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Tid och plats Onsdagen den 15 juni 2011, Åsasalen, 13.00 - 
15.40 

  
Tjänstgörande Kurt Persson (KD), ordförande 
Ledamöter Karina Eliasson (S), vice ordförande 

Yvonne Takvam (KD) 
Jerry Borg (KD 
Eva Madestam (KD) 
Morgan Gustafsson (M) 
Kristina Davidsson (C) 
Kenneth Cederfelt (S) 
Yvonne Karlsson (S) 
Kirsten Wagner (S) 
Malin Stadig (KD) ersättare för Ida Adolfsson (M) 
 

  
Ersättare Anita Pohlman (S) 
  
  
  
  
Övriga 
närvarande 

Laila Siljedahl, förvaltningschef 
Eva-Lena Sjöstedt, förvaltningsekonom, §§ 69 - 72 
Inger Ohlin, IFO-chef, §§ 69, 74 - 78 
Lars-Ola Bohlin, MAS, § 79 

  
  
  
Justerare Yvonne Karlsson 
  
Datum för 
justering 

 
Socialkontoret den 2011-06-17             Paragrafer: 69 - 80 
 
 

Underskrifter Sekreterare Gunnel Björnstedt 
   
   
 Ordförande Kurt Persson 
   
   
 Justerare Yvonne Karlsson 
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Anslag om justering  

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 

 
2011-06-15 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2011-06-20 

Anslaget tas 
ned: 

 
2011-07-11 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 69 Ekonomisk rapport för maj månad 2011 

§ 70 Föreningsbidrag för år 2011 till lokala pensionärsorganisationer. 

§ 71 Föreningsbidrag för år 2011 till lokala handikapporganisationer. 

§ 72 Bidrag till Handikapprörelsens Idé- & Kunskapscentrum för år 2011. 

§ 73 LSS-boende vid Lillgården i Markaryd 

§ 74 Verksamhetsbidrag till Adoptionscentrum Sydöst.för år 2011 

§ 75 Verksamhetsbidrag till BRIS region Syd för år 2011. 

§ 76 Verksamhetsbidrag till Kvinnojouren Märta för år 2011. 

§ 77 Föreningsbidrag för år 2011 till Nattvandrarföreningen Markaryd & 
Strömsnäsbruk. 

§ 78 Medel i syfte att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld. 

§ 79 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 80 Redovisning av delegationsbeslut 
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Sn § 69 

Ekonomisk rapport för maj månad 2011 

Dnr 2011/31.   
 

Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämndens prognos efter fem månader visar ett underskott på 
2 050 kkr. Den procentuella nettoförbrukningen är 39,9% jämfört 
med riktvärdet på 39,2%. Vid samma tidpunkt föregående år låg den 
procentuella nettoförbrukningen på 39,8%, dvs 0,1% lägre jämfört 
med 2011. 
 
Socialnämndens nettobudget är i dagsläget 170 254 kkr inkl 
kapitaltjänstkostnader och internhyror. I prognosen är projekt 
såsom anhörigstöd, statliga stimulansmedel och valfrihetssystem 
exkluderade.  
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 

Ekonomisk rapport maj 2011 
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Sn § 70 

Föreningsbidrag för år 2011 till lokala pensionärs-
organisationer. 

Dnr 2011/32.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagen fördelning av bidrag till 
pensionärsorganisationer år 2011.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

I år liksom tidigare år är det möjligt för organisationer som är 
verksamma inom socialnämndens verksamhetsområde att söka 
bidrag enligt nya antagna riktlinjer.  
 
I år har totalt fem stycken pensionärsorganisationer ansökt om 
bidrag och samtliga uppfyller bidragskriterierna.  
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 

Inkomna ansökningar 

Förslag till fördelning av föreningsbidrag till pensionärsorganisationer år 2011  

 
 
Beslutet expedieras till: 

Funktionschef Äldre- och Handikappomsorg 
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Sn § 71 

Föreningsbidrag för år 2011 till lokala handikapp-
organisationer. 

Dnr 2011/35.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagen fördelning av bidrag till 
handikapporganisationer år 2011. 
  
 
Bakgrund och sammanfattning 

I år liksom tidigare år är det möjligt för organisationer som är 
verksamma inom socialnämndens verksamhetsområde att söka 
bidrag enligt nya antagna riktlinjer. 
 
År 2011 har totalt tio stycken organisationer ansökt om bidrag varav 
två stycken, Personskadeförbundet Kronobergs lokalförening och 
Kronobergs länsförening av RMT, ej uppfyller bidragskriteriet 
gällande antal medlemmar skrivna i Markaryd kommun.  
 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 

Inkomna ansökningar 

Förslag till fördelning av föreningsbidrag till handikapporganisationer år 2011 

 
 
Beslutet expedieras till: 

Personskadeförbundet Kronobergs Lokalförening 

Kronobergs Länsförening av Rmt 

Funktionschef Äldre- och Handikappomsorg 
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Sn § 72 

Bidrag till Handikapprörelsens Idé- & Kunskaps-
Centrum för år 2011 

Dnr 2011/43.   
 

Beslut 

Socialnämnden beviljar ett bidrag till organisationen med 32 500 
kronor. 
Bidraget finansieras ifrån kontot för föreningsbidrag. 
 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum är en administrativ 
samordningsorganisation som hela den samlade handikapprörelsen 
i Kronobergs län står bakom. Organisationens huvudsakliga mål är 
bland annat att skapa/bibehålla en enad handikapprörelse med 
engagerade och kunniga representanter och arbeta för att öka vår 
nåbarhet bland funktionshindrade i alla åldrar och med olika 
etnisk/kulturell bakgrund. 
 
Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum är en ideell 
organisation med egna stadgar och vars grundbudget bygger till 
största delen på bidrag från kommuner och landsting. 
Socialnämnden har under ett antal år bidragit med stöd till 
verksamheten. För år 2011 uppgår organisationens sökta 
finansieringsbidrag till 33 500 kronor. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 

Ansökan om föreningsbidrag år 2011 

 
 
Beslutet expedieras till: 

Handikapprörelsens Idé- & Kunskapscentrum 

Funktionschef Äldre- och Handikappomsorg 
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Sn § 73 

LSS-boende vid Lillgården i Markaryd 

Dnr 2011/37.   
 

Beslut 

Markaryds kommun hyr hela fastigheten Lillgården av Habi Bygg 
AB och övertar därmed rollen som hyresvärd för de boende. 
Lillgården ändrar inriktning till LSS-boende i form av service-
bostad/annan särskilt anpassad bostad.  
För gemensamma utrymmen används lokaler på Mellangård. 
Den ordinarie kölistan till servicelägenheter på Mellangård 
inaktiveras tillfälligt. 
De berörda hyresgästerna kontaktas för samtal och information 
kring Lillgårdens nya inriktning och efterhand erbjuds de lediga 
servicelägenheter på Mellangård. 
När flyttningen ägt rum aktiveras åter den ordinarie kölistan till 
Mellangård  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2011-04-13 att ge socialförvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag till utformning av ett LSS-boende på 
Lillgården i Markaryd till juni 2011. Utredningen inleds med en 
beskrivning av tillgången till servicelägenheter i Markaryd eftersom 
Lillgården idag rymmer servicelägenheter. Därefter en 
begreppsförklaring av olika former av LSS-boenden samt en 
beskrivning av behoven av LSS-boende i Markaryd. Slutligen följer 
en beskrivning av hur en förändring av Lillgården kan se ut för att 
möta behovet av utökat LSS-boende i Markaryd.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 

Utredning daterad 2011-05-27 

 
 
Beslutet expedieras till: 

Äldre- och Handikappomsorgschefen 

Förvaltningschefen 
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Sn § 74 

Ansökan om verksamhetsbidrag till Adoptions-
centrum Sydöst. 

Dnr 2011/42.   
 

Beslut 

Adoptionscentrum sydösts ansökan om föreningsbidrag år 2011 
avslås. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Adoptionscentrum sydöst är en lokalavdelning inom förbundet 
Adoptionscentrum som bedriver verksamhet i Blekinge och 
Kronobergs län. Föreningen har 500 medlemmar och allt arbete i 
föreningen bedrivs ideellt. Verksamheten finansieras av bidrag från 
Adoptionscentrum, kommuner, landsting och övriga sponsorer. Det 
sökta beloppet är beräknat på 100 kr per medlem bosatt i Markaryds 
kommun med tillägg av 500 kr avsett för riktad 
informationsverksamhet om adoptionsfrågor. Adoptionscentrum 
ansöker om föreningsbidrag med 1 300 kr för 2011. 
Då ansökan gäller föreningsbidrag för en mycket begränsad grupp 
föreslår utredaren att ansökan avslås. 
 
Beslutsunderlag 

Adoptionscentrum Sydösts ansökan 

Protokoll fört vid AD sydösts årsmöte 2011 

Verksamhetsberättelse 2010 

Resultat och balansräkning 2010 

Revisionsberättelse 2010  

 
 
Beslutet expedieras till: 

Adoptionscentrum Sydöst 
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Sn § 75 

Verksamhetsbidrag till BRIS region Syd för år 2012. 

Dnr 2011/45.   
 

Beslut 

Föreningsbidrag till BRIS region Syds stödverksamhet beviljas med 
3 000 kr för 2011. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

BRIS - Barnens Rätt I Samhället -  är en partipolitiskt och religiöst 
obunden ideell förening. BRIS har som mål att stärka barns och 
ungdomars rättigheter och att förbättra barn och ungdomars 
levnadsvillkor. Barn i Markaryds kommun kan anonymt och 
kostnadsfritt få en vuxen stödjande kontakt. 600 frivilliga 
medarbetare bemannar BRIS stödverksamheter. "Jourarna" är 
minst 25 år och har en professionell eller ideell bakgrund med att ha 
arbetat med barn och ungdomar. BRIS ansöker om ett 
verksamhetsbidrag för 2011 med 9 810 kr vilket motsvarar 5 kr per 
barn från Markaryds kommun. Utredarens bedömning är att BRIS 
är ett viktigt språkrör för barn och ungdomar som har det svårt.  
 
Beslutsunderlag 

BRIS ansökan om föreningsbidrag 

Årsredovisning för 2010 

Protokoll från BRIS region syds årsmöte den 16 mars 

Preliminär verksamhetsplan 2012 

Budget 2012 

 
 
Beslutet expedieras till: 

Bris Region Syd 
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Sn § 76 

Verksamhetsbidrag till Kvinnojouren Märta för år 
2011. 

Dnr 2011/52.   
 

Beslut 

Föreningsbidrag till Kvinnojouren Märta beviljas med 30 000 kr för 
2011. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Kvinnojouren Märta arbetar med invånarna i Ljungby, Älmhults och 
Markaryds kommuner. Under 2010 hade jouren kontakt med 82 
stödsökande kvinnor och jouren har haft kvinnor och barn boende i 
skyddslägenheten under 447 nätter. Kvinnojouren bedriver även 
informationsarbete. Kvinnojouren har 62 medlemmar. 
 
Kvinnojourens ansökan innehåller verksamhetsberättelse , resultat 
och balansräkning och godkänd revisionsberättelse för föregående 
år samt budget och verksamhetsplan för innevarande år. Styrelsen 
för Kvinnojouren har beviljats ansvarsfrihet för 2011. 
 
Socialförvaltningen i Markaryds kommun har ett mycket gott 
samarbete med Kvinnojouren och samarbetar med jouren i 
familjefridsärenden. Verksamheten är beroende av ekonomiskt stöd 
från kommunerna för att kunna driva sin verksamhet med skyddat 
boende och telefonjour dygnet runt. Kvinnojouren ansöker om 
bidrag med 60 000 kr. Kvinnojouren har tidigare år tilldelats ett 
bidrag som beräknats på tre kronor per invånare i kommunen vilket 
blir ca 30 000 kr.  
 
Beslutsunderlag 

Kvinnojourens ansökan om föreningsbidrag 

Verksamhetsberättelse för 2010 

Resultat- och balansräkning för 2010 

Godkänd revisionsberättelse för 2010 

Budget för 2011 

Verksamhetsplan för 2011 

 

Beslutet expedieras till: 

Kvinnojouren Märta
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Sn § 77 

Föreningsbidrag för år 2011 till Nattvandrarföreningen 
Markaryd & Strömsnäsbruk 

Dnr 2011/55.   
 

Beslut 

Föreningsbidrag till Nattvandrarföreningen i Markaryd och 
Strömsnäsbruk beviljas med 7 000 kr för 2011. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Nattvandrarföreningen i Markaryd och Strömsnäsbruk har från och 
med 2011 slagits samman till en förening. De kommer att bedriva 
nattvandring tillsammans i kommunen. Föreningen drivs av 
frivilliga vuxna som är ute bland ungdomar under helgerna. 
Nattvandrarna samverkar med skolorna, socialtjänsten i kommunen 
samt polisen. Föreningen har för 2011 planerat för att i samarbete 
med kommunens ungdomssamordnare ordna aktiviteter för t.ex. 
skolavslutningen. Föreningen har även planerat in utbildning i HLR. 
Nattvandrarföreningen ansöker om 7 000 kr i verksamhetsbidrag 
för 2011. 
 
Nattvandrarföreningens arbete är positivt för kommunen då det 
innebär att fler vuxna rör sig ute i samhället på helger. 
Socialförvaltningen ser gärna ett utöka samarbete med 
nattvandrarföreningen och framförallt fältsekreteraren kommer att 
arbeta för detta. 
 
 
Beslutsunderlag 

Nattvandrarföreningens ansökan om föreningsbidrag 

Preliminär verksamhetsplan för 2011 

 
 
Beslutet expedieras till: 

Nattvandrarföreningen i Markaryd & Strömsnäsbruk 
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Sn § 78 

Medel i syfte att förstärka och kvalitetsutveckla stödet 
till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. 

Dnr 2010/34.   
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att gemensamt med länets övriga 
kommuner och landstinget ansöka om utvecklingsmedel år 2011 för 
stöd till Familjefrid Kronoberg.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Kommunerna i Kronobergs län ansöker gemensamt med landstinget 
om medel från Socialstyrelsen för att fortsatt utveckling av 
Familjefrid Kronoberg. Familjefrid Kronoberg är en verksamhet som 
arbetar med stöd och behandling för barn, kvinnor och män som 
utsatts för våld i nära relationer samt stöd åt förövare. 
Verksamheten har möjliggjorts med hjälp av projektmedel från 
Länsstyrelsen vilket i uppstarten bekostade en stor del av 
verksamheten. Målet var dock att skapa en permanent verksamhet 
som finansieras av landstinget och kommunerna gemensamt. Så 
länge det finns projektmedel att söka används dessa som ett stöd till 
verksamheten. För 2011 ansöker Växjö kommun, som administrerar 
verksamheten, om 1 000 000 kr av de projektmedel som utgår från 
Socialstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

Ansökan om utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och 

barn som bevittnat våld. 

 
 
Beslutet expedieras till: 

Länsstyrelsen i Kronobergs Län 
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Sn § 79 

Aktuell verksamhetsinformation 

Dnr 2011/29.   
 

Kö till särskilt boende 
 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö 
 
Ersättning från Migrationsverket 
 
Rutiner för familjehemsplacering av barn och ungdom inom individ- 
och familjeomsorgen 
 
Socialstyrelsens inspektion angående nattillsyn på Fyrklövern och 
Sjögården 
 
Landstinget Kronobergs skrivelse angående vårdhygien 
 
Socialstyrelsens beslut angående förstärkt tillsyn av kommunens 
insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning - 
dokumentation i Markaryds kommun. 
 
Socialstyrelsens beslut i ärende om tillsyn enligt patientsäkerhets-
lagen och socialtjänstlagen 
 
Information om budgetarbetet inför år 2012, mål och tjänste-
garantier 
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Sn § 80 

Redovisning av delegationsbeslut 

Dnr 2011/30.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut 
som förtecknas i protokoll av den 2011-06-15 § 80. 
 
Bakgrund och 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 2011-05-01 - 2011-05-31 
 
Individ- och familjeomsorgen  
Delegationsbeslut för tiden 2011-05-01 - 2011-05-31 
 
Förvaltningschef 
Beslut 2011-05-24 om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen för 
servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till 
allmänheten, Golden Gate, dnr 2011.53 
 
Alkoholhandläggare 
Beslut 2011-05-19 om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen för 
servering av alkoholdrycker, Bacchu´s restaurang & Pub, dnr 
2010.74. 
Beslut 2011-05-27 om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen för 
servering av alkoholdrycker. Ekebackens konferenscenter, dnr 
2010.10 
 
Arbetsutskottet  
2011-05-25 § 42 - 49 
2011-06-08 § 50 - 57 
 
 


