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 Justerare Björn Jonsson 
 

 

 

 

 
Anslag om justering  

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

 
2012-02-15 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2012-02-23 

Anslaget tas 
ned: 2012-03-
15 

 
 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Ingvar Bergman   
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Ärendeförteckning 

 
  

§ 12 Ändring i föredragningslista 

§ 13 Förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Markaryds kommun enligt Socialtjänstlagen och 
lagen om stöd till vissa funktionshindrade. 

§ 14 Avvikelsesystem inom socialnämnden 

§ 15 Yttrande över riktlinjer för uteservering - Markaryds kommun. 

§ 16 Attestliggare för år 2012. 

§ 17 Ändring i förfrågningsunderlag LOV. 

§ 18 Minnesanteckningar från Brukarråden. 

§ 19 Socialnämndens interna kontroll 2011 

§ 20 Socialnämndens ekonomiska interna kontroll 2011 

§ 21 Bokslut 2011 socialnämnden 

§ 22 Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor 

§ 23 Förbundsordning för Markaryds Samordningsförbund  

§ 24 Avtal mellan Markaryds kommun och Markaryds Samordningsförbund 
år 2011 

§ 25 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 26 Redovisning av delegationsbeslut 
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SN § 12 

Fastställande av föredragningslistan 
Dnr .   
 

Beslut 

Ärendena tas upp efter ärendena på föredragningslistan. 

 
 
Dagens sammanträde 

Förvaltningen föreslår tre extra ärenden till dagens föredragningslista: 
 
Förbundsordning för Markaryds samordningsförbund 
Avtal mellan Markaryds kommun och Markaryds samordningsförbund 
Ekonomisk interkontroll av socialförvaltningens verksamhet för år 2011
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SN § 13 

Förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Markaryds kommun enligt Socialtjänstlagen och 
lagen om stöd till vissa funktionshindrade. 
Dnr 2012/2.   
 

Beslut 

Socialnämnden överlämnar yttrande i Dnr 9.1-18940/2011 till socialstyrelsen samt yttrande i 
Dnr 9.1-22131/2011 till kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialstyrelsen har i ärende: Dnr 9.1-18940/2011 samt Dnr 9.1-22131/2011 gjort tillsyn i 
Markaryds kommun och meddelat oss beslut. Verksamheten är ålagd att redovisa plan samt 
utföra vissa åtgärder som finns noterade i bifogade skrivelser. Redovisningen ska vara 
socialstyrelsen tillhanda senast 2012-03-15. 
 
 
Beslutsunderlag 

Socialstyrelsens beslut 2011-12-16 Dnr 9.1-18940/2011 
Socialförvaltningens förslag till redovisning 2012-01-19 
Socialstyrelsens beslut 2011-12-13 Dnr 9.1-22131/2011 
Socialförvaltningens förslag till redovisning 2012-01-19 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Socialstyrelsen 
Kommunstyrelsen 
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska 
Samtliga Funktionschefer 
 
---------- 
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SN § 14 

Avvikelsesystem inom socialnämnden 
Dnr 2012/3.   
 

Beslut 

Avvikelsesystem för socialnämnden införs under första kvartalet 2012 
Riktlinjer för systemet fastställs 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och utvecklingsledaren har utarbetat förslag till 
avvikelsesystem att användas inom såväl socialtjänst som kommunens hälso- och sjukvård 
inom socialnämndens verksamheter. Av föreskriften SOSFS 2011:9 ( Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete) framgår att det finns en skyldighet för bland annat socialnämnden 
att ha ett system för att systematiskt arbeta med avvikelser inom verksamheten. 
Förslaget till avvikelsesystem är ett elektroniskt system som ska användas av all personal 
inom nämndens verksamhetsområden. I systemet hanteras följande: 
- Avvikande händelse 
- Lex Maria 
- Lex Sarah 
- Personskada 
- Tillbud 
- Förbättringar 
 
Förslag till riktlinjer för avvikelsesystemet har upprättats och tas upp till beslut i 
socialnämnden. 
Systemet föreslås införas under första kvartalet 2012.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Avvikelsesystem för socialnämndens verksamheter 
Riktlinjer för avvikelsesystem 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utvecklingsledaren 
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska 



                                                                                                                                                              

 

 

     
 Socialnämnden                                             2012-02-15   
 

 

 

1(18)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

SN § 15 

Yttrande över riktlinjer för uteservering - Markaryds kommun. 
Dnr 2012/1.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till yttrande gällande riktlinjer för uteservering i Markaryds 
kommun. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över samordnade riktlinjer angående 
uteservering i Markaryds kommun. I samband med upprättande av en uteservering är det flera 
lagar som reglerar verksamheten och därmed flera olika förvaltningar och myndigheter som 
blir berörda. Helhetsuppfattningen av förslaget till riktlinjer är att det är otydligt vilken 
myndighet som ansvarar för vad. 
 
Socialnämndens ansvarsområde är de delar som reglerar alkoholtillstånd där även delen med 
uteservering regleras. Under rubriken serveringstillstånd står det att uteserveringen bör vara 
del av en restaurang med alkoholtillstånd. Rätt formulering är att "uteserveringen måste vara 
del av en restaurang med serveringstillstånd för alkoholdrycker. Man behöver ansöka om 
förändrad serveringsyta. Tillstånd ansöker du om hos socialförvaltningen." 
 
När det gäller punkt 3. Serveringstillstånd under rubriken "Du går tillväga på följande sätt" bör 
det stå att ansökan görs på blankett som erhålls från socialförvaltningen. Till den som vill 
utöka ett befintligt tillstånd krävs en ansökan om förändrat tillstånd.  
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Förslag till riktlinjer för uteservering - Markaryds kommun. 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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SN § 16 

Attestliggare för år 2012. 
Dnr 2011/83.   
 

Beslut 

Socialnämnden antar förslag till attestliggare för år 2012. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

En reviderad upplaga av socialnämndens attestliggare gällande år 2012. Genomförda 
ändringar är gjorda utifrån den nya organisationen med tre funktionsområden istället för 
tidigare fyra. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Attestliggare 2012 socialnämnden 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Yngve Fransson 
Eva Braunstein 



                                                                                                                                                              

 

 

     
 Socialnämnden                                             2012-02-15   
 

 

 

1(18)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

SN § 17 

Ändring i förfrågningsunderlag, LOV. 
Dnr 2010/15.   
 

Beslut 

Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV fastställs med ändring på sidan 6 i 
förfrågningsunderlag till följande lydelse under rubriken 2.5 Lex Sarah, sista meningen: 
”Leverantören och leverantörens personal gör anmälan till socialnämnden”  
 
 
Bakgrund och sammanfattning 

En revidering av förfrågningsunderlaget enligt LOV (Lag om valfrihetssystem) ska göras. På 
sidan 5 läggs till under Krav på leverantören att Bedriva verksamheten med personal ej fyllda 
67 år. På sidan 6 läggs till under rubriken Upprättande av genomförandeplan, Kommunen 
tillhandahåller en mall för genomförandeplan. Slutligen under rubriken Godkännande av 
ansökan på sidan 10 ändras att Beslut kommer att meddelas inom en månad till att det 
meddelas inom två månader efter att komplett ansökan inkommit.  
 

Dagens sammanträde 

Under diskussion i ärendet framkommer att socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet.  
 

 

Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Förfrågningsunderlag enligt LOV 2012-02-11 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utvecklingsledaren 
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SN § 18 

Minnesanteckningar från Brukarråden. 
Dnr 2012/4.   
 

Beslut 

Förslag från brukarråden som innebär ökade kostnader behandlas i kommande budgetplan. 
Beslut som fattas återkopplas ut i verksamheten. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2011-04-13, § 48, att införa 7 brukarråd. Råden är ett forum för 
kontakt och delaktighet mellan socialnämndens politiker och brukare/anhöriga. 
Socialnämnden har utsett sina representanter medan verksamheten utser personal som ska 
ingå. Representanter för brukare och anhöriga väljs/utses på lämpligt sätt. 
 
Råden finns inom särskilda boendena Sjögården och Utsikten i Markaryd och Ekliden och 
Fyrklövern i Strömsnäsbruk. Inom individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen och 
hemtjänsten/hemsjukvården/hemrehabiliteringen finns de övriga råden.  
 
Under hösten 2011 hade brukarråden sina första möten och minnesanteckningarna från dessa 
redovisas socialnämnden i februari 2012.  
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Minnesanteckningar från brukarråden 
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SN § 19 

Socialnämndens interna kontroll 2011 
Dnr 2011/12.   
 

Beslut 

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

En redovisning av resultatet av socialnämndens interna kontroll för verksamhetsåret 2011. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 

 
 
Beslutet expedieras till: 
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SN § 20 

Socialnämndens ekonomiska interna kontroll 2011 
Dnr 2011/12.   
 

Beslut 

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

Förvaltningsekonomen vid kommunstyrelseförvaltningen har utfört granskning av 
socialförvaltningens fakturahantering och funnit att rutiner för hantering av fakturor fungerar 
väl efter gällande regler och att de fåtal anmärkningar som granskningen funnit är av mer 
tillfällig art.  
 
Beslutsunderlag 

Ekonomisk intern kontroll inom socialförvaltningens verksamhet  
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SN § 21 

Bokslut 2011 socialnämnden 
Dnr 2011/31.   
 

Beslut 

Verksamhetsberättelse för år 2011 tillsammans med redovisning av måluppfyllelse, 
synpunktshantering samt tjänstegarantier överlämnas med kommentarer till 
bokslutsberedningen. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Redovisning av socialnämndens resultat gällande verksamhetsåret 2011. Av socialnämndens 
uppsatta mål är 9 uppfyllda, 4 delvis uppfyllda, 3 ej uppfyllda samt 3 ej redovisade. Under 
2011 har 51 stycken avvikelser gällande tjänstegarantier redovisats och 55 synpunkter har 
lämnats in. Totalt redovisar socialnämnden ett resultat på - 3 133 kkr jämfört med 2011 års 
budget.   
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011 
Socialnämndens måluppfyllelse 2011 
Socialnämndens uppfyllelse av tjänstegarantier 2011 
Synpunktshantering "Säg vad du tycker" 2011  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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SN § 22 

Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för familjerättsliga 
frågor 
Dnr 2012/6.   
 

Beslut 

Sammanträdesprotokollet läggs till handlingarna. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har inkommit sammanträdesprotokoll 
från den 23 januari 2012. 
 
På sammanträdet behandlades rutin för rapportering, utredning etc enligt Lex Sarah. 
 
 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Sammanträdesprotokoll från den 23 januari 2012 
 
 
Beslutet expedieras till: 
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SN § 23 

Förbundsordning för Markaryds Samordningsförbund 
Dnr 2011/11.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till revidering av Förbundsordning för Markaryds 
Samordningsförbund och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Markaryds samordningsförbund har inrättats med stöd av Lag (SFS nr: 2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Landstinget Kronoberg och Markaryds kommun. Förbundets ändamål är 
att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan dessa parter i syfte 
att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.  Hur samordningsförbundet ska styras 
och finansieras samt övriga bestämmelser regleras i en förbundsordning som fastställdes första 
gången 2005-08-31. Förslag till revidering av Förbundsordningen 2012-01-27 gäller ersättning 
till ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare. I förslaget föreslås att: 
Markaryds Samordningsförbund följer Markaryds kommuns arvodesreglemente gällande 
grundarvode för ordförande och viceordförande. 
Markaryds Samordningsförbund följer Landstinget Kronobergs arvodesreglemente gällande 
sammanträdesarvode för ledamöter och ersättare.  
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Förbundsordning för Markaryds Samordningsförbund 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen
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SN § 24 

Avtal med Markaryds Samordningsförbund 
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" och "Arbetspraktiken" samt 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 2012. 
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens skrivelse 2012-02-13 
Uppdragsavtal mellan Markaryds kommun och Markaryds Samordningsförbund 
Projektplan Aktiviteten 
Projektplan Arbetspraktiken 
Projektplan Framsteget 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen
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SN § 25 

Aktuell verksamhetsinformation 
Dnr 2012/8.   
 

Beslut 

  
Bakgrund och sammanfattning 

Kö till särskilt boende 
Domar från Förvaltningsrätten 
Dom från Växjö tingsrätt 
Beslut från Kammarrätten 
Verksamhetsplan 
Kvantitet och kvalitet 
Länsstyrelsens alkohol- och tobakstillsyn 
Arbetsmiljöverkets inspektion 
Migrationsverkets beslut 
Ungdomsinskottet 
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SN § 26 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2012/9.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2012-02-15.  
 
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 2012-01-01 - 2012-01-31 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2012-01-01 - 2012-01-31 
 
 
 
 
 
 


