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SN § 57 

Ekonomisk rapport för maj 2013 
Dnr 2013/11.   
 

Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 
Kostnaderna för skador på förvaltningens leasade bilar under första halvåret redovisas i 
augusti. 
 

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. 
Redovisningen av det ekonomiska läget görs vid varje nämndssammanträde. 
 
Efter maj månad uppgår nämndens nettokostnader till 69 572,6 tkr vilket motsvarar 38,6 % av 
2013 års budgetram. I förhållande till det beräknade riktvärdet ligger utfallet 0,3 
procentenheter under detta. Efter fem månader prognostiserar socialförvaltningens 
verksamheter ett underskott som uppgår till 3 420 tkr. I Ks § 58, föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige att medge socialnämnden överskrida sin budgetram inom verksamheterna 
IFO (Barn och familj) samt LSS med totalt 1 800 tkr. Med detta förslag i beaktande redovisar 
socialnämnden ett underskott på 1 620 tkr efter fem månader. Underskotten återfinns inom 
barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, familjerätten, resursenhet, vård och omsorg 
särskilt boende, insatser enligt LSS samt kostverksamheten. Administration stab, neddragning 
av fyra korttidsplatser samt anslag för utskrivningsklara är de verksamheter som 
prognostiserar större underskott vid årets slut. 
 
Kostnadseffektivitet är ett fokusområde för samtliga budgetansvariga. För att balans ska 
föreligga mellan tillgängliga ekonomiska resurser och den verksamhet som bedrivs måste 
kompensation medges för volymökningar i form av ökade beviljade insatser. Däremot ett 
underskott som hänför sig till andra orsaker än flödesförändringar, måste åtgärdas inom 
förvaltningen. I detta arbete 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 socialförvaltningen redovisar kostnaderna för skador på 
förvaltningens leasade bilar under första halvåret på nästa sammanträde. 
Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport maj 2013 
Kommentarer till ekonomisk rapport maj 2013 
Månadsuppföljningar på ansvarsnivå 
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SN § 58 

Föreningsbidrag för år 2013 till lokala handikapporganisationer. 
Dnr 2013/21.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagen fördelning av bidrag till handikapporganisationerna år 
2013. Nämnden föreslås att godkänna ett startbidrag om 1 000 kronor år 2013 och ytterligare 1 
000 kronor år 2014 under förutsättning att socialnämndens kriterier för föreningsbidrag 
uppfylls under verksamhetsåret 2013. Vidare föreslås att riktlinjer för bidrag till föreningar 
verksamma inom socialnämndens verksamhetsområde ses över för att även inkludera 
möjligheten för nystartade föreningar att söka bidrag.   
 

Bakgrund och sammanfattning 

I år liksom tidigare år är det möjligt för organisationer som är verksamma inom 
socialnämndens verksamhetsområde att söka föreningsbidrag enligt antagna riktlinjer. År 2013 
har totalt sju stycken organisationer ansökt om bidrag och sex av dessa uppfyller 
bidragskriterierna och den sjunde ansökan avser en nystartad länsövergripande förening. 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Kronobergs län bildades 120927 och är en länsförening med 
hela länet som arbetsområde. Föreningen ansöker om startbidrag för att kunna 
informera/bygga upp en verksamhet i vår kommun. Årsmöte hölls på Idé- & Kunskaps-
centrum i Växjö och föreningen har tilldelats Landstingsbidrag för verksamhetsåret 2013. 
 
I socialnämndens riktlinjer för föreningsbidrag finns inga möjliga bidrag att söka för 
nystartade föreningar. Inom utbildnings- och kulturnämnden, som handlägger föreningsbidrag 
inom fritid- och kultur, finns ett startbidrag som nybildade föreningar kan ansöka om. 
Bidragets storlek uppgår till totalt 2 000 kronor som ett utgångsbelopp och utbetalas med 1 
000 kronor i anslutning till föreningsstarten och med resterande 1 000 kronor efter ett års 
verksamhet. Förslag ges till nämnden att godkänna ett startbidrag om 1 000 kronor år 2013 
och ytterligare 1 000 kronor år 2014 under förutsättning att socialnämndens kriterier för 
föreningsbidrag uppfylls under verksamhetsåret 2013. Vidare förslås att riktlinjer för bidrag 
till föreningar verksamma inom socialnämndens verksamhetsområde ses över för att även 
inkludera möjligheten för nystartade föreningar att söka bidrag.  
 
Enligt beräkningsunderlaget uppgår det totala föreslagna bidragsbeloppet till föreningarna till 
63 724 kronor, inklusive startbidraget till den nybildade föreningen. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Inkomna ansökningar om föreningsbidrag avseende år 2013 
Förslag till fördelning av föreningsbidrag till handikapporganisationer år 2013 
 

Beslutet expedieras till: Eva Laub 
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SN § 59 

Föreningsbidrag till lokala pensionärsorganisationer för år 2013 
Dnr 2013/24.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagen fördelning av bidrag till pensionärsorganisationerna år 
2013. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

I år liksom tidigare är det möjligt för organisationer som är verksamma inom socialnämndens 
verksamhetsområde att söka bidrag enligt antagna riktlinjer. 
 
År 2013 har totalt fem stycken pensionärsorganisationer ansökt om bidrag och samtliga 
uppfyller bidragskriterierna. Enligt beräkningsunderlaget uppgår det totala föreslagna 
bidragsbeloppet till föreningarna till 62 784 kronor.  
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Inkomna ansökningar om föreningsbidrag avseende år 2013 
Förslag till fördelning av föreningsbidrag till pensionärsorganisationerna år 2013 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Eva Laub 
Carina Augustsson 
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SN § 60 

Verksamhetsbidrag för 2013. 
Dnr 2013/38.   
 

Beslut 

Socialnämnden beviljar ett bidrag till organisationen med 14 500 kronor för år 2013. Bidraget 
finansieras från anslaget föreningsbidrag. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Handikapprörelsens Idé- & Kunskapscentrum (I&KC) är en administrativ serviceorganisation 
till handikappföreningarna i Kronobergs län, både på lokal-, läns- och regional nivå samt ett 
kunskapscentrum i handikappfrågor, till nytta för människor med funktionsnedsättning, för 
myndigheter och andra samhällsorgan. Handikapprörelsen i Kronobergs län består av ca 30 
länsorganisationer samt ca 50 lokalföreningar. Totalt har dessa föreningar ca 10 000 
medlemmar i länet. I&KC´s uppgift är enligt stadgarna § 2 "att bidra till förverkligandet av 
FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning delaktighet 
och jämlikhet".  
 
I förslag till verksamhetsplan år 2013-2014 framgår att I&KC avser att fortsätt utveckla sin 
basorganisation för att tillhandahålla följande: föreningsservice, kunskapsbank, samordnare, 
utbildning samt utredningar/remissvar. De prioriterade verksamheterna under 2013 kommer 
vara offentlig finansiering, alternativ finansiering, förbättrad informationsspridning, 
uppföljning av nya kontakter samt tillgänglighetsfrågor. Under ett par års tid har Markaryds 
kommun bidragit med stöd till verksamheten. I&KC har en stark balansräkning och visar ett 
överskott på 142 861 kronor år 2012. Med detta som grund föreslås att 2013 års bidrag uppgår 
till 16 250 kronor, vilket är en halvering jämfört med 2012 års bidrag. 
 

Dagens sammanträde 

Yrkanden 
Jerry Borg (KD) yrkar att socialnämnden beviljar 14 500 kronor till I&KC med hänvisning till 
de kriterier som gäller för bidrag till de lokala handikapp- och pensionärsorganisationerna. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Ansökan från Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum 
 
Beslutet expedieras till: 

Eva Laub 
Handikapprörelsens Idé- & Kunskapscentrum 
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SN § 61 

Kostpolicy för Markaryds kommun 
Dnr 2012/66.   
 

Beslut 

Förslag till kostpolicy översänds till kommunfullmäktige för fastställande. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Målsättningen med en kostpolicy är att all personal som på något sätt arbetar med kommunens 
måltidsverksamhet ska ha en enhetlig syn på detta och vad som bedöms och uppfattas som god 
måltidskvalité. God kvalité ska genomsyra hela kedjan från upphandling, tillagning, 
näringsinnehåll, servering, bemötande och uppföljning. Policyn ska ha en genomgående tanke 
utifrån hållbart miljöperspektiv och gällande lagar. Policyn ska vara som ett stöd för personal, 
elever, brukare, gäster, anhöriga och politiker. 
 
Förslaget till kostpolicy har utarbetats i samverkan mellan socialförvaltningen och utbildnings- 
och kulturförvaltningen samt varit på remiss hos utbildnings- och kulturnämnden. 
Socialnämnden hade ärendet förslag till kostpolicy uppe för beredning 2012-12-12 och 
beslutade att översända policyn till utbildnings- och kulturnämnden(UKN) för yttrande. 2013-
03-12 beslutade utbildnings- och kulturnämnden att med kompletteringar i ärendet ställa sig 
bakom upprättad kostpolicy för Markaryds kommun. 
Kompletteringarna från UKN har beaktats i förslag till kostpolicy. 
Vad gäller kompletteringen om att vid en nationell jämförelse ska kostnaden per måltid ligga 
på lägst samma nivå som landet i övrigt, så är förslaget från socialförvaltningen att detta 
övergripande mål formuleras som en strävan att gälla kostnaden per måltid. Det finns i flera 
nationella jämförelser som rör måltider. Beräkningssätt och omfattning skiljer sig från 
kommun till kommun. Det kan i första hand gälla lokal- och transportkostnader. Bedömningen 
är att det i nuläget är svårt att finna en rättvis jämförelse av måltidskostnader i landet som kan 
användas som riktmärke för Markaryds kommun.   
 
Socialförvaltningens uppfattning är den att i kostpolicyns övergripande mål, 
upphandling/inköp, används formuleringen "Strävan mot att vid en nationell jämförelse ska 
kostnaden per måltid ligga på lägst samma nivå som landet i övrigt". Efter fastställande av 
kostpolicyn kommer erforderliga riktlinjer, rutiner och handlingsplaner att upprättas inom 
socialförvaltningen.  
  
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Kostpolicy Markaryds kommun 
Utbildnings- och kulturförvaltningens remissvar, bilaga 1 
Protokollsutdrag UN § 33  
Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 
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SN § 62 

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget Kronoberg och 
kommunerna i Kronobergs län gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning 2013 - 2016 
Dnr 2013/39.   
 

Beslut 

Det reviderade förslaget till samverkansöverenskommelse fastställs 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Landstinget och de åtta kommunerna i Kronobergs län har tidigare upprättat en 
överenskommelse för perioden 2012 till 2014. Det nya förslaget är en revidering av tidigare 
överenskommelse och en anpassning till 2013 års överenskommelse mellan regeringen och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inom området psykisk ohälsa. 
 
Denna överenskommelse är ett styrande dokument där landstingsledningen och 
kommunledningarna ansvarar för att verksamheterna inom respektive huvudman ges kunskap 
om och mandat att arbeta i enlighet med samverkansöverenskommelsen. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Samverkansöverenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning 
Samtycke till samordnad individuell plan (SIP) 
Samverkansöverenskommelse mellan länets kommuner och Landstinget Kronoberg angående 
läkarundersökning för barn inför placering enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om vård av 
unga 
Beställning av läkarundersökning enligt BBIC 
Kontaktpersoner i Landstinget Kronoberg 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utvecklingsledaren 
Regionförbundet Södra Småland 
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SN § 63 

Yttrande över förslag till reviderad kultur- och biblioteksplan 
Dnr 2013/40.   
 

Beslut 

Yttrandet översänds till utbildnings- och kulturnämnden. 
Socialnämnden önskar att det anordnas ambulerande kostutställningar på t ex Fyrklövern och 
Mellangård.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Utbildnings- och kulturnämnden har översänt förslag till reviderad plan för yttrande. Planen 
omfattar en beskrivning av hur man i arbetsgrupper arbetat med att göra revideringen. Den 
inleds med en beskrivning av lagar och förordningar som ligger till grund för arbetet med plan. 
Själva planen är indelad i följande områden: 
Kulturarv 
Allmänkultur 
Folkbibliotek 
Barn och unga 
Skolbibliotek 
 
Under respektive område finns "inriktningsmål" och "målen uppnås genom att". 
Socialförvaltningens yttrande kommenterar respektive område med målindelning i det 
följande: 
 
4. Kulturarv 
Det är angeläget att hålla vårt kulturarv tillgängligt och levande för invånare och besökare i 
alla åldrar på plats och i miljö samt genom överföring via välfärdsteknologi. Anpassningen för 
personer med funktionsnedsättning är viktig för ökad tillgänglighet för alla. 
 
5. Allmänkultur 
Ett varierat utbud av kulturupplevelser av god kvalitet är viktigt att erbjudas i kommunen för 
alla åldrar med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Att barn och unga 
erbjuds kulturupplevelser i olika former är angeläget för en hög livskvalitet. Detta gäller även 
äldre och nyinflyttade personer. En samverkan kring allmänkultur kan ske med verksamheter 
som social samvaro och anhörigstöd.     
 
Allmänt om förslag till reviderad kultur- och biblioteksplan  
Det är ett väl genomarbetat förslag som omfattar breda målgrupper och grupper som har 
begränsade möjligheter att ta sig till biblioteket. Därför är "boken kommer" och bokservice till 
äldreboende viktiga områden att utveckla jämte läsombudsverksamheten. Även personer med 
funktionsnedsättning kan vara en prioriterad målgrupp. 
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SN § 63 forts 

Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Förslag till kultur- och biblioteksplan 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utbildnings- och Kulturnämnden 
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SN § 64 

Handlingsprogram för barn- och ungdomsverksamhet 
Dnr 2013/41.   
 

Beslut 

Socialnämnden överlämnar reviderat förslag till handlingsprogram till kommunfullmäktige. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Under 2010 utarbetades, i samarbete mellan socialnämnden och utbildnings- och 
kulturnämnden, ett förslag till handlingsprogram för barn- och ungdomsverksamhet i 
Markaryds kommun. Under arbetets gång involverades även berörda organisationer och 
myndigheter som gavs möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
2010-12-15 § 126, antog socialnämnden programmet som överlämnades till 
kommunfullmäktige för fastställan. Programmet fastställdes 2011-03-31, § 31, att gälla från 
2011-04-01. 
 
Av programmet framgår att detta ska revideras i början av vartannat år vilket nu skett under 
inledningen av 2013. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Handlingsprogram för barn-. och ungdomsverksamhet - revidering 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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SN § 65 

Riktlinjer för serveringstillstånd 
Dnr 2013/43.   
 

Beslut 

Riktlinjer för serveringstillstånd översänds till kommunfullmäktige för fastställande. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Gällande riktlinjer upprättades och fastställdes år 2006 och följer inte gällande lagstiftning 
fullt ut. Därför har förslag till nya riktlinjer tagits fram i samverkan med Länsstyrelsen i 
Kronobergs län och övriga kommuner i länet.   
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Riktlinjer för serveringstillstånd 
 
 
Beslutet expedieras till: 

IFO-chefen 
Utvecklingsledaren 
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SN § 66 

Öppna jämförelser barn och unga år 2013 
Dnr 2013/44.   
 

Beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialstyrelsen har presenterat årets öppna jämförelser avseende barn och unga. Denna baseras 
på uppgifter från: 
* Elektronisk enkät till samtliga kommuner 
* Socialstyrelsens barn- och ungaregister 
* Socialstyrelsens register över licenser för BBIC 
* Kommunens räkenskapssammandrag (RS) 
* Befolkningsstatistiken 
* Inkomst- och taxeringsregistret 
 
I sammanställningen till socialnämnden redovisas vilka delområden som är uppfyllda samt 
vilka som är förbättringsområden. 
 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Öppna Jämförelser barn och unga år 2013 
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SN § 67 

Öppna jämförelser missbruks- och beroendevård år 2013 
Dnr 2013/45.   
 

Beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialstyrelsen har presenterat året öppna jämförelser avseende missbruks- och beroendevård. 
Denna baseras på resultaten av en kommunenkät samt granskning av kommunernas hemsidor. 
74 % av kommunerna erbjuder regelbundet stöd till närstående. 40 % av kommunerna har 
gjort kartläggningar av målgruppens behov. 
I sammanställningen till socialnämnden redovisas vilka delområden som är uppfyllda och 
vilka som är förbättringsområden.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Öppna Jämförelser missbruks- och beroendevård år 2013 
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SN § 68 

Äldreguiden 2013 
Dnr 2013/46.   
 

Beslut 

Information om Äldreguidens resultat läggs till handlingarna. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Äldreguiden publicerades under våren 2013. Den görs årligen av Socialstyrelsen genom en 
sammanställning av enkäter som besvaras av vårdgivare och kommuner, samt nationell 
brukarundersökning som vänder sig till äldre med insats i form av hemtjänst eller särskilt 
boende. Resultaten finns tillgängliga på Socialstyrelsens hemsida för intresserade.  
 
Äldreguiden är ett kvalitetsinstrument för hur vården av äldre fungerar och är därför viktig för 
att utveckla kvaliteten inom bland annat kommunens verksamheter för äldre. 
 
En kort beskrivning av resultaten för Markaryds kommuns del har gjorts som belyser områden 
som får goda resultat samt de som bör förbättras.   
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Kort sammanställning av Äldreguidens resultat 2013 
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SN § 69 

Uteplats på Sjögården 
Dnr 2013/50.   
 

Beslut 

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att vidare utreda möjligheterna till en 
uteplats på avdelning D vid Sjögården. 
Socialförvaltningen får även i uppdrag att utreda utemiljön vid Sjögården. 
Till hösten görs en utvärdering av vidtagna åtgärder under sommaren. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Ett förslag finns från fyra förtroendevalda Kristdemokrater i socialnämnden att det görs 
möjligt för personal och boende på avdelning D på Sjögården att sommartid kunna vistas på 
en uteplats på andra våningen. För att möjliggöra detta krävs att det byggs en öppen uteplats i 
anslutning till det inglasade uterummet. Under sommaren 2013 kommer det inglasade 
uterummet att användas när det är möjligt. Åtgärder som kan vidtas omgående är inköp av och 
montering av lamellgardiner i rummet samt att börja använda inköpt mobil 
luftkonditionerings-anläggning för avskiljning från solvärme och sänkning av temperaturen i 
uterummet. 
 
Vid kontakt med fastighetsenheten har framkommit att taket på Sjögården ej är dimensionerat 
för påbyggnad av någon tyngre konstruktion. En förstärkning av takkonstruktionen för att bära 
en ytterligare påbyggnad anses vara alltför kostnadskrävande. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Skrivelsen Uteplats på Sjögården 
 
Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschefen 
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SN § 70 

Avveckling av Lokaskolan 
Dnr 2013/48.   
 

Beslut 

Lokaskolans verksamhet upphör från och med läsåret 2013/2014 under förutsättning att MBL 
har genomförts och att berörda nämnder och styrelser ställer sig bakom förslaget. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Markaryds kommun beslutade inför höstterminen 2005 att inrätta ett 
resurscentrum i Markaryds kommun. Socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden var 
positiva till beslutet och deltog i utredningsarbetet. 
 
Det grundläggande målet med placering på Lokaskolan har varit att eleven ska motiveras att 
återgå till den ordinarie verksamheten samt att eleven och elevens familj är stärkt. Återgången 
till ordinarie verksamhet har varit svår att uppnå. Hittills har 24 elever haft sin verksamhet på 
Lokaskolan. Av dessa elever har 2 elever återgått till ordinarie verksamhet. Efter avslutad tid 
på Lokaskolan har dessutom 7 elever påbörjat studier på gymnasieskolan. Detta resultat är ett 
av de främsta skälen att föreslå att Lokalskolans verksamhet upphör i sin nuvarande form. Det 
finns även ytterligare skäl till att verksamheten upphör.  
 
Det finns förutsättningar att den personal som utbildnings- och kulturnämnden har ett ansvar 
för övergår till att arbeta i de skolor där det finns behov av stöd till elever. Till kommande 
läsår finns det två elever som börjar i årskurs sex till höstterminen 2013. Socialnämndens 
ansvar kring familjebehandling fortsätter inom ramen för det samverkansteam som finns från 
projektet "barn och ungas hälsa" där representanter för socialförvaltningen, utbildnings- och 
kulturförvaltningen och barnavårdscentralen. Dessutom finns ett elevhälsoteam inom skolan 
som samverkar med socialförvaltningen i syfte att stödja elever och dess familjer. 
 
Dagens sammanträde 
MBL-förhandling har genomförts den 10 juni. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 
Socialchefens och skolchefens utredning 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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SN § 71 

Sysselsättning för ungdomar upp till 29 år 
Dnr 2013/52.   
 

Beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att följa verksamheten för ungdomar upp till 29 år och regelbundet 
redovisa det till socialnämnden.  
Förvaltningen redovisar i september 2013 de långtidsarbetslösa ungdomar som i nuläget är 
arbetslösa. 
  
Bakgrund och sammanfattning 

Skrivelse från socialnämndsledamoten Jerry Borg (KD) inkom till socialförvaltningen 2013-
05-06 angående yrkande om att förvaltningen skulle få i uppdrag att påbörja ett projekt som i 
första hand riktar sig till långtidsarbetslösa yngre biståndstagare. Målsättningen ska vara att 
stödja och intensivpåverka personerna att söka utbildning och/eller delta i 
Arbetsförmedlingens program för arbetslösa. 
 
Funktionschef Inger Ohlin har gjort en sammanställning för maj månad 2013 av ungdomar 
upp till 29 år som uppbar försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Av denna framgår att 
antalet ungdomar uppgår till 19 personer av totalt 99 personer. Detta motsvarar 20 %. Av 
dessa 19 är 11 män och 8 kvinnor. Sammanställningen visar att 11 ungdomar är aktuella vid 
AF, 2 vid Miroi, 2 är föräldralediga, 2 studerar vid gymnasiet. 1 har kontakt med 
missbrukshandläggare medan 1 har ingen insats. 10 av ungdomarna har egen inkomst som är 
otillräcklig inkomst för att klara egen försörjning. Denna sammanställning visar situationen för 
ungdomar 18-29 år som uppbär försörjningsstöd, att nästan alla har pågående insatser från 
Arbetsförmedlingen eller är föräldralediga. 
  
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Sysselsättning för ungdomar upp till 29 år 
Skrivelse med yrkande från Jerry Borg 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Funktionschef IFO 
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SN § 72 

Verksamhetsbidrag för 2013. 
Dnr 2013/22.   
 

Beslut 

Socialnämnden beviljar Adoptionscentrum Sydöst verksamhetsbidrag med 1.300 kronor för år 
2013..  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Adoptionscentrum Sydöst ansöker om verksamhetsbidrag för 2013 med 1.300 kronor. 
 
Adoptionscentrum Sydöst är en förening som skapar nätverk för adoptivfamiljer, erbjuder 
utbildningar och tillhandahåller information om adoptionsfrågor. Adoptionscentrum sydöst har 
grundat sin ansökan på att det finns 8 medlemmar bosatta i Markaryds kommun. 
Bedömningen görs att föreningen inte beviljas något föreningsbidrag då föreningens arbete når 
en begränsad grupp. 
 

Dagens sammanträde 

Yrkanden 
Kenneth Cederfelt (S) yrkar att AC Sydöst erhåller ett verksamhetsbidrag med 1.300 kronor 
för år 2013. Jerry Borg (KD) instämmer i yrkandet.  
 
Beslutsunderlag 

IFO-.chefens tjänsteskrivelse 
Ansökan 
Verksamhetsberättelse 2012 
Årsmötesprotokoll 2013-02-10 
Resultaträkning 2012 
Revisionsberättelse 2012 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Adoptionscentrum Sydöst 
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SN § 73 

Ansökan om ekonomiskt bidrag till Brottsofferjouren i Sunnerbo. 
Dnr 2013/26.   
 

Beslut 

Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren i Sunnerbo föreningsbidrag med 15 000 kronor. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Brottsofferjouren i Sunnerbo ansöker om ett bidrag om 30.000 kronor för verksamhetsåret 
2013. 
 
Enligt Socialtjänstlagen 11 kap 5 § har kommunen ansvar för att ge stöd till Brottsoffer och 
deras anhöriga. Brottsofferjourens arbete är ett värdefullt komplement till socialnämndens 
lagstadgade arbete med brottsoffer.   
 

Dagens sammanträde 

Yrkanden 
Jerry Borg (KD) yrkar att Brottsofferjouren i Sunnerbo får 15.000 kronor i bidrag för år 2013. 
Yvonne Takvam (KD) instämmer i yrkandet. 
 
Elly Johannesson (C) deltar ej i beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Ansökan 
Verksamhetsberättelse för 2012 
Statistik för 2012 
Resultat och balansräkning för 2012 
Godkänd revisionsberättelse 
Budget för 2013 
Verksamhetsplan 2013 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Brottsofferjouren i Sunnerbo 
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SN § 74 

Ansökan om lunchbidrag till Strömsnäsbruks Sportscamp 2013. 
Dnr 2013/27.   
 

Beslut 

Socialnämnden beviljar Strömsnäsbruk Gymnastikklubb föreningsbidrag med högst 9 300 kr.
  
Bakgrund och sammanfattning 

Strömsnäsbruks Gymnastikklubb ansöker om bidrag för lunch till sommarlägret Sportscamp 
vecka 26 i Strömsnäsbruk med 9.300 kronor. 
 
Strömsnäsbruk Gymnastikklubb ansöker om bidrag för lunch till sommarläger Sportscamp i 
Strömsnäsbruk för ungdomar i åldern 7-16 år. 100 st ungdomar och 20 ledare beräknas delta i 
läger i 5 dagar. En portion kostar 31 kr vilket gör en kostnad på 18 600. Kostnaden delas med 
utbildnings- och kulturförvaltningen. 
 
Dagens sammanträde 

Karina Eliasson (S) deltar ej i beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänstskrivelse 
Ansökan 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Strömsnäsbruks Gymnastikklubb 
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SN § 75 

Ansökan om föreningsbidrag 
Dnr 2013/31.   
 

Beslut 

Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Märta föreningsbidrag med 45 000 kronor. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kvinnojouren Märta ansöker om ett verksamhetsbidrag med 63.339 kronor för år 2013. 
 
Socialtjänsten har ett lagstadgat ansvar att ge stöd till barn, kvinnor och män som utsätts för, 
bevittnar eller begår familjerelaterat våld. 
  
Kvinnojouren är en viktig samarbetspartner till socialtjänsten i detta arbete. Kvinnojouren 
erbjuder skyddat boende samt stöd åt de kvinnor som bor på jouren. 
 
Dagens sammanträde 

Yrkanden 
Jerry Borg (KD) yrkar att Kvinnojouren Märta erhåller ett verksamhetsbidrag med 40 000 
kronor för år 2013. Karina Eliasson (S) yrkar att kvinnojouren får 45 000 kronor i bidrag och 
Björn Jonsson (S) instämmer i detta yrkande. 
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Ansökan 
Verksamhetsberättelse för 2012 
Balans- och resultatrapport för 2012 
Revisionsberättelse för 2012 
Kostnadskalkyl för 2013 
Verksamhetsplan för 2013 
 
Beslutet expedieras till: 

Kvinnojouren Märta 
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SN § 76 

Föreningsbidrag för år 2013. 
Dnr 2013/35.   
 

Beslut 

Socialnämnden beviljar BRIS region Syd föreningsbidrag med 3 000 kronor. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

BRIS region Syd ansöker om föreningsbidrag för år 2013 med 19.150 kronor. 
 
BRIS har blivit ett viktigt kompletterande forum för barn och ungdomar som behöver någon 
att prata med. 
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Ansökan 
Verksamhetsberättelse region syd 2012 
Årsredovisning 2012 
Verksamhetsinriktning och budget 2013 
BRIS Rapporten 2013 
 
Beslutet expedieras till: 

Bris Region Syd 
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SN § 77 

Verksamhetsbidrag för år 2013 
Dnr 2013/36.   
 

Beslut 

Socialnämnden beviljar Noaks Ark Småland och Halland föreningsbidrag med 5 000 kronor. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Noaks Ark Småland och Halland ansöker om ett verksamhetsbidrag för år 2013 med 20.000 
kronor. 
 
Noaks Ark Småland och Halland är en ideell förening som arbetar med att ge psykosocialt 
stöd till hivpositiva och deras närstående. Samverkan sker med alla infektionskliniker och 
smittskydd. Föreningen är i kontakt med över 30 hivpositiva och deras närstående i 
Kronobergs län. 
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Ansökan  
Årsbokslut och Revisionsberättelse 2012 
Verksamhetsplan och budget 2013 
Årsmöteshandlingar 2013-02-27 
 
Beslutet expedieras till: 

Noaks Ark Småland och Halland 
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SN § 78 

Föreningsbidrag för år 2013 
Dnr 2013/37.   
 

Beslut 

Socialnämnden beviljar Nattvandrarföreningen i Markaryd och Strömsnäsbruk 
föreningsbidrag med 5 000 kronor. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Nattvandrarföreningen i Markaryd och Strömsnäsbruk ansöker om verksamhetsbidrag för år 
2013. 
 
Nattvandrarföreningen har på årsmötet 2013 valt en ny styrelse till föreningen. Föreningen 
kommer att satsa på att värva nya medlemmar för att klara av att "vandra" i hela kommunen på 
framförallt riskkvällar. Nattvandrarföreningen deltar i olika samverkansforum med 
socialtjänsten.  
 
Beslutsunderlag 

IOF-chefens tjänsteskrivelse 
Ansökan 
Verksamhetsberättelse 2012 
Statistik 
Ekonomisk rapport 2012 
Verksamhetsplan 2013 
 
Beslutet expedieras till: 

Nattvandrarföreningen Markaryd & Strömsnäsbruk 
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SN § 79 

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 10 juni. 
 
På sammanträdet behandlades budget för år 2014, månadsrapport för maj, aktuell situation vid 
familjerätten i maj, Kommunfullmäktige i Markaryds beslut gällande Gemensamma nämndens 
budget 2013 samt redovisning av delegationsbeslut.  
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Sammanträdesprotokoll från den 10 juni med bilagor 
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SN § 80 

Aktuell verksamhetsinformation 
Dnr 2013/1.   
 
Särskilt boende 
 
Domar från förvaltningsrätten 
 
Kontrollrapport från miljö- och byggnadskontoret 
 
Protokoll från Ungdomsinskottet 2013-05-07 
 
Kvalitet och kvantitet 
 
Socialstyrelsens beslut att säkerställa lex Sarah rapporter 
 
Intern kontroll. Politikerna arbetar med att prioritera den/de händelser (värsta scenario) som 
bedöms viktigast och fördelar markeringar på den/de händelserna. Förvaltningen samman-
ställer sedan de mest prioriterade händelserna i internkontrollplanen för 2014. Denna plan 
ingår i budgeten för år 2014.  
 
Budget 2014 
 
Loggkontroller. Alla chefer (utom en) har gjort loggkontroller för alla månaderna under år 
2013. Personalen kontrolleras så att ingen loggar in där man inte är behörig att läsa/skriva. 
 
Brev från SPF Markaryd 
 
VoB årsberättelse 
 
Tillsyn tobakslagen 
 
Medarbetarundersökningen hösten 2012 
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SN § 81 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2013/8.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2013-06-19 § 81. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

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 2013-05-01 - 2013-05-31 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2013-05-01 - 2013-05-31 
 
Arbetsutskottet  
2013-05-06 §§ 44 - 48 
2013-05-22 §§ 49 - 56 
2013-06-12 §§ 57 - 64 
 
Alkoholhandläggare  
Beslut 2013-05-31 om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet 
sällskap, Ekebacken hotell & konferens, dnr 2013.49 
Beslut 2013-06-10 om upphörande av serveringstillstånd enligt alkohollagen, Restaurang 
Strömsnäs, Sanel Skrobo med anledning av inkommen egen anmälan. Från och med 
2013-05-01. 
 


