nu satt till
senast 2011-10-31.
Beslutsunderlag
Remisshandling avseende det handikappolitiska programmet, daterad
2011-06-07
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-09-16
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2011-09-16
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadskontoret
 Remisshandlingen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-09-16.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadskontoret
 Remisshandlingen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-09-16.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur
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§ 163

Verksamhetsrapport september 2011 med bokslutsprognos 3
Sn/2011:8 041
Sammanfattning
Enligt den tidplan för verksamhetsuppföljning 2011 som socialnämnden
fastställt 2011-01-18 ska verksamhetsrapport september 2011 redovisas på
oktober-sammanträdet.
Verksamhetsrapporten efter september innehåller bokslutsprognos nr 3 för
ekonomin 2011, uppföljning av målen i balanserad styrning samt verksamhetsstatistik inom socialnämndens område.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2011-10-10
Verksamhetsrapport maj 2011 daterad 2011-10-10
Förvaltningens förslag
 Socialförvaltningens verksamhetsrapport september 2011 med bokslutsprognos 3, daterad 2011-10-10, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
 Socialförvaltningens verksamhetsrapport september 2011 med bokslutsprognos 3, daterad 2011-10-10, godkänns.

Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen
Stadskontoret

Justerandes signatur
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§ 164

Socialnämndens mål för perioden 2011-2014
Sn/2011:198 700
Sammanfattning
Socialnämnden genomförde 2011-09-07—2011-09-08 ett seminarium i syfte
att utarbeta övergripande mål inom socialnämndens område
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-11-10
Bilaga till tjänsteskrivelse 2011-10-11
Förvaltningens förslag
– Vad som redovisas i bilaga daterad 2011-10-11 utgör de övergripande
målen inom socialnämndens område.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Mona Forsberg (S), för S och V, yrkar bifall till målformuleringarna så som
förvaltningen utformat dem men att det tredje målet ska kompletteras med
följande mening ”Personalens kunskap och långa erfarenhet ska tas till vara”.
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till Mona Forsbergs yrkande om
tillägg i tredje målet. Han yrkar vidare att några av de andra målen kompletteras så att de slutligt formuleras enligt nedanstående:

Justerandes signatur



Socialtjänsten ska med god kvalitet arbeta med förebyggande och tidiga
insatser som syftar till att främja goda levnadsförhållanden i kommunen
för såväl barn, unga och vuxna.



De som har kontakt med socialtjänsten ska få ett gott bemötande och
känna sig delaktiga i utformningen av insatser. De ska även ha tillgång
till information om socialtjänstens insatser så att de kan påverka innehållet och göra egna val vad gäller exempelvis utförare.



Stöd och behandling som ges till den enskilde ska bygga på en evidensbaserad kunskap och vara likvärdig. Personalens kunskap och långa
erfarenhet ska tas tillvara.



Det är av särskild betydelse att stöd till barn och unga ges på ett sådant
sätt att det främjar goda uppväxtvillkor med stödjande socialt sammanhang.



Stöd i det egna boendet samt särskild anpassad sysselsättning ska inriktas mot att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser för
att kunna leva ett självständigt liv. Att komma ut på den öppna arbetsmarknaden ska särskilt stödjas.
Utdragsbestyrkande
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För personer som behöver ett anpassat boende ska socialtjänsten
organisera vård, stöd och behandling som på bästa sätt tar tillvara på
den enskildes förmåga och behov.



Socialtjänstens insatser ska vara utformade på ett sådant sätt att de
främjar samverkan med offentliga, privata och ideella organisationer.
Utvecklingen av nya former av socialt företagande och kooperativ ska
stödjas för att främja enskildas möjligheter till en meningsfull sysselsättning och egen försörjning.

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 (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Mona Forsbergs (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Anders Carlsson (M)
x
Carin Berggren (M)
x
Ingrid Öquist (M)
x
Andreas Grubbström (M)
x
Ola Nilsson (KD)
x
Magnus Nordangård (KD)
x
Eva Lagerström (FP)
x
Arnold Sigonius (C)
x
Mona Forsberg (S)
x
Allan Tovhult (S)
x
Lenah Andersson (S)
x
Eric Winbladh (S)
x
Anne Falk (V)
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 vissa tillägg.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer följande mål för verksamheten för mandatperioden
2011-2014
 Socialtjänsten ska med god kvalitet arbeta med förebyggande och tidiga
insatser som syftar till att främja goda levnadsförhållanden i kommunen
för såväl barn, unga och vuxna.


Justerandes signatur

De som har kontakt med socialtjänsten ska få ett gott bemötande och
känna sig delaktiga i utformningen av insatser. De ska även ha tillgång
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till information om socialtjänstens insatser så att de kan påverka innehållet och göra egna val vad gäller exempelvis utförare.


Stöd och behandling som ges till den enskilde ska bygga på en evidensbaserad kunskap och vara likvärdig. Personalens kunskap och långa
erfarenhet ska tas tillvara.



Det är av särskild betydelse att stöd till barn och unga ges på ett sådant
sätt att det främjar goda uppväxtvillkor med stödjande socialt sammanhang.



Stöd i det egna boendet samt särskild anpassad sysselsättning ska inriktas mot att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser för
att kunna leva ett självständigt liv. Att komma ut på den öppna arbetsmarknaden ska särskilt stödjas.



För personer som behöver ett anpassat boende ska socialtjänsten
organisera vård, stöd och behandling som på bästa sätt tar tillvara på
den enskildes förmåga och behov.



Socialtjänstens insatser ska vara utformade på ett sådant sätt att de
främjar samverkan med offentliga, privata och ideella organisationer.
Utvecklingen av nya former av socialt företagande och kooperativ ska
stödjas för att främja enskildas möjligheter till en meningsfull sysselsättning och egen försörjning.

Reservationer
Mona Forsberg (S), för oppositionen, reserverar sig emot socialnämndens
beslut till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen
Funktionshinderomsorgen
Individ- och familjeomsorgen

Justerandes signatur
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§ 165

Komplettering av tidigare ärende ”Konkurrensutsättning gällande
boendestöd och daglig verksamhet”
Sn/2011:110 754
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2011-04-19, § 69, att uppdra till förvaltningen att
utreda förutsättningarna för att konkurrensutsätta boendestöd och daglig
verksamhet inom funktionshinderomsorgen. 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.
Socialnämnden beslutade 2011-09-20, § 144 att återremittera ärendet för en
kompletterande utredning i enlighet med de Riktlinjer för konkurrensutsättning
inom välfärdsområdet, fastställda av kommunfullmäktige 2009-10-29.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2011-10-09
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2011-10-04
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens utredning, bilaga till tjänsteskrivelse daterad
2011-10-04, utgör grund för fortsatt arbete med inriktning att förslag på en
fritt vals-modell enligt LOV för daglig verksamhet utarbetas till socialnämndens februarisammanträde 2012.
– Eventuell LOU-upphandling av en integrerad enhet inom funktionshinderomsorgen inarbetas i förslag till konkurrensplan för 2012.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens första förslagssats, men att den
andra förslagssatsen skall lyda
– LOU-upphandling av en eller flera integrerade enheter inom funktionshinderomsorgen inarbetas i förslag till konkurrensplan för 2012.
Mona Forsberg (S) yrkar, för S och V, avslag på att daglig verksamhet och
integrerade enheter ska utsättas för konkurrens.
Protokollsanteckning
Mona Forsberg (S) begär att få följande antecknat till protokollet: ”Socialdemokraterna vill utveckla daglig verksamhet ytterligare genom att låta både
brukare och personalens kreativitet blomstra. Vi är övertygade om att detta
kommer att gagna verksamheterna!
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Vi tycker också att en möjlighet till mer inflytande över sin dag genom t ex
boendestödet ska finnas.
Vi vill att våra gemensamma skattemedel ska gå dit där de bäst behövs och inte
till privata utförare som är ute efter att tjäna pengar på verksamheten. Därför
har vi yrkat avslag på att konkurrensutsätta boendestöd och daglig
verksamhet.”
Anne Falk (V) begär att få antecknat till protokollet, att hon instämmer i Mona
Forsbergs (S) protokollsanteckning.
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 (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Mona Forsbergs (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Anders Carlsson (M)
x
Carin Berggren (M)
x
Ingrid Öquist (M)
x
Andreas Grubbström (M)
x
Ola Nilsson (KD)
x
Magnus Nordangård (KD)
x
Eva Lagerström (FP)
x
Arnold Sigonius (C)
x
Mona Forsberg (S)
x
Allan Tovhult (S)
x
Lenah Andersson (S)
x
Eric Winbladh (S)
x
Anne Falk (V)
x
Summa
8
5
Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens utredning, bilaga till tjänsteskrivelse daterad
2011-10-04, utgör grund för fortsatt arbete med inriktning att förslag på en
fritt vals-modell enligt LOV för daglig verksamhet utarbetas till socialnämndens februarisammanträde 2012.
– LOU-upphandling av en eller flera integrerade enheter inom funktionshinderomsorgen inarbetas i förslag till konkurrensplan för 2012.
Beslutet expedieras till: Nils Zadik, Börje Olsson
Justerandes signatur
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§ 166

Vägledning gällande ledsagning enligt SoL och LSS
Sn/2011:191 759
Sn/2010:262 700
Sammanfattning
Som en följd av en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) den 14
februari 2011 har förvaltningen sett över handläggningsrutiner, m m gällande
insatsen ledsagning. Ett tillägg behöver göras i områdesnämndernas
delegationsordningar.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-11
Bilaga till tjänsteskrivelse: Vägledning gällande ledsagning enligt SoL och
LSS, daterad 2011-10-03
Förvaltningens förslag
– Vägledning gällande ledsagning enligt SoL och LSS, daterad 2011-10-01
läggs med godkännande till handlingarna.
– Områdesnämnderna rekommenderas att göra följande tillägg i sin
delegationsförteckning under flik 4.4.3.1 samt flik 4.4.3.2 i HANDBOK –
Allmän del
ÄRENDEGRUPPER
Bistånd till smärre omkostnader i samband med ledsagning*

LAGRUM
Kap. 2 § SoL

BESLUT
Handläggare LSS/SoL

*) delegationen omfattar ej utrustning i samband med aktiviteter.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar
– Ärendet återremitteras till förvaltningen för att få ett klargörande över hur
ledsagningens syfte att bryta isolering genom att möjliggöra vardagliga
aktiviteter - som i förarbetena exemplifieras med att besöka vänner, delta i
fritidsaktiviteter eller kulturliv eller bara ”att promenera” – fortsatt uppfylls,
samt hur och i vilken utsträckning insatser som inte längre bedöms beviljas
inom insatsen ledsagning kan lösas på annat sätt.
– Ärendet redovisas vid socialnämndens novembersammanträde.
Mona Forsberg (S) yrkar, för S och V, bifall till yrkande om återremiss.

Justerandes signatur
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Socialnämndens beslut
– Ärendet återremitteras till förvaltningen för att få ett klargörande över hur
ledsagningens syfte att bryta isolering genom att möjliggöra vardagliga
aktiviteter - som i förarbetena exemplifieras med att besöka vänner, delta i
fritidsaktiviteter eller kulturliv eller bara ”att promenera” – fortsatt uppfylls,
samt hur och i vilken utsträckning insatser som inte längre bedöms beviljas
inom insatsen ledsagning kan lösas på annat sätt.
– Ärendet redovisas vid socialnämndens novembersammanträde.

Beslutet expedieras till:
Barbro Thunberg
Börje Olsson
Katrin Nilsson

Justerandes signatur
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§ 167

Kurser och konferenser
 Konferensen ”Integrera mera” den 7 november 2011 i Stadsgården, Råslätt
kl 08.30-15.30
Socialnämndens beslut
– Ola Nilsson (KD, Mona Forsberg (S), Joseph Abdi (C) och Lenah
Andersson (S) utses att delta i konferensen.

Justerandes signatur
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§ 168

Uppdrag till förvaltningen gällande serveringstillstånd (Övrigt
ärende)
Sn/2011:207 702
Sammanfattning
Uppgifter i media har gjort gällande att Jönköpings kommun inte är lika uppmärksam vad gäller indragning av serveringstillstånd som ett antal andra
jämförbara kommuner i riket. Med dessa uppgifter som bakgrund framför
Allan Tovhult (S) önskemål om att förvaltningen redovisar bakgrunden härtill.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Allan Tovhult (S) yrkar, att förvaltningen ges följande uppdrag:
– En redovisning över anledningen till att så få serveringstillstånd dras in i
Jönköping jämfört med andra större städer genomförs.
– Ärendet redovisas till socialnämnden vid dess decembersammanträde.
Socialnämndens beslut
Uppdrag till förvaltningen
– En redovisning över anledningen till att så få serveringstillstånd dras in i
Jönköping jämfört med andra större städer genomförs.
– Ärendet redovisas till socialnämnden vid dess decembersammanträde.

Beslutet expedieras till:
Bo Samuelsson
Tillståndsenheten

Justerandes signatur
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§ 169

Information (forts)
d) Förändringar inom verksamheten på Slottsgruppen och BoP (beroende och
psykisk sjukdom)
Skriftlig information har varit utsänd inför dagens sammanträde.
e) Nytt inom förvaltningen
Tf socialdirektör Nils Zadik informerar kort om följande:
- yttrande över ”Avsiktsförklaringen” gällande kommunaliseringen av
hemsjukvården kommer att behandlas i socialnämnden vid nästa sammanträde
- ansökningstiden för tjänsten som socialdirektör går ut den 24 oktober.
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet.
f) Rapport från socialnämndens ordförande och presidium m m
Ordföranden rapporterar
- från styrgruppen för revideringen av det handikappolitiska programmets
sammanträde den 21 september
- från träff med enhetschefer m fl inom funktionshinderomsorgen den 11
oktober för information om majoritetens planer på att konkurrensutsätta
delar av verksamheten. Även Anders Carlsson (M) deltog.
- från träff med representanter för brukarorganisationerna inom funktionshinderomsorgen den 11 oktober för information om majoritetens planer
på att konkurrensutsätta delar av verksamheten. Vid denna träff deltog
även Anders Carlsson (M) och Andreas Grubbström (M).
- från dialogmöte med ungdomar den 17 oktober, då diskussionen bl a
kom att handla om fältsekreterarnas arbete. Vid dialogmötet deltog
förutom ordförande även Carin Berggren (M), Joseph Abdi (C) och
Lenah Andersson (S).
Andre vice ordförande Mona Forsberg (S) rapporterar
- från Handikapprörelsens dag den 24 september.
g) Rapporter från kurser och konferenser m m
- Allan Tovhult (S) rapporterar från informationsträff den 13 oktober, som
RFHL-avdelningen i Jönköping inbjudit till.
- Magnus Nordangård (KD) rapporterar från spridningsseminarium om
socialt företagande i Gnosjö den 8 oktober.

Justerandes signatur
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