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Tid och plats Onsdagen den 12 december 2012, Åsasalen, 13.00 - 16.40 
Ajournerat kl 14.45 – 15.00 

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

Yvonne Takvam (KD) 
 Jerry Borg (KD), deltog ej i § 122 
 Eva Madestam (KD) 
 Morgan Gustafsson (M) 
 Rolf Lygård (M) 
 Kenneth Cederfelt (S) 
 Björn Jonsson (S) 
 Kirsten Wagner (S), deltog ej i § 122 

Elly Johannesson (C), ersättare för Kristina Davidsson (C) 
  
  
Ersättare Ayse Vatansever (KD) 
 Anitha Pohlman (S) 
  
  
  
Övriga 

närvarande 

Laila Siljedahl, förvaltningschef 
Eva-Lena Sjöstedt, förvaltningsekonom § 123 
Carina Augustsson, funktionschef § 131 
Inger Ohlin, IFO-chef § 131 

 Ingvar Bergman, utvecklingsledare § 131 
 Mariana Axelsson, kostchef § 124 
  
  
  
Justerare Kenneth Cederfelt 
  
Datum för 

justering 

 
Socialkontoret den 17 december 2012        Paragrafer: 121 - 132 

 

 
Underskrifter Sekreterare Gunnel Björnstedt 

   

   

 Ordförande Kurt Persson 

   

   

 Justerare Kenneth Cederfelt 
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2 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 
Anslag om justering  

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

 
2012-12-12 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2012-12-18 

Anslaget tas 
ned: 

 
2013-01-08 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 121 
§ 122 
§ 123 

Ändring av föredragningslistan 

Tema: Polis Christer Larsson 

Ekonomisk månadsrapport för oktober månad 2012 

§ 124 Kostpolicy för Markaryds kommun 

§ 125 Åtgärder utifrån LUPP-rapportens resultat 

§ 126 Möjlighet att belasta ekonomiskt biståndskonto i samband med särskilt 

anställningsstöd 

§ 127 Värdegrundsarbete inom socialförvaltningen 

§ 128 Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för 

våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare 

§ 129 Minnesanteckningar från Brukarråden 

§ 130 Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för 

familjerättsliga frågor 

§ 131 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 132 Redovisning av delegationsbeslut 

 



                                                                                                                                                              

 

                                                                                                      Protokoll 

                                                                                                                                                                                                                 Protokoll 

 

     
 Socialnämnden                                             2012-12-12    

 

 

 

1(16) 

1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

SN § 121 

Ändring av föredragningslistan 
 

Förvaltningschefen anmäler att ärende 8, Samordningsförbund för Ljungby, Älmhult och 
Markaryds kommuner, utgår.  
----------
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SN § 122 

Tema: Polis Christer Larsson  
 

Polis Christer Larsson informerar om polisens arbete i Markaryd. Det finns 4 poliser i yttre 
tjänst för närvarande. Han berättar att 3 – 4 % av villainbrotten klaras upp. Christer redogör 
för brottsstatistik för Markaryds kommun under åren 2002 – 2011. Det totala antalet brott har 
under de åren varierat mellan 1.383 brott år 2004 och 941 brott under 2006. Antalet brott mot 
brottsbalken har varierat mellan 1.324 för år 2004 och 831 under år 2006. Statistiken för år 
2009 för hela landet visade att Åstorp och Laholm låg i topp följt av Markaryd. 
 
Fråga ställs om polisen i Markaryd har kontakt med polisen i Skåne och Halland och svaret 
blir att man endast utbyter information med dessa län. 
 
Christer redovisar även narkotikarelaterade ingripanden i Markaryd under tiden 2011-12-12 – 
2012-12-12. Det finns idag 15 – 20 ungdomar i åldern 15 – 20 som använder narkotika i 
Markaryds kommun. Det finns 4 – 5 ställen där försäljning av narkotika sker. Det finns ca 20 
aktiva narkomaner i kommunen som polisen känner till och de är jämt fördelade mellan norra 
och södra kommundelen.  
 
Jerry Borg och Kirsten Wagner var inte närvarande vid informationen. 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
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SN § 123 

Ekonomisk rapport för oktober månad 2012 

Dnr 2012/12.   
 

Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 
Yrkandena från Jerry Borg bordläggs till socialnämndens sammanträde i januari 2013. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Efter elva månader prognostiserar socialförvaltningens verksamheter ett underskott som 
uppgår till 3 480 tkr. De centrala tilläggsbudgeteringarna för att täcka 2012 års lönerörelse är 
ej klara, vilket påverkar utfallet efter elva månader negativt. Dock har hänsyn tagits till 
löneökningsanslaget vid framtagandet av november månads ekonomiska rapport. 
 
Nämnd- och styrelseverksamhet, barn- och ungdomsvård, gemensam äldreomsorg, vård och 
omsorg särskilt boende, vård och omsorg ordinärt boende, insatser enligt LSS/personlig 
assistans samt kostverksamheten är verksamheter som prognostiserar underskott. 
Flyktingverksamhet, arbetsmarknadsåtgärder, administration stab, gemensam individ- och 
familjeomsorg, missbruksvård vuxna, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri, 
färdtjänst/riksfärdtjänst samt förebyggande verksamhet prognostiserar överskott. 
 
Inför 2013 vidareutvecklar vi det arbete som har påbörjats inom den ekonomiska 
uppföljningen genom att arbeta fram individuella handlingsplaner för varje budgetansvarig. 
Det underskott som idag redovisas inom resursenheten är ett område som måste lyftas till 
diskussion för att få en mer optimal användning av de resurser som finns inom vår 
organisation. Slutligen är samverkan, både inom och utom den egna förvaltningen, av mycket 
stor vikt för framgång både ekonomiskt och kvalitetsmässigt.   
 
Dagens sammanträde 

Yrkanden 
 
Jerry Borg (KD) yrkar att socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att redovisa 
en plan med målsättningen att motverka och åtgärda framtida negativa trender i 
socialnämndens budget (punkt 1). Vidare att samtliga biståndsbeslut omprövas en gång per 
månad och LSS-beslut 1 gång per kvartal (punkt 2) samt att de individuella handlingsplanerna 
för varje budgetansvarig redovisas för socialnämnden en gång per månad (punkt 3).  
 
Ordföranden ställer fråga om yrkandena bifalles och får ett nej till svar. 
 
Kenneth Cederfelt (S) anför att socialnämndens ram är för liten även för år 2013 pga utebliven 
skattehöjning. Kenneth vill se ett bokslut för HvB-hemmet Lyktan efter året som gått vilket 
förvaltningschefen lovar.   
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SN § 123 forts 

 
Sammanträdet ajourneras på begäran av Yvonne Takvam (KD) under tiden 14.45 – 14.55 och 
därefter förklarar ordföranden att alliansen säger jag till punkt 1 och punkt 3 men inte till 
punkt 2. Socialdemokraterna begär därefter ny ajournering under tiden 14.55 – 15.00 och 
återkommer med förslaget att yrkandena bordläggs till nästa sammanträde i januari 2013. På 
fråga från ordföranden om så kan ske svarar ledamöterna ja. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Ekonomisk rapport november 2012 
Kommentarer till ekonomisk rapport november 2012 
Månadsuppföljning 2012 
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SN § 124 

Kostpolicy för Markaryds kommun 

Dnr 2012/66.   
 

Beslut 

Kostpolicyn översänds till utbildnings- och kulturnämnden för yttrande. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kostchefen har upprättat förslag till kostpolicy för Markaryds kommun. Policyn är avsedd att 
gälla för kommunens kostverksamhet som omfattar förskola, skola, äldreomsorg samt omsorg 
om personer med funktionsnedsättning. Målsättningen är att all personal som på något sätt 
arbetar med kommunens måltidsverksamhet ska ha en enhetlig syn på vad som bedöms och 
uppfattas som god måltidskvalitet. God kvalitet ska genomsyra hela kedjan från upphandling, 
tillagning, näringsinnehåll, servering, bemötande och uppföljning samtidigt som den följer ett 
hållbart miljöperspektiv och gällande lagar och föreskrifter. Ärendet översänds till 
utbildnings- och kulturnämnden för yttrande. Yttrandet önskas till socialförvaltningen senast 
2013-01-25. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Förslag till kostpolicy för Markaryds kommun 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utbildnings- och Kulturnämnden 
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SN § 125 

Åtgärder utifrån LUPP-rapportens resultat 

Dnr 2012/68.   
 

Beslut 

Redovisning av åtgärder med anledning av LUPP-rapporten godkännes. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPPEN) genomfördes i Markaryds kommun under 
hösten 2011 med presentation av en rapport under februari-mars 2012. Enkätundersökningens 
resultat visade på brister som rör socialnämndens verksamheter vad gäller skolmaten och hur 
ungdomar får tag i alkohol. 
 
Skolmaten: 
Resultaten finns under avsnitt C, Skola, i LUPP-rapporten. 
Skolmaten gäller i första hand Strömsnässkolan där 49 % var missnöjda. Följande åtgärder har 
därför vidtagits på denna skola efter att rapporten presenterades: 
- Bemanning för serveringspersonalen har utökats med en personal vid tiden för 
lunchservering 
- Kökspersonalen har genomgått utbildning i vegetarisk matlagning 
- En ljudabsorberande vägg har satts upp i serveringslokalen  
 
Hur ungdomar får tag i alkohol: 
Under avsnitt F, Hälsa, redovisas att elever i årskurs 7 - 9 samt 1 - 3 i gymnasiet i Markaryds 
kommun, får alkohol från sina föräldrar i större omfattning än vid jämförelse med alla 
kommuner i genomsnitt. 
Följande åtgärder har vidtagits: 
- Information har getts till föräldrar vid föräldramöte 
- Information har getts till elever vid Nya steg-utbildning 
- Föräldrar erbjuds delta i föräldrastödsgrupper 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utvecklingsledaren 
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SN § 126 

Möjlighet att belasta ekonomiskt biståndskonto i samband med särskilt 

anställningsstöd 

Dnr 2012/47.   
 

Beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att det är möjligt att finansiera tjänst med särskilt 
anställningsstöd genom att belasta kontot för ekonomiskt bistånd. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

En utredning har gjorts avseende möjligheten att belasta kontot för ekonomiskt bistånd för att 
finansiera del av tjänst med särskilt anställningsstöd. Med utredningen som underlag görs 
bedömningen att det kan vara en väg för att underlätta för personer med långvarigt ekonomiskt 
bistånd att komma ut på arbetsmarknaden och egen försörjning. 
 
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Utredning om ekonomiskt bistånd 
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SN § 127 

Värdegrundsarbete inom socialförvaltningen 

Dnr 2012/48.   
 

Beslut 

Socialnämnden ansöker hos Socialstyrelsen om 100 000 kronor i statsbidrag till det fortsatta 
värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Markaryds kommun kan ansöka om 100 000 kronor i statsbidrag hos Socialstyrelsen till 
fortsatt värdegrundsarbete inom äldreomsorgen. Den avser utbildning till värdegrundsledare 
samt för att vidareutveckla funktioner för ett mer sammanhållet ansvar för sociala frågor. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Ansökan om statsbidrag till värdegrundsarbetet 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utvecklingsledaren 
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SN § 128 

Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för 

våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare 

Dnr 2012/69.   
 

Beslut 

Socialnämnden ansöker gemensamt med länets övriga kommuner och landstinget om 
utvecklingsmedel för stöd till Familjefrid Kronoberg. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Länets kommuner och Landstinget Kronoberg har sedan ett antal år tillbaka en samfinansierad 
verksamhet "Familjefrid Kronoberg". Verksamheten har i uppdrag att arbeta med våld i nära 
relationer. I uppdraget ingår också att samverka med ideella föreningar och andra aktörer. 
 
För att ytterligare stärka samverkan och strukturerna för kunskapsutveckling finns sen 1 
januari 2013 en ledningsgrupp benämnd "ledningsgrupp för samverkan av länets hälso- och 
sjukvård och socialtjänst". I ledningsgruppen ingår länets socialchefer/förvaltningschefer och 
fem centrumchefer från landstinget samt landstingets planeringsdirektör och FoU-chef. 
Ledningsgruppen träffas en hel dag en gång/månad. 
 
Ledningsgruppen har det strategiska övergripande ansvaret för Familjefrid Kronoberg. 
Förutom ledningsgruppen finns även en "arbetsgrupp" med representanter från 
ledningsgruppen (kommun och landsting) några IFO chefer som representerar kommunerna 
samt enhetschefen för Familjefrid. Arbetsgruppen är en operativ grupp som bland annat 
förbereder frågor och tar fram underlag till beslut som senare tas i ledningsgruppen.  
 
Vissa beslut förs vidare till politiska ställningstaganden i länets kommuner och landstinget.  
Regelbunden uppföljning och redovisning sker till ledningsgruppen. 
 
Det sökta beloppet för år 2013 är 1 200 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 
Ansökan om utvecklingsmedel   
 
 
Beslutet expedieras till: 

Växjö Kommun 
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SN § 129 

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. 
 
Minnesanteckningar har inkommit från Brukarråd Utsikten den 23 april, Brukarråd Fyrklövern 
den 24 maj, Brukarråd Sjögården den 30 oktober, Brukarråd socialpsykiatri Södergård den 14 
nov och Brukarråd IFO den 22 november.  
 
Dagens sammanträde 

Björn Jonsson har varit på 2 brukarråd, Sjögården och socialpsykiatrni. På Sjögården framkom 
att det är många sjukskrivningar och därmed många vikariat. Idag får man kvällsmat från 
Ekliden istället för att laga den själv på avdelningarna som man gjorde tidigare. Från träffen 
med socialpsykiatrin framgick att det finns ett ökat antal boende. 
 

Kenneth Cederfelt som varit på Utsikten tycker att det är bra med insyn i verksamheten. Han 
vill gärna ha mer information om Väntjänsten vilket förvaltningschefen lovar.  
 
Kirsten Wagner och Yvonne Takvam har varit på Familjecentralen. Lokalerna är fina. Det var 
ett mycket bra möte med dem som har eller har haft insats i form av placering i familjehem, 
biologiskt barn i familjehem och jourfamiljehem. 
 
Eva Madestam efterlyser brukarråd för hemtjänsten/hemsjukvården/hemrehabiliteringen.    
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Minnesanteckningar från de brukarråd som angetts i sammanfattningen  
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SN § 130 

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 12 november 2012. 
 
På sammanträdet behandlades ekonomisk månadsrapport. information om faderskaps-
utredningar, sammanträdesdagar för år 2013 och redovisning av delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Sammanträdesprotokoll från den 12 november 2012 
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SN § 131 

Aktuell verksamhetsinformation 

Dnr 2012/8.   
 

Särskilt boende 
 
Dom från förvaltningsrätten 
 
Protokoll från Kammarrätten i Jönköping 
 
Beslut från Kammarrätten i Jönköping 
 
Kontrollrapport från miljö- och byggnadskontoret 
 
Författning - bemanning kl 14.00 
 
Ny författning om familjehemsvård 
 
Ersättning för kostnader avseende utbildning m m för asylsökande barn m fl 
 
Stimulansmedel för att utbilda värdegrundsledare och personal som har en funktion för ett mer 
sammanhållet socialt ansvar 
 
Prestationsersättning till kommunerna för utformandet av lokala värdighetsgarantier, ansökan 
avvisad 
 
Verksamhetsplan för år 2013 överlämnas till socialnämndens ledamöter 
 
Öppna jämförelser kl 15.00 
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SN § 132 

Redovisning av delegationsbeslut 

Dnr 2012/9.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2012-12-12 § 132. 
 

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 2012-11-01 - 2012-10131 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2012-11-01 - 2012-11-31 
 
Alkoholhandläggare 
Beslut 2012-11-23 om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycket 
vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap. Timsfors Folketshusförening, dnr 2010.4. 
 
Beslut 2012-11-09, 2 st, om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkohol-
drycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap. Gräddhyllan, dnr 2010.42. 
 
Arbetsutskottet 
2012-11-21 §§ 116 - 120 
2012-12-05 §§ 121 - 125 
 


