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Tid och plats Onsdagen den 16 november 2011, Åsasalen, 13.00 - 15.10 
  
Tjänstgörande Kurt Persson (KD), ordförande 
Ledamöter Karina Eliasson (S), vice ordförande 
 Yvonne Takvam (KD) 
 Jerry Borg (KD) 
 Eva Madestam (KD) 
 Kenneth Cederfelt (S) 
 Björn Jonsson (S) 
 Kirsten Wagner (S) 
 Ayse Vatansever (KD) ersättare för Kristina Davidsson (C) 
 Malin Stadig (KD) ersättare för Morgan Gustafsson (M)  
 Elly Johannesson (C) ersättare för Ida Adolfsson (M) 
  
  
Ersättare Anitha Pohlman (S) 
 Ella Säfström (S) 
  
  
Övriga 
närvarande 

 
Laila Siljedahl, förvaltningschef 

 Eva-Lena Sjöstedt, förvaltningsekonom §§116 – 117  
 Eva Laub, funktionschef §§ 116 - 117 
 Inger Ohlin, IFO-chef §§ 116 - 117 
 Anna-Carin Pålsson, 1:e socialsekreterare § 116 
  

 
Justerare Björn Jonsson 
  
Datum för 
justering 

 
Socialkontoret den 22 november 2011               Paragrafer: 116 - 126 
 
 

Underskrifter Sekreterare Gunnel Björnstedt 
   
   
 Ordförande Kurt Persson 
   
   
 Justerare Björn Jonsson 
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Anslag om justering  

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

 
2011-11-16 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2011-11-23 

Anslaget tas 
ned: 

2011-12-14 
 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 116 
§ 117 

Tema: Noaks Ark 
Ekonomisk rapport för oktober månad 2011 

§ 118 Redovisning av åtgärder utifrån revisionsrapport 

§ 119 Uppföljning av 3D:s projektplan för tiden 2011-01-01 – 2011-08-31 

§ 120 Sammanträdesdagar under år 2012. 

§ 121 Medborgarundersökning 2011. 

§ 122 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS. 

§ 123 Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott för valperioden 2011 - 
2014. 

§ 124 Val av ersättare i Kommunala pensionärsrådet för valperioden 2011 - 
2014. 

§ 125 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 126 Redovisning av delegationsbeslut 
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Sn § 117 

Tema: Noaks Ark 
 
Elli Mokus och Farhad Khaghani, verksamhetsansvariga från Noaks 
Ark Småland & Halland informerar om verksamheten. 
 
Noaks Ark Småland & Halland arbetar för att öka välbefinnandet 
hos dem som lever med hiv samt med att förebygga spridningen av 
hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Genom att öka 
medvetenheten om hiv kan hivpositivas utsatthet i samhället 
lindras.  
 
Noaks Ark Småland & Halland arbeta med två huvuduppgifter, 
psykosocialt stöd och preventivt arbete. Det psykosociala stödet ges 
till hivpositiva och deras närstående. Det finns ca 70 hivpositiva i 
Kronobergs län. Hälften är män och hälften kvinnor i åldern 10 – 66 
år. Ca 90 % är heterosexuella och 2/3 är migranter från högende-
miska områden. Noaks Ark stödjer ca 150 närstående och av dessa 
är 61 barn.  
 
Hivpositiva finns i alla 8 kommunerna i Kronobergs län och man 
har kontakt med 5 personer i Markaryds kommun.  
 
Under 2010 hade Noaks Ark 703 kurativa/psykosociala samtal både 
genom besök i Växjö och hembesök. Via telefon genomfördes 842 
samtal. Noaks Ark har också en volontärverksamhet med 65 
volontärer idag som arbetar inom stödverksamhet eller inom den 
förebyggande verksamheten. Den 1 december är det Internationella 
Aidsdagen och då hålls ett seminarium i Växjö som vänder sig till 
personal inom vården, Migrationsverket, socialtjänsten och andra 
som i sitt arbete möter migranter eller arbetar med hiv. 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
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Sn § 117 

Ekonomisk rapport för oktober månad 2011 

Dnr 2011/31.   
 

Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 
Jerry Borgs yrkanden bifalles.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämndens prognos efter tio månader visar ett underskott på 
2 995 kkr. Den procentuella nettoförbrukningen är 83,6 % jämfört 
med riktvärdet 83 %. Vid samma tidpunkt förgående år låg den 
procentuella nettoförbrukningen på 84,8 %, dvs 1,2 procentenheter 
högre jämfört med 2011. 
 
Socialnämndens nettobudget är i dagsläget 173 033 kkr inklusive 
kapitaltjänstkostnader och internhyror. I prognosen är projekt 
såsom anhörigstöd och statliga stimulansmedel exkluderade.  
 

Dagens sammanträde 

Jerry Borg yrkar att rapporten ekonomisk redovisning bör 
kompletteras med kortfattad skriftlig information om orsak till 
överskridande av budgeten.  Han yrkar vidare att ansvariga för 
respektive konto bör lämna en skriftlig redogörelse om orsaken till 
överskridandet av budgeten. 
 
Jerry Borgs yrkanden bifalles. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 

Ekonomisk rapport för oktober 2011 
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Sn § 118 

Redovisning av åtgärder utifrån revisionsrapport 

Dnr 2010/80.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen och översänder den till 
kommunfullmäktige. 
Socialnämnden återkommer med mer utförlig rapport under år 
2012. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-29, § 88, att uppdra åt 
socialnämnden att lämna redovisning över vilka åtgärder som 
vidtagits eller planeras i anledning av revisionsrapporten 
"Granskning av kommunens kostverksamhet". 
 
I förvaltningschefens yttrande ang revisionsrapporten angavs att 
socialnämnden skulle anta Livsmedelsverkets råd. Vid social-
nämndens sammanträde 2011-10-12 antogs dessa. Arbetet med att 
göra dem kända har påbörjats.  
 
Vidare finns nu ett fungerande system för att föra och följa upp 
måltidsstatistiken.  
 
En gemensam upphandling för mattransporter är gjord men några 
anbud kom inte in. Arbetet utförs på samma sätt som förut.  
 
Riktlinjer och rutiner för specialkoster inom skola/förskola är 
upprättade och håller på att göras kända.  
 
Brukarundersökning inom matdistributionen är utförd vilken 
redovisats för socialnämnden. Servering av alternativ lunchrätt har 
påbörjats för denna grupp. 
 
Kartläggning av personalens utbildningsbehov är påbörjad. 
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Sn § 118 forts 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschefen informerar att kommunfullmäktige i beslut § 88, 
2011-09-29, ger socialnämnden i uppdrag att senast 2012-11-30 
lämna redovisning över vilka åtgärder som vidtagits eller planeras i 
anledning av revisionsrapporten.  Rätt datum ska vara 2011-11-30. 
Förvaltningschefen föreslår att socialnämnden i beslutet gör 
tillägget att nämnden återkommer med utförlig rapport under år 
2012. 
 
Beslutsunderlag 

Kostchefens tjänsteskrivelse  

Förvaltningens svar på revisionsrapporten "Granskning av kommens kostverksamhet" 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige
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Sn § 119 

Uppföljning av 3D:s projektplan för tiden 2011-01-01 - 
2011-08-31 

Dnr 2009/95.   
 

Beslut 

Socialnämnden överlämnar uppföljning för perioden 2011-01-01 - 
2011-08-31 till kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Projektet Demokrati-Dialog-Delaktighet har pågått under perioden 
2009 - 2011 med avslutning 2011-08-31. Projektet har genomförts i 
nära samarbetet med Tingsryds kommun. Projektmedel har 
beviljats av Regionförbundet Södra Småland. Kommunfullmäktiges 
presidium har utgjort styrgrupp med kommunens tre 
utvecklingsledare som projektgrupp med kommunstyrelse-
förvaltningens utvecklingsledare som samordnare. 
 
Skriftliga halvårsuppföljningar har gjorts under projekttiden då 
styrelse och nämnder har redovisat vad som gjorts inom respektives 
ansvarsområde. Föreliggande redovisning är den sista i projektet 
och visar vad socialförvaltningen gjort under perioden 2011-01-01 
till 2011-08-31. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 

Uppföljning av 3D:s projektplan för tiden 2011-01-01 - 2011-08-31 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Utvecklingsledaren 
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Sn § 120 

Sammanträdesdagar under år 2012. 

Dnr 2011/74.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner förslaget till sammanträdesdagar under år 
2012. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Sammanträdesdagar för socialnämnden och socialnämndens 
arbetsutskott. 
 
Organ  Plats och tid  Datum 
ocialnämnden   Förvaltningsbyggnaden 11 januari, 15 februari 

Åsasalen   (heldag) 14 mars, 11 april 
  Onsdagar kl 13.00 15 maj (heldag)* 20 juni 

15 augusti, 12 september 
 10 oktober, 14 november 
12december 

 
Socialnämndens Förvaltningsbyggnaden  3 januari*, 18 januari, 
arbetsutskott Åsasalen  8 februari, 22 februari,  
 Onsdagar kl 13.00 7 mars, 21 mars,  
   3 april*, 19 april***,  
   9 maj, 24 maj***,  
   13 juni, 27 juni**, 

1 augusti**, 8 augusti,  
22 augusti, 5 september, 
19 september, 3 oktober, 
17 oktober, 7 november, 
21 november, 5 december  
19 december**, * tisdag, 
**individärenden, 
***torsdag 

Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 

 

Beslutet expedieras till: 

Socialnämndens ledamöter 

Socialförvaltningens ledningskontor 
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Sn § 121 

Medborgarundersökning 2011. 

Dnr 2011/76.   
 

Beslut 

Socialnämnden vill arbeta med ökad trygghet och kommer särskilt 
att arbeta med att stödja Nattvandrarföreningen och engagerade 
föräldrar. 
Vidare kommer socialnämnden att arbeta med stöd för utsatta 
personer. 
Påverkan, information och förtroende ska utvecklas genom bl a 
uppdatering av hemsidan så att den är lättillgänglig och synpunkts-
hanteringssystemet ”Säg vad du tycker”. Socialnämnden har inrättat 
brukarråd under 2011 och arbetet i dessa har påbörjats.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningsprocessen 
hemställer kommunstyrelsens ordförande om socialnämndens 
yttrande.  
 
Resultatet från 2011 års medborgarundersökning visar bland annat 
att Markaryds kommun vad gäller Nöjd Region Index ligger i nivå 
med genomsnittet för de kommuner som deltog i undersökningen 
hösten 2010 och våren 2011. För Nöjd Medborgar Index visar 
undersökningen att Markaryds kommun erhållit ett mycket bra 
resultat. För Nöjd Inflytande Index, tillhör Markaryd de bästa 
kommunerna i Sverige.  
 
Socialnämnden ska besluta om åtgärder inom socialnämndens 
ansvarsområde.  
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 

Medborgarundersökning 2011 

 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Sn § 122 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Social-
tjänstlagen och LSS. 

Dnr 2011/50.   
 

Beslut 

Socialnämnden rapporterar de ej verkställda besluten till kommun-
fullmäktige och kommunens revisorer.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Rapporteringen till Socialstyrelsen har skett vecka 41 och omfattar 1 
ej verkställt beslut enligt SoL och 5 ej verkställda beslut enligt 9 § 
LSS. 
 
En tjej och en kille som fått beslut om kontaktperson enligt LSS har 
fått avbrott i verkställigheten då kontaktpersonerna slutat. Två killar 
och två tjejer har beviljats kontaktperson men lämplig uppdrags-
tagare saknas.  
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Revisorerna 
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Sn § 123 

Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott för 
valperioden 2011 - 2014. 

Dnr 2011/3.   
 

Beslut 

Björn Jonsson (S) utses till ersättare för Karina Eliasson (S) i social-
nämndens arbetsutskott för resterande del av valperioden 2011 - 
2014. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Yvonne Karlsson (S) har avsagt sig sina uppdrag i socialnämnden. 
Yvonne har varit ersättare i socialnämndens arbetsutskott för Karina 
Eliasson (S). Socialnämnden har att utse ny ersättare för Karina 
Eliasson. 
 
Björn Jonsson har av kommunfullmäktige, 2011-09-29, § 97, utsetts 
till ny ledamot i socialnämnden för tiden fram till 2014-12-31. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
 
Beslutet expedieras till: 

Björn Jonsson 
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Sn § 124 

Val av ersättare i Kommunala pensionärsrådet för 
valperioden 2011 - 2014. 

Dnr 2011/4.   
 

Beslut 

Björn Jonsson (S) utses till ersättare för Karina Eliasson (S) i 
Kommunala Pensionärsrådet för resterande del av valperioden 2011 
- 2014. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Yvonne Karlsson (S) har avsagt sig sina uppdrag i socialnämnden. 
Yvonne har varit ersättare i Kommunala Pensionärsrådet för Karina 
Eliasson (S). Socialnämnden har att utse ny ersättare för Karina 
Eliasson. 
 
Björn Jonsson har av kommunfullmäktige. 2011-09-29, § 97, utsetts 
till ny ledamot i socialnämnden för tiden fram till 2014-12-31. 
 

Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
 
Beslutet expedieras till: 

Björn Jonsson 
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Sn § 125 

Aktuell verksamhetsinformation 

Dnr 2011/29.   
 

Kö till särskilt boende 
 
Dom från Kammarrätten i Jönköping 
 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö 
 
Dom från Växjö Tingsrätt 
 
Beslut från Socialstyrelsen ang tillsyn enligt socialtjänstlagen 
 
Övertalig personal i samband med budgetförändringar 
 
Information från Markaryds Samordningsförbund 
 
Information ang avslag om anhöriganställning
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Sn § 126 

Redovisning av delegationsbeslut 

Dnr 2011/30.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut 
som förtecknas i protokoll av den 2011-11-16, § 126. 
 
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 2011-10-01 - 2011-10-31 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2011-10-01 - 2011-10-31 
 
Alkoholhandläggare 
Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen för servering av 
alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap. 
Gräddhyllan Lantcafe, dnr 2010.42 
 
Arbetsutskottet  
2011-10-17 §§ 94 - 97 
2011-11-02 §§ 98 - 100 
 
 

 


