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§ 15 Redovisning av internutbildning om familjevåldsarbete 

§ 16 Socialstyrelsens tillsyn av särskilda boenden för personer med 
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§ 11 

Bokslut för år 2010. 

Dnr 2011/17.   
 
Beslut 

Bokslutet för verksamhetsåret 2010 tillsammans med synpunktshantering överlämnas med 
kommentarer till bokslutsberedningen. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Redovisning av socialnämndens resultat, nyckeltal och måluppfyllelse för år 2010 samt 
verksamhetsberättelse från respektive funktion inklusive socialkontoret och kostenheten. 
Totalt redovisar socialnämnden ett resultat på - 4 614 kkr jämfört med 2010 års budget. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens skrivelse 2011-02-02 
Verksamhetsberättelse SN 2010 
Synpunktshantering "Säg vad du tycker" 2010 
Personliga Ombud Kronoberg Verksamhetsberättelse 2010 
Familjefrid Kronoberg Årsrapport 2010  
 
Beslutet expedieras till: 

Ekonomikontoret 
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§ 12 

Rapport alkoholtillsyn 2010 

Dnr 2011/7.   
 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapport över alkoholtillsynen 2010. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för tillämpningen av 
alkohollagen och har uppdragit åt socialförvaltningen att handlägga ansökningar och utföra 
tillsyn i ärenden enligt delegation. I Markaryds kommun finns 16 försäljningsställen med 
permanenta alkoholtillstånd. Under 2010 gjordes kvällstillsyn på restauranger i centrala 
Markaryd och Strömsnäsbruk. Alla med aktivitet fick minst ett besök. Restauranger med 
större aktivitet har fått mellan 3 till 6 besök. Restauranger utanför centrala Markaryd och 
Strömsnäsbruk har handläggaren haft telefonkontakt med. Tillfälliga beslut om 
serveringstillstånd till slutna sällskap har beviljats vid 9 tillfällen. 
 
Socialnämnden ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för att handlägga registrering, 
utföra tillsyn samt besluta i ärenden enligt delegation. I Markaryds kommun finns 14 
försäljningsställen som säljer tobak varav 3 st är restauranger. Det finns 8 försäljningsställen 
som säljer öl klass 2. Tillsyn gjordes i alla butiker januari 2010. Då kontrollerade 
handläggaren försäljningen av tobak och öl klass 2. Egentillsynsprogrammen för ölförsäljning 
fylldes i och daterades. 
 
Socialnämnden ansvar även för anmälningar om försäljning av vissa receptfria läkemedel 
utanför apotek där också nikotinläkemedel ingår samt verkställa kontroll av detaljhandelns 
försäljning av nikotinläkemedel. Det är för närvarande 8 försäljningsställen som säljer 
receptfria läkemedel utanför apotek. 
 
Tillsynen av alkoholserveringen visar att det varit lugnt på restaurangerna i Markaryds 
kommun och krögarna har arbetat utifrån programmet en ansvarsfull alkoholservering. När 
det gäller övrig tillsyn är det tobaksförsäljningen som inte sköts av alla försäljningsställen då 
det fortfarande är ganska lätt för ungdomar under 18 år att köpa tobaksvaror. Alla som säljer 
tobak har därför erbjudits en kort utbildning om vad som gäller enligt lagen. Uppslutningen 
till dessa utbildningstillfällen var god. 
2010-11-01 tillsattes ny person på tjänsten som alkoholhandläggare.   
 
Beslutsunderlag 

Alkoholhandläggarens tjänsteskrivelse daterad 2010-12-22 
Skrivelse från alkoholhandläggaren angående tillsyn 2010 
Tillsynsplan 2010 
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§ 13 

Tillsynsplan över serveringstillstånd i Markaryds kommun 2011 

Dnr 2011/7.   
 
Beslut 

Planen godkänns. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Tillsynsplanen för 2011 omfattar alla som har permanenta tillstånd året runt till både 
allmänheten och slutna sällskap med minst ett besök/år  
 
Beslutsunderlag 

Alkoholhandläggarens tjänsteskrivelse daterad 2011-01-12 
Tillsynsplan 2011 
 
Beslutet expedieras till: 

Länsstyrelsen 
Harriet Thunell 
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§ 14 

Förstärkt tillsyn av kommunens insatser för personer med psykisk 
funktionsnedsättning - dokumentation i Markaryds kommun. 

Dnr 2010/82.   
 
Beslut 

Socialnämnden godkänner yttrande till Socialstyrelsen 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Våren 2010 genomförde socialstyrelsen en tillsyn i Markaryds kommun gällande 
journalföring under handläggning och genomförande samt genomförandeplaner. 
Socialstyrelsen bedömde att journalerna, både under handläggning och under genomförande, 
är bristfälliga och saknar uppgifter som ska finnas dokumenterade. Socialstyrelsen saknar 
dokumentation om hur barnperspektivet beaktas. Socialstyrelsen påtalar att sociala 
anteckningar och hälso- och sjukvårdsanteckningar ska hållas åtskilda från varandra då dessa 
styrs av olika lagrum. 
 
Socialnämndens åtgärder är att ta fram riktlinjer för social dokumentation med utgångspunkt 
från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om handläggning och 
dokumentation av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. 
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens skrivelse daterad 2011-01-21 
Yttrande i tillsynsärende 
 
Beslutet expedieras till: 

Socialstyrelsen 
 



 
 

  

 

 

Socialnämnden Protokoll 2011-02-09 

 

 

 

 

 

 8Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 15 

Redovisning av internutbildning om familjevåldsarbete 

Dnr 2011/10.   
 
Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av internutbildning.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

2007 skärptes kommunernas ansvar för att ge stöd åt våldsutsatta kvinnor och barn som 
bevittnat våld samt förövare. Socialförvaltningen i Markaryds kommun har tillsammans med 
Ljungby och Älmhults kommuner under två års tid arbetat i projektform med att öka 
kunskapen om familjevåld. Arbetet har även resulterat rutiner, handbok samt handlingsplan 
för familjevåldsarbetet. All personal inom socialförvaltningen ska ha baskunskaper om 
familjevåld; hur man upptäcker familjevåld, och vilken hjälp som finns att få och var man 
vänder sig för att få denna hjälp.  
 
Under 2010 har två socialsekreterare arbetat med att ge denna kunskap till samtliga 
arbetsgrupper inom handikappomsorgen och äldreomsorgen. De har under våren och hösten 
utbildat personal i 26 arbetsgrupper.  
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse daterad 2011-01-21 
Redovisning av internutbildning 
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§ 16 

Socialstyrelsens tillsyn av särskilda boenden för personer med 
demenssjukdomar. 

Dnr 2010/76.   
 
Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av åtgärder som vidtagits med anledning av 
Socialstyrelsens tillsyn. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialstyrelsen har natten mellan den 8 och 9 november 2010 utfört oanmälda inspektioner på 
särskilda boende Fyrklövern demensenheter och Sjögården demensenhet. Syftet var att 
granska om personer på sådana boende får sina behov av trygghet och säkerhet tillgodosedda. 
Inspektionerna har begränsats till förhållande avseende inlåsning och personalbemanning 
nattetid. Vid socialstyrelsens tillsyn identifierades brister i verksamheten. Det medför att 
socialnämnden ska säkerställa att de boende är skyddade mot frihetsberövande, att insatser är 
av god kvalitet, att ledningssystemet säkerställer att den finns rutiner för att fortlöpande 
kontrollera att det finns den bemanning som behövs för att utföra socialtjänstens uppdrag. 
 
Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen har i sina lagstiftningar utgångspunkten att 
den enskilde ska skyddas från kränkning och intrång på sin personliga integritet. Som 
huvudregel gäller att åtgärder som innebär frihetsinskränkning eller tvång inte får företas. 
Brister som framkommer genom socialstyrelsens tillsyn ger skäl till att verksamheterna startar 
ett arbete med att förbättra kvaliteten i nattillsynen  inom särskilt boende för dementa. 
 
Socialförvaltningen har arbetat fram rutiner för nattillsyn och dessa ska gälla från 2011-02-01, 
se bilaga 1 nattillsyn personer i demensboende och bilaga 2 signeringslista nattillsyn. 
Socialförvaltningen har genom rutinerna kvalitetssäkrat tillsynen bl.a. genom att avvikelse ska 
skrivas om tillsynen inte kan genomföras eller om personal upptäcker andra brister i 
nattillsynen. Visar det sig att tillsynen inte kan fullföljas på grund av brist på personal ska 
nämnden överväga om bemanningen är tillräcklig.  
Inom socialförvaltningen pågår ett arbete sedan september 2010 där en arbetsgrupp arbetar 
fram riktlinjer, rutiner och checklistor för skyddsåtgärder. Förslaget ska vara klart till 
socialnämndens sammanträde i mars 2011. Omfattningen av riktlinjer avser socialnämndens 
verksamhetsområde när det gäller skyddsåtgärder inom äldre och handikappomsorgen.  
 
Riktlinjer, rutiner och checklistor som behandlas och omarbetas inom området skyddsåtgärder 
är: låsa lägenhetens dörr eller ytterdörren till enheten, använda sänggrindar, brickbord, bälten, 
sele eller liknade anordning, använda larm- eller pejlingsanordningar, bemötande av 
aggressiva personer, nödvändiga omvårdnadsinsatser då den enskilde ej tydligt samtycker till 
insatsen. 
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Dagens sammanträde 

Vice ordförande Karina Eliasson föreslår att en redovisning av hur kvaliteten i nattillsynen har 
förbättrats lämnas på socialnämndens sammanträde i maj.  
 
Beslutsunderlag 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tjänsteskrivelse den 20 januari 2011. 
Socialstyrelsens beslut, tillsyn enligt socialtjänstlagen dnr: 35681/2010, dnr 35683/2010 
Nattillsyn, personer i demensboende 2011-02-01, bilaga 1 
Signeringslista nattillsyn, bilaga 2 
 
Beslutet expedieras till: 

Socialstyrelsen 
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§ 17 

Granskning av kommunens kostverksamhet. 

Dnr 2010/80.   
 
Beslut 

Socialnämnden antar förvaltningschefens och utvecklingsledarens skrivelse som sitt yttrande 
till revisorerna. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Revisorerna i Markaryds kommun har gett KPMG i uppdrag att göra en granskning av 
kommunens kostverksamhet som socialnämnden ansvarar för. En revisionsrapport 
överlämnades till revisorerna, som behandlade och godkände rapporten vid sammanträde 
2010-12-08. Revisorerna har samma datum överlämnat rapporten till socialnämnden, 
utbildnings- och kulturnämnden samt kommunstyrelsen för yttrande senast 2011-02-22 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2011-01-21 
Förvaltningschefens och utvecklingsledarens skrivelse daterad 2011-01-21 
Revisorernas rapport daterad 2010-12-08 
 
Beslutet expedieras till: 

Revisorerna i Markaryds Kommun 
Utvecklingsledaren 
Förvaltningschefen 
Kostchefen 
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§ 18 

Riktlinjer för föreningsbidrag 

Dnr 2010/81.   
 
Beslut 

Socialnämnden godkänner riktlinjer för bidrag till föreningar verksamma inom 
socialnämndens verksamhetsområde med förändringen att verksamma föreningar i Markaryds 
kommun ska ha minst 10 medlemmar bosatta inom kommunen.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden ansvarar för att besluta om bidrag till föreningar/organisationer verksamma 
inom nämndens verksamhetsområde i Markaryds kommun. Som vägledning finns 
bidragsnormer för pensionärs- respektive handikapporganisationer. De har upprättats 1991 
respektive 1995 och har fastställts av socialnämnden 2000-06-14. I samband med att DHR:s 
Markarydsavdelning ansökte om högre lokalhyresbidrag för år 2005, beslutade 
socialnämnden  att socialförvaltningen inför år 2007 skulle göra en översyn av riktlinjerna för 
bidrag till föreningar. Detta beslutades 2006-02-08 men har ej genomförts av förvaltningen.  
 
För föreningar inom individ- och familjeomsorgsområdet finns inga skriftliga bidragsnormer, 
utan inkomna ansökningar har bedömts utifrån vad som beviljats tidigare år samt ur 
angelägenhetsgrad utifrån handläggarens egen uppfattning. Som krav har funnits att sökande 
förening ska göra en skriftlig ansökan kompletterad med årsmöteshandlingar inklusive 
protokoll samt budget och verksamhetsplan för innevarande år. 
 
Dagens sammanträde 

Yrkande 
Jerry Borg (kd) yrkar att verksamma föreningar ska ha minst 10 medlemmar bosatta inom 
kommunen. Ordföranden föreslår att de som bifaller yrkandet räcker upp handen. Ordförande 
finner att majoriteten av ledamöterna bifaller yrkandet.  
 
Vice ordförande Karina Eliasson påpekar vikten av att kontrakt skrivs med Hjärt- och 
lungsjukas förening för lokaler på Mellangård.  
 

Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse daterad 2010-12-22. 
Utredning om föreningsbidrag 
Förslag till riktlinjer för föreningsbidrag 
Ansökan om föreningsbidrag 
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Beslutet expedieras till: 

Utvecklingsledare 
Äldre- och Handikappchef 
IFO-chef 
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§ 19 

Demokrati Dialog Delaktighet. 

Dnr 2009/95.   
 
Beslut 

Socialnämnden överlämnar halvårsuppföljning för perioden 2010-07-01 –2010-12-31 till 
projektets styrgrupp. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Under perioden 2009 - 2011 pågår projektet Demokrati-Dialog-Delaktighet i Markaryds 
kommun i nära samarbete med Tingsryds kommun. Projektmedel har beviljats från 
Regionförbundet Södra Småland. Projektet utgår från kommunfullmäktige med dess 
presidium som styrgrupp. Projektgruppen består av kommunens tre utvecklingsledare, med 
kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsledare som samordnare. 
 
Vid skriftliga halvårsuppföljningar till styrgruppen ska styrelser och nämnder redovisa vad de 
gjort inom de områden, där de enligt tabellen i projektplanen är ansvariga, samt att de ska 
redovisa vad de avser att göra framöver inom de områden de är ansvariga. Projektet löper till 
2011-08-31.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse daterad 2011-01-21 
Projektplan 3D med tillhörande halvårsuppföljning för perioden 100701-101231 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Utvecklingsledaren 
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§ 20 

Avtal mellan Markaryds kommun och Markaryds 
Samordningsförbund år 2011 

Dnr 2011/11.   
 
Beslut 

Socialnämnden godkänner avtalet och översänder det till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Markaryds Samordningsförbund drivs och finansieras lika mellan Markaryds kommun, 
Landstinget Kronoberg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Mellan Markaryds 
kommun och Markaryds Samordningsförbund tecknas avtal angående projekten 
"Aktiviteten", "Framsteget", "Arbetspraktiken" och administration.  
 
För Markaryds kommun fattar kommunstyrelsen beslut i form av personalorgan medan det är 
socialnämnden som kommer att ansvara för projekten. Samtliga projekt löper över tiden 1 
januari till den 31 december 2011.  
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefs skrivelse 2011-01-25 
Uppdragsavtal mellan Markaryds kommun och Markaryds Samordningsförbund 
Projektplan Aktiviteten 
Projektplan Arbetspraktiken 
Projektplan Framsteget 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 21 

Socialnämndens interna kontroll för år 2010. 

Dnr 2009/94.   
 
Beslut 

Socialnämnden tar emot redovisningen och lägger rapporten till handlingarna. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Utredare Harriet Thunell har utfört ekonomisk intern kontroll avseende socialnämndens 
verksamheter enligt fastställd internkontrollplan för år 2010. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ksau § 180, har 2010-09-06 beslutat att angivna kontroller 
skall, då dessa baseras på vecka, avse vecka 47, 2009 (23/11-29/11) samt vecka 23, 2010 (7/6-
13/6) och när dessa baseras på månad avse månad 2. (Kontrollperiod avser historisk period 
september 2009 - augusti 2010). 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens skrivelse 25.01.2011 och 26.01.2011 
Ekonomisk internkontroll av socialnämndens redovisning för år 2010. 
Intern kontroll av leverantörsfakturor SN 2010. 
Socialnämndens internkontroll år 2010. 
 
Beslutet expedieras till: 

Ekonomikontoret 
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§ 22 

Socialnämndens interna kontroll 2011 

Dnr 2011/12.   
 
Beslut 

Socialnämnden antar förslaget.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Framtagande av intern kontroll avseende socialnämndens verksamheter för år 2011.  
 
Beslutsunderlag 

Ekonomens skrivelse daterad 25.11.2011. 
Plan för granskning av intern kontroll 2011 - socialnämnden. 
Socialnämndens internkontrollplan 2011  
 
Beslutet expedieras till: 

Ekonomikontoret 
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§ 23 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och 
LSS. 

Dnr 2010/30.   
 
Beslut 

Socialnämnden rapporterar de ej verkställda besluten till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Rapporteringen till Socialstyrelsen har skett vecka 2 och omfattar 5 ej verkställda beslut enligt 
4 kap 1 § Socialtjänstlagen och 4 st enligt 9 § LSS 
 
En kvinna som fick beslut den 26 maj har tackat nej 2 gånger. En man som fick beslut den 24 
juni har tackat nej 2 gånger. En kvinna som fick beslut den 6 september har tackar nej 2 
gånger och en kvinna som fick beslut samma dag har tackar nej en gång och sedan tackat ja. 
En kvinna som fick beslut den 17 september har tackat nej en gång och sedan tackat ja.  
 
En tjej och en kille som fått beslut om kontaktperson enligt LSS har fått avbrott i 
verkställigheten då kontaktpersonerna slutat. Två killar har beviljats kontaktperson men 
lämplig uppdragstagare saknas. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse daterad den 25 januari 2011. 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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§ 24 

Val av en ledamot i Brottsförebyggande Rådet i Markaryds kommun 
för valperioden 2011 - 2014 

Dnr 2011/9.   
 
Beslut 

Socialnämnden väljer Kurt Persson (KD) som ledamot i Brottsförebyggande Rådet i 
Markaryds kommun för valperioden 2011 – 2014. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Enligt gällande riktlinjer för Brottsförebyggande Rådet i Markaryds kommun ska 
socialnämnden utse en ledamot för valperioden 2011 - 2014.  
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2011-01-20. 
 
Beslutet expedieras till: 

Brottsförebyggande Rådet 
Kurt Persson 
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§ 25 

Handlingsplan inom Brottsförebyggande rådet. 

Dnr 2010/21.   
 
Beslut 

Socialnämnden överlämnar synpunkterna nedan till Brottsförebyggande rådet: 
Stödja Kronobergsmodellen 
Nattvandrare - fler vuxna ute i samhället 
Grannsamverkan 
Medial bevakning på det "lugna" 
Träffpunkter mellan äldre och yngre 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Brottsförebyggande rådet upprättar en årlig handlingsplan och önskar socialnämndens 
synpunkter och förslag på åtgärder i planen för 2011.  
 
Ärendet diskuterades på socialnämndens arbetsutskott 2011-02-03. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2011-02-03. 
 
Beslutet expedieras till: 

Brottsförebyggande Rådet 
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§ 26 

Aktuell verksamhetsinformation 

 
Kö till särskilt boende 
 
Domar från Förvaltningsrätten  
 
Information om ansökan om att bedriva serviceinsatser inom hemtjänsten 
 
CAN-enkät – Madlen Sandström redovisar 
 
Kommunens kvalitet i korthet 
 
Ekonomiskt bistånd januari 2011 
 
Redovisning av LSS-insatser
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§ 27 
Redovisning av delegationsbeslut 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2011-02-09, § 27. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en 
av socialnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till 
socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa 
delegationsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.  
 
Äldre- och handikappomsorgen och LSS 
Delegationsbeslut för tiden 2011-01-01-01 – 2011-01-31 
 

Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2011-01-01 – 2011-01-31 
 

Alkoholhandläggare  
Beslut 2011-01-26 om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker 
vid enstaka tillfälle till slutet sällskap, Timsfors Folketshusförening, dnr 2010.4 
 
Arbetsutskottet 
2011-01-19 §§ 1 – 5 
2011-02-03 §§ 6 - 14 
 
 
 


