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Tid och plats Onsdagen den 13 mars 2013, Åsasalen, 13.00 - 16.00 
  
Tjänstgörande Kurt Persson (KD), ordförande 
Ledamöter Karina Eliasson (S), vice ordförande 
 Yvonne Takvam (KD) 
 Jerry Borg (KD) 
 Eva Madestam (KD) 
 Rolf Lygård (M) 
 Kenneth Cederfelt (S) 
 Björn Jonsson (S) 
 Kirsten Wagner (S), deltog ej i § 34 
 Ayse Vatansever (KD), ersättare för Morgan Gustafsson (M) 
 Elly Johannesson (C), ersättare, ordinarie ledamot ej utsedd 
  
  
Ersättare Anitha Pohlman (S) 
  
  
Övriga 
närvarande 

 
Laila Siljedahl, förvaltningschef 

 Eva-Lena Sjöstedt, förvaltningsekonom § 26 
 Lars-Ola Bohlin, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 27 
 Inger Ohlin, IFO-chef §§ 28 - 32 

Lilian Manell, handledare inom social samvaro § 25 
Märtha Rickardsson, biståndshandläggare § 25 

  
  
 
Justerare 

 
Björn Jonsson 

  
Datum för 
justering 

 
Socialkontoret den 20 mars 2013                               Paragrafer: 25 - 40 
 
 

Underskrifter Sekreterare Ingvar Bergman 
   
   
 Ordförande Kurt Persson 
   
   
 Justerare Björn Jonsson 
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Anslag om justering  

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

 
2013-03-13 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2013-03-21 

Anslaget tas 
ned: 

 
2013-04-11 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   



 

 

  

 

 

 
  Socialnämnden 
 
   Protokoll 

 
 
                   2013-03-13 

 

 

 
3Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§ 25 
§ 26 

Tema: Väntjänst och biståndshandläggning 
Ekonomisk rapport för februari 2013 

§ 27 Patientsäkerhetsberättelse 

§ 28 Rapport om alkoholhandläggning och utförd tillsyn under 2012 

§ 29 Tillsynsplan över försäljning av tobak, folköl samt receptfria läkemedel 
2013 

§ 30 Avtal mellan Markaryds kommun och Markaryds Samordningsförbund 
2013 

§ 31 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

§ 32 Handlingsplan för socialnämndens arbete kring våld i nära relationer 

§ 33 Utvärdering av utmaningsrätten 

§ 34 Yttrande över förslag till ny jämställdhetsplan. 

§ 35 Förändring/renovering av tillagningsköket vid KCM 

§ 36 Neddragning av platser vid korttidsenheten på Fyrklövern 
§ 37 Revidering av förfrågningsunderlag enligt LOV 

§ 38 Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor 

§ 39 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 40 Redovisning av delegationsbeslut 
 



                                                                                                                                                              

 

                                                                                                      Protokoll 

     
 Socialnämnden                                             2013-03-13   
 

 

 

1(19)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

SN § 25 

Tema: Väntjänst och biståndshandläggning 
 
Väntjänsten – Lilian Manell 
Hon arbetar med social samvaro dit väntjänsten hör. Började i Strömsnäsbruk.  
Tjänsten omfattar att följa med till sjukhus, gå på hembesök, gå på fest. 
Tystnadsplikt gäller (i norr skriver man på ett papper). 
 
Biståndshandläggning – Märtha Rickardsson 
Har 288 ärenden i nuläget varav 115 i norr och 173 i söder. Fattar ca 100 beslut per månad på 
två handläggare. Utredningsfasen beskrivs från ansökan, vårdplanering, utredning till beslut 
och överlämnande till enhetschef för verkställighet. Genomförandeplan görs av 
undersköterska med uppföljning minst en gång/år (ej matdistribution eller trygghetslarm). Alla 
får ett skriftligt beslut (inte enbart vid avslag). Vid minskade behov ändras beslutet så att det 
följer det aktuella behovet. 
 
LSS-handläggning – Inger Ohlin 
En kort redogörelse med beskrivning om en rättighetslag, att en personkrets ska fastställas 
(finns tre olika). 10 olika insatser beskrivs kort.  
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
---------- 
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SN § 26 

Ekonomisk rapport för februari 2013 
Dnr 2013/11.   
 

Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

En av socialnämndens målsättningar är att bedriva en effektiv verksamhet utifrån de 
indikatorer som anges för uppföljningen av kommunfullmäktiges mål. Genom noggrann 
månadsuppföljning av ekonomi och kvalitet skall denna målsättning försöka uppnås. 
Redovisning av det ekonomiska läget görs vid varje nämndssammanträde. 
 
Efter februari månad uppgår nämndens nettokostnader till 24 586,7 tkr vilket motsvarar 
13,6 % av nämndens totalbudget för år 2013. I förhållande till det beräknade riktvärdet, som 
baseras på uppgifter från 2009-2011, ligger utfallet 1 % under detta. Viktigt att nämna är att 
internhyror för jan-feb 2013 ej är debiterade, vilket påverkar utfallet positivt. 
 
Socialnämndens prognos efter två månader visar ett underskott som uppgår till 3 370 tkr. 
Underskotten återfinns inom barn- och ungdomsvård, resursenheten, vård och omsorg särskilt 
boende samt insatser enligt LSS. Neddragning av fyra korttidsvårdsplatser samt anslag för 
utskrivningsklara kommer generera ett överskott. 
 
Kostnadseffektivitet är ett fokusområde för samtliga budgetansvariga under hela 2013.  
 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschefen redovisar uppföljningen från respektive ansvarsområde. 
 
Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport februari 2013 
Kommentarer till ekonomisk rapport februari 2013 
Månadsuppföljningar på ansvarsnivå  
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SN § 27 

Patientsäkerhetsberättelse 
Dnr 2013/20.   
 

Beslut 

Nämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Den 1 januari 2011 trädde en ny lag om Patientsäkerhet i kraft- Patientsäkerhetslagen. Syftet 
med lagen är att vården ska bli bättre. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador. För att kunna 
följa upp patientsäkerhetsarbetet kräver lagen en årlig patientsäkerhetsberättelse.  
 

Dagens sammanträde 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lars-Ola Bohlin föredrar patientsäkerhetsberättelsen. 
 
Beslutsunderlag 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tjänsteskrivelse 
Patientsäkerhetsberättelsen. 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Lars-Ola Bohlin 
Ingvar Bergman 
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SN § 28 

Rapport om alkoholhandläggning och utförd tillsyn under 2012 
Dnr 2011/87.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten om alkoholhandläggning och utförd tillsyn under 2012. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Den nya alkohollagen som trädde i kraft 2011 föreskriver att kommunen ska tillhandahålla 
information om lagen samt riktlinjer för tillämpning av lagen. Markaryds kommun har 
riktlinjer sedan tidigare och en översyn av dem pågår. Två ansökningar om stadigvarande 
tillstånd till allmänheten har utretts och beviljats. En ansökan om utökat tillstånd har beviljats. 
Sex ansökningar om tillfälliga tillstånd till slutna sällskap har beviljats. Idag har 19 stycken 
restaurangägare stadigvarande tillstånd till allmänheten eller till slutna sällskap. 
 
Under 2012 har yttre tillsyn ej utförts på grund av sjukskrivning. Inre tillsyn har utförts i större 
omfattning än vanligt genom personliga besök eller telefonkontakter. Utbildning i "Stökfritt" 
om ansvarsfull alkoholservering har erbjudits krögarna i Markaryd, Älmhult och Ljungby. 
 
14 försäljningsställen av tobak finns anmälda till kommunen. 9 försäljningsställen är anmälda 
om försäljning av öl. Det finns 8 försäljningsställen av receptfria läkemedel. Tillsyn av dessa 
har endast utförts i mindre omfattning under året. Kontroll av att skolgårdarna är rökfria har 
genomförts vid två tillfällen. 
 

Dagens sammanträde 

IFO-chef Inger Ohlin föredrar rapporten. 
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
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SN § 29 

Tillsynsplan över försäljning av tobak, folköl samt receptfria läkemedel 
2013 
Dnr 2013/14.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner Tillsynsplanen för försäljning av tobak, folköl samt receptfria 
läkemedel 2013 med tillägget att planen ska uppdateras avseende ägandet. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

I Markaryd finns 14 försäljningsställen av tobak, 9 försäljningsställen för öl och 8 
försäljningsställen av receptfria läkemedel. Kommunen ansvarar för tillsynen av dessa 
försäljningsställen. Syftet med tillsynsplanen är att den ska vara ett stöd för handläggarna som 
utför tillsynen samt att den ska säkerställa att tillsyn blir utförd på samtliga försäljningsställen. 
 
Dagens sammanträde 

Under sammanträdet framkommer att vissa försäljningsställen har fått nya ägare. Planen bör 
uppdateras med rätt ägande. 

 

Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Tillsynsplan 2013 
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SN § 30 

Avtal mellan Markaryds kommun och Markaryds Samordningsförbund 
2013 
Dnr 2012/65.   
 

Beslut 

Socialnämnden översänder avtalet 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 projektet Fokus samt 
administration som tillhandahålls av Markaryds kommun. För Markaryds kommun fattar 
kommunstyrelsen beslut i form av personalorgan medan det är socialnämnden som kommer att 
ansvara för projektet. Projektet löper över tiden 1 januari till den 31 december 2013. 
 

Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Uppdragsavtal angående projekt Fokus 
Projektplan Fokus 2013 
Projektansökan från Markaryds kommun 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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SN § 31 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
Dnr 2013/15.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner de reviderade riktlinjerna för ekonomiskt bistånd för 2013. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd har reviderats för 2013. 
 

Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd  
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SN § 32 

Handlingsplan för socialnämndens arbete kring våld i nära relationer 
Dnr 2013/16.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner "Handlingsplan för arbetet kring våld i nära relationer". 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialstyrelsens rekommendationer är att varje socialnämnd har en handlingsplan för arbetet 
kring våld i nära relationer. Handlingsplanen tar upp socialnämndens mål och övergripande 
vad verksamheten ska arbeta med.  
 

Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Handlingsplanen 
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SN § 33 

Utvärdering av utmaningsrätten 
Dnr 2013/19.   
 

Beslut 

Uppdrar åt förvaltningschefen att rapportera nämndens uppfattning till kommunchefen 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet med motivering att utvärderingen, efter hörande 
av respektive nämnd, ska belysa respektive nämnds uppfattning om dels nedlagda 
arbetsinsatser för att administrera utmaningen, dels nämndens uppfattning om möjligheten till 
att utmaningsrätten ska finnas kvar. 
 
Socialnämnden lyfter i sitt remissvar fram arbetet med intraprenader som kan utvecklas. 
Vidare det merarbete som utmaningsrätten medför. 
 
Dagens sammanträde 

Yrkanden 
Socialdemokraterna yrkar att sista raden i utredningen (Uppfattningen är att utmaningsrätten 
ska finnas kvar) stryks.  
Nämndens borgerliga ledamöter yrkar att denna ska vara kvar vilket blir nämndens beslut. 
 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Utvärdering av utmaningsrätten 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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SN § 34 

Yttrande över förslag till ny jämställdhetsplan. 
Dnr 2013/13.   
 

Beslut 

Socialnämnden fastställer remissvaret och översänder det till personalenheten. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Förslag till ny jämställdhetsplan har upprättats av personalenheten och översänts via 
kommunstyrelsens arbetsutskott till socialnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara 
personalenheten tillhanda senast 2013-03-31.  
 
Remissvaret innehåller en bakgrundsbeskrivning av Diskrimineringslagen samt tre synpunkter 
på planen. 
I planen infogas det som redovisas ur Diskrimineringslagen 
Åtgärdsförslag för annan diskriminering än sexuella trakasserier saknas i planen 
Jämställdhetsplanen bör omfatta sökande till tjänster i kommunen, inte enbart anställda 
 
Som slutkommentar påtalas att förslaget är ett steg i rätt riktning och att det är positivt att 
arbetet med att förebygga sexuella trakasserier lyfts fram.  
 
Dagens sammanträde 

Kirsten Wagner (S) deltog ej i beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Remissvar till förslag på ny jämställdhetsplan 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Personalchefen 
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SN § 35 

Förändring/renovering av tillagningsköket vid KCM 
Dnr 2013/17.   
 

Beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för utredning 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Köket i KCM:s lokaler på Hannabadsvägen 2 i Markaryd används för tillagning av luncher till 
gymnasieskolans elever i Markaryds kommun samt till Markaryds folkhögskolas elever som 
intar frukost och lunch i matsalen. Köket är i behov av upprustning samtidigt som personalen 
uppmärksammat fukt i lokalen efter julhelgen. Till bilden hör att KCM flyttat sin undervisning 
till lokaler vid Järnvägsgatan 28 i Markaryd. Huneskolans tillagningskök kommer att 
renoveras under 2014 enligt tidigare beslut. 
 
Med hänsyn till ovannämnda bör omfattning av tillagningskök i Markaryd och eventuell 
upprustning av köket vid KCM utredas för bästa kostnadseffektivitet inom skolans produktion 
och servering av skollunch i Markaryd.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Förändring/renovering av tillagningsköket vid KCM 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Utbildnings- och kulturnämnden 
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SN § 36 

Neddragning av platser vid korttidsenheten på Fyrklövern 
Dnr 2013/18.   
 

Beslut 

Korttidsenheten vid Fyrklövern dras ned med 4 platser 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Korttidsenheten vid Fyrklövern avdelning B i Strömsnäsbruk har 10 korttidsplatser sedan 
2012. Platserna ska användas för personer som beviljas korttidsvård enligt socialtjänstlagen. 
Under en längre tidsperiod har 4-6 platser vid korttidsenheten varit belagda. 
Personalbemanningen uppgår till 6,8 årsarbetare. 
 
Med hänsyn till den låga beläggningen föreslås att antalet platser dras ned från 10 till 6 med en 
samtidig neddragning av bemanningen med 2,7 årsarbetare från 2013-03-18.  
En neddragning med 2,7 årsarbetare innebär en besparing om ca 900 000 kronor under år 2013 
avseende personalkostnader. 
 
Förhandling enligt MBL har skett med berörd facklig organisation. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Neddragning av 4 platser vid korttidsenheten på Fyrklövern inom äldreomsorgen 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschefen 
Funktionschef Ordinärt Boende 
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SN § 37 

Revidering av förfrågningsunderlag enligt LOV 
Dnr 2013/6.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner det reviderade förfrågningsunderlaget enligt LOV 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Revidering av förfrågningsunderlag görs genom att under avsnitt 2.13, Ersättning för 
uppdraget, ändras till "För 2013 uppgår ersättningsnivån till 300 SEK/timme.  
 
Vidare har uppdatering gjort på sidan 4 att "Leverantören ska i tillämpliga delar följa 
socialnämndens riktlinjer avseende insatser enligt socialtjänstlagen inom ordinärt och särskilt 
boende, äldreomsorg".  
 
Under bilaga 1 har uppdateringar gjorts till aktuella föreskrifter och allmänna råd avseende 
SOSFS 2011:9 samt SOSFS 2011:5.   
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Förfrågningsunderlag 2013-03-13 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utvecklingsledaren 
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SN § 38 

Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för familjerättsliga 
frågor 
Dnr 2013/7.   
 

Beslut 

Sammanträdesprotokollet läggs till handlingarna. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har inkommit sammanträdesprotokoll 
från den 11 februari 2013 
 
På sammanträdet behandlades individärende, ekonomisk månadsrapport, bokslut 2012, allmän 
information om verksamheten samt redovisning av delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Sammanträdesprotokoll från den 11 februari 2013 
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SN § 39 

Aktuell verksamhetsinformation 
Dnr 2013/1.   
 
Eva Niklasson, ny kostchef, presenterar sig 
 
Särskilt boende 
 
Domar från förvaltningsrätten 
 
Dom från Kammarrätten i Jönköping 
 
Domar från förvaltningsrätten, Markaryds kommun ska betala särskild avgift 
 
Beslut från Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utbilda värdegrundsledare och personal 
som har en funktion för ett mer sammanhållet socialt ansvar 
 
Protokoll från Ungdomsinskottet 2013-02-12 
 
Inbjudan till Ungdomsinskottet  
 
Information från Café Linné, Familjecentralen, Lokaskolan och Familjefrid Kronoberg 
 
Kvalitet och kvantitet 
 
Information om Finsamverksamhet 
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SN § 40 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2013/8.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2013-03-13 § 40. 
 
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 2013-02-01 - 2013-02-28 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2013-02-01 - 2013-02-28 
 
Arbetsutskottet  
2013-02-13 §§ 19 - 20 
2013-02-20 §§ 21 - 30 
2013-03-06 §§ 31 - 34 
 
 
 


