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Tid och plats Onsdagen den 11 december 2013, Åsasalen, 13.00 - 15.45 
  
Tjänstgörande Kurt Persson (KD), ordförande 
Ledamöter Yvonne Takvam (KD) 
 Rolf Lygård (M) 
 Annette Mårtensson (C) 
 Kenneth Cederfelt (S) 
 Björn Jonsson (S) 
 Kirsten Wagner (S) 
 Ayse Vatansever (KD), ersättare för Eva Madestam (KD) 
 Elly Johannesson (C), ersättare för Morgan Gustafsson (M) 
 Anitha Pohlman (S), ersättare för Karina Eliasson (S) 
  
  
  
Ersättare  
  
  
  
Övriga 
närvarande 

 
Laila Siljedahl, förvaltningschef 

 Eva-Lena Sjöstedt, förvaltningsekonom §§ 125 och 133 
Carina Augustsson, funktionschef § 130 

 Inger Ohlin, funktionschef §§ 132 och 134 
 Ingvar Bergman, utvecklingsledare §§ 127, 139 och 141 

Eva Niklasson, kostchef §§ 135 - 136 
  
  
Justerare Kenneth Cederfelt 
  
Datum för 
justering 

 
Socialkontoret den 13 december 2013                Paragrafer:  125 - 142 
 
 

Underskrifter Sekreterare Gunnel Björnstedt 
   
   
 Ordförande Kurt Persson 
   
   
 Justerare Kenneth Cederfelt 
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Anslag om justering  

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

 
2013-12-11 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2013-12-16 

Anslaget tas 
ned: 

 
2014-01-06 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 125 Ekonomisk rapport för november månad 2013 

§ 126 Intraprenad Café Linné. 

§ 127 Riktlinjer för serveringstillstånd i Markaryds kommun 

§ 128 Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 

§ 129 Upphävande av riktlinjer för korttidsvård i Markaryds kommun 

§ 130 Begäran om yttrande 

§ 131 Sammanträdesdagar under år 2014. 

§ 132 Inrättande av en permanent social beredskap inom IFO 

§ 133 Ändring av socialnämndens taxor och avgifter för 2014 

§ 134 Avtal mellan Markaryds kommun och Markaryds Samordningsförbund 
2014 

§ 135 Enkät matdistribution. 

§ 136 Skolmatsprojekt för Strömsnässkolan 

§ 137 Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor 

§ 138 Redovisning av minnesanteckningar från Brukarråd 

§ 139 Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd 

§ 140 Verksamhetsplan 2014 

§ 141 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 142 Redovisning av delegationsbeslut 
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SN § 125 

Ekonomisk rapport för november månad 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. Efter 
elva månader uppgår nämndens nettokostnader till 166 745 tkr vilket motsvarar 90,8% av 
2013 års budgetram. I förhållande till det beräknade riktvärdet ligger november månads utfall 
0,7 procentenhet över detta. Efter elva månader prognostiserar socialförvaltningens 
verksamheter ett underskott som uppgår till 1 600 tkr, då hänsyn är tagen tidigare medgivet 
underskott om 1 800 tkr. Barn- och ungdomsvård, vård och omsorg särskilt boende och 
insatser enligt LSS är de verksamheter som prognostiserar större budgetavvikelser. 
 
Samverkan, både inom och utom den egna förvaltningen, är av mycket stor vikt för framgång 
både ekonomiskt och kvalitetsmässigt.  
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Ekonomisk rapport för november 2013 
Kommentarer till ekonomisk rapport november 2013 
Månadsuppföljningar på ansvarsnivå 
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SN § 126 

Intraprenad Café Linné. 
Dnr 2011/25.   
 

Beslut 

Socialnämnden uppdrar åt ordföranden att teckna överenskommelse om daglig verksamhet 
enligt LSS, Café Linné, med Ingela Karlsson och Anne Eklöv Eskilsson för tiden 2014-01-01 
- 2015-12-31. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Sedan 2011-04-01 har daglig verksamhet enligt LSS - Café Linné bedrivits som intraprenad. 
Avtalet som tecknades löpte då över två år och nio månader med möjlighet till förlängning i 
två år. Detta förslag innebär en förlängning av avtalet i två år, till och med 2015-12-31, med 
smärre förändringar. 
 
Precis som tidigare har verksamheten plats för 5-6 personer/25 arbetspass per vecka. 
Arbetsuppgifter i den dagliga verksamheten är oförändrade sedan tidigare; sköta 
personalmatsal samt viss lokalvård. 
 
Förändringar i överenskommelsen omfattar resultatregleringen. En förändring innebär att 
redovisat överskott kan disponeras till 100 % nästkommandeår efter bokslut. Tidigare gällde 
nästkommande eller påföljande år efter bokslutet. Förändring nummer två är fördelning 
överskott, 55 % resultatlön och 45 % till intraprenaden för inventarier och aktiviteter i 
verksamheten.  
Medel som ej förbrukas under året återgår till socialförvaltningens gemensamma budget för 
daglig verksamhet. Tidigare var fördelningen 50 % resultatlön och 50 % till intraprenaden för 
utsmyckning av lokalerna samt till köksutrustning. År 2011 redovisade verksamheten ett totalt 
överskott motsvarande 95 tkr.  
 
Under 2012 disponerades överskottet enligt följande: 47 tkr resultatlön inkl 
personalkostnadstillägg och skatteavdrag, utsmyckning lokal samt köksutrustning 38 tkr, 
personalvård 5 tkr samt aktiviteter i verksamheten 2 tkr. År 2012 redovisade intraprenaden ett 
totalt överskott motsvarande 214 tkr. Under 2013 har överskottet disponerats enligt följande: 
107 tkr resultatlön inkl personalkostnadstillägg och skatteavdrag, ventilationsbyte i lokal till 
följd av att verksamheten växt i omfattning 96 tkr, bjudning i husen 4 tkr, personalvård 6 tkr 
samt aktiviteter i verksamheten 1 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 
Förslag till överenskommelse 
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SN § 127 

Riktlinjer för serveringstillstånd i Markaryds kommun 
Dnr 2013/43.   
 

Beslut 

Riktlinjer för serveringstillstånd i Markaryds kommun översänds till kommunfullmäktige för 
fastställande. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2013- 06-19, § 65, att Riktlinjer för serveringstillstånd översänds till 
kommunfullmäktige för fastställande. Under handläggningen inom kommunstyrelsens 
ärendeberedning/arbetsutskott framfördes synpunkt från kommunalrådet Bengt Germundsson 
att det behövs en beskrivning i text från socialförvaltningen i vilka avseende de nya 
riktlinjerna skiljer sig från de gamla. Den nya versionen skiljer sig så mycket att man inte kan 
parallelläsa texterna. Därför behövs en text som beskriver och motiverar förändringarna. 
 
Beskrivningar och motiveringar är: 
 
En ny alkohollag (SFS 2010:1622) gäller från 2011-01-01 då den gamla alkohollagen 
1994:1738 upphävdes.  
 
De viktigaste förändringarna i den nya lagen gäller reglerna kring serveringstillstånd och är 
följande: 
 
Cateringföretag kan få stadigvarande serveringstillstånd 
Rumsservering tillåts uttryckligen på hotell som har restaurangverksamhet med 
serveringstillstånd 
Flera tillståndshavare kan medges serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme 
Kraven på köksutrustning och matutbud moderniseras. En restaurang behöver inte längre 
servera varm mat för att få serveringstillstånd. Däremot ska serveringslokalen ha ett kök och 
det ska finnas ett varierat utbud av maträtter. 
Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett prov för att visa att han eller hon har 
tillräcklig kunskap om alkohollagen 
För brott mot reglerna om serveringstillstånd införs en ny sanktion - erinran - som en 
lindrigare åtgärd än varning. Vid allvarligare förseelser kan återkallelse ske utan varning 
Provsmakning tillåts i samband med mässor och liknande tillställningar som riktar sig till 
allmänheten. Även på gårdar med egen tillverkning av alkoholdrycker blir provsmakning 
tillåtet 
 
Det blir tillåtet att krydda brännvin och servera som snaps på sitt eget serveringsställe 
Kommunerna ska ha riktlinjer för serveringstillstånd och en tillsynsplan. Tillsynsplanen ska 
ges in till länsstyrelsen 
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SN § 127 forts 

 

Vid framtagandet av nya riktlinjer för serveringstillstånd har använts Statens 
Folkhälsoinstituts "Modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering". Strukturen i denna 
modell skiljer sig i hög grad från den struktur som användes vid gällande riktlinjer för 
serveringstillstånd som antogs av socialnämnden 2006-12-06 (§ 187).  
 
Med hänsyn till skillnader i tidigare och nu gällande alkohollag samt uppbyggnaden av 
strukturen i förslaget till nya riktlinjer för serveringstillstånd, gör detta att gällande riktlinjer 
och förslag till nya riktlinjer har olika struktur. 
 
Förändringar har gjorts i förslag till riktlinjer efter att socialnämnden behandlat ärendet 2013-
06-19. De är följande: 
Det inledande stycket om representation har tagits bort eftersom det uttalats att detta redan 
finns angivet i annat styrdokument. 
Bilderna har tagits bort. 
  
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Riktlinjer för serveringstillstånd inom Markaryds kommun 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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SN § 128 

Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 
Dnr 2013/80.   
 

Beslut 

Förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) översänds till övriga 
nämnder och styrelser för synpunkter. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Förslag om nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet föreläggs socialnämnden. 
Orsaken till en revidering av reglementet är att Markaryds kommuns styrdokument har setts 
över. I samband med detta konstaterades att detta reglemente behöver göras aktuellt. I rådet 
ingår bland annat representanter från kommunens nämnder och styrelser. Därför förslås att det 
nya förslaget till reglemente remitteras till övriga nämnder och styrelser för synpunkter. 
Synpunkter åter till socialnämnden senast 2014-01-31.   
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Utbildnings- och Kulturnämnden 
Miljö- och Byggnadsnämnden 
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SN § 129 

Upphävande av riktlinjer för korttidsvård i Markaryds kommun 
Dnr 2013/81.   
 

Beslut 

Riktlinjer för korttidsvård i Markaryds kommun upphör att gälla från och med 2014-01-01. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Riktlinjer för korttidsvård i Markaryds kommun fastställdes av socialnämnden 2009-12-09, § 
125, som en vägledning till socialförvaltningens biståndshandläggare för att beskriva vilka 
kriterier som allmänt skulle gälla för insatsen korttidsvård. 2012-09-12 fastställde 
socialnämnden Riktlinjer avseende insatser enligt socialtjänstlagen inom ordinärt och särskilt 
boende. Dessa riktlinjer omfattar utredning, bedömning och genomförande av insatser inom 
äldreomsorgens verksamhet. Dessa riktlinjer omfattar även korttidsvård. När dessa riktlinjer 
fastställdes upphävdes inte gällande riktlinjer för korttidsvård. Detta har uppmärksammats i 
samband med genomgång av socialnämndens styrdokument.   
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utvecklingsledaren 
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SN § 130 

Begäran om yttrande 
Dnr 2013/82.   
 

Beslut 

Socialnämnden antar funktionschefens yttrande som sitt eget.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt socialnämndens yttrande efter den 
oanmälda inspektionen den 1 oktober 2013 på Sjögården i Markaryds kommun.  
 
Det framkom vid intervjuerna med enhetschefen och två omsorgspersonal att det på 
demensavdelningen förekommer både verbalt och fysiskt våld mot personalen från en av de 
boende.  
 
Med anledning av detta begär Inspektionen för vård och omsorg socialnämndens yttrande vad 
gäller hur nämnden tillser att de boende på demensenheten får sina behov tillgodosedda och 
får leva under trygga och säkra förhållanden dygnets alla timmar. Vidare hur nämnden tillser 
att omsorgspersonalen på demensenheten har lämplig utbildning och erfarenhet för 
arbetsuppgifterna samt hur nämnden tillser att omsorgspersonalen på demensenheten får stöd 
och handledning i sitt arbete. 
 
I separat utredning har funktionschefen besvarat frågorna och utredningen har skickats till 
IVO.  
 
Beslutsunderlag 

Funktionschefens tjänsteskrivelse 
Funktionschefens utredning 
Begäran om yttrande 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Inspektionen för Vård och Omsorg 
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SN § 131 

Sammanträdesdagar under år 2014. 
Dnr 2013/85.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner förslaget till sammanträdesdagar under år 2014.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Sammanträdesdagar för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott. 
 
Organ Plats och tid     Datum 
 
Socialnämnden  Förvaltningsbyggnaden   15 januari, 12 februari 
 Åsasalen                  12 mars, 16 april, 14 maj 
 Onsdagar kl 13.00  18 juni, 13 augusti,  
      10 september, 15 oktober,  
      12 november, 10 december 
 
 
Socialnämndens Förvaltningsbyggnaden   8 januari, 22 januari, 
arbetsutskott Åsasalen                 5 februari, 19 februari,  
 Onsdagar kl 13.00     5 mars, 19 mars,  
                   9 april, 23 april  
                   7 maj, 21 maj  
                     11 juni, 25 juni* 
                   6 augusti, 20 augusti,  
                     3 september, 17 september,  
                    8 oktober, 22 oktober, 
                     5 november,19 november,  

3 december, 17 december*                                       
*individärenden 

   
  
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Socialnämndens ledamöter 
Socialförvaltningens Ledningskontor 
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SN § 132 

Inrättande av en permanent social beredskap inom IFO 
Dnr 2013/4.   
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar om en permanent social beredskap för IFO. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Under 2013 har social beredskap införts på prov inom IFO. Tre enhetschefer och tre 
socialsekreterare har haft beredskap  var 6:e vecka. Statistik som förts visar att beredskapen 
utnyttjats frekvent under året. Det handlar om allt från stödsamtal via telefon till akuta 
placeringar av barn och familjer. Då socialsekreterarna på IFO har en mycket hög 
arbetsbelastning bedöms det som nödvändigt att de har en ordnad beredskap som ger 
möjlighet till vila de helger man inte har beredskap. Ersättningen till personal i beredskap har 
reglerats genom en lokal överenskommelse och kostar ca 52 000 kr per år. Det finns anledning 
till en översyn av ersättningen när ett nytt beredskapsavtal träder i kraft 2014.  
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens skrivelse 
Utredning om social beredskap 
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SN § 133 

Ändring av socialnämndens taxor och avgifter för 2014 
Dnr 2013/57.   
 

Beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att godkänna förändringen av socialnämndens 
taxor och avgifter 2014. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2013-08-14 att godkänna förslag till taxor och avgifter 2014. Med 
denna skrivelse som grund föreslås att följande ändringar görs i detta förslag: att stryka stycket 
gällande resor med bil på sidan 2, 3 och 4 samt sista meningen innan avsnitt gällande 
habiliteringsersättning på sidan 4. Stycken som föreslås strykas är understrukna och 
kursiverade i bifogad bilaga.   
 
Bakgrunden till ändringen är följande: Landstinget och samtliga kommuners social- och 
omsorgschefer i Kronobergs län har fått information från Regionförbundet södra Småland 
gällande debitering av enskilda vid resor med personbil. Av taxitrafiklagen (2012:211) 
framgår följande: 3 § Med taxitrafik avses trafik som bedrivs yrkesmässigt med personbil eller 
lätt lastbil och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens 
förfogande för transport av personer.  
 
Bedömning huruvida en resa för enskilda med personbil skall definieras som taxiresa eller inte 
beror på om betalning för resan föreligger eller ej. Resor med enskilda inom verksamheter 
som bedrivs enligt LSS eller socialtjänstlagen och som debiteras enligt taxa betraktas som att 
de riktar sig mot allmänheten, vilket innebär att taxitrafik bedrivs och trafiktillstånd måste 
finnas.  
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Socialnämndens taxor och avgifter 2014 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige
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SN § 134 

Avtal mellan Markaryds kommun och Markaryds Samordningsförbund 
2014 
Dnr 2013/87.   
 

Beslut 

Socialnämnden översänder avtalet till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Markaryds Samordningsförbund drivs och finansieras av Markaryds kommun med en 
fjärdedel, Landstinget Kronoberg med en fjärdedel och Försäkringskassan finansierar hälften 
av årsbudgeten. 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 socialnämnden ansvarar för projektet. Projeketet löper över tiden 1 januari till den 31 
december 2014. 
 

Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Uppdragsavtal angående projekt Fokus 
Projektansökan från Markaryds kommun 
Verksamhetsplan  och budget 2014  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 



                                                                                                                                                              

 

                                                                                                      Protokoll 

     
 Socialnämnden                                             2013-12-11   
 

 

 

1(22)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

SN § 135 

Enkät matdistribution. 
Dnr 2013/83.   
 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Enkät angående nöjdhet med matdistributionen har genomförts under november månad. 
76 personer har svarat på enkäten.  
95% är nöjda / mycket nöjda med matdistributionen som helhet.(96% vid förra mätningen) 
89% tycker att maten är varm, vilket är bättre än vid förra mätningen, medan 
72% är nöjda med kryddningen vilket är en liten försämring mot  förra mätningen. 
20% tycker att portionerna är för stora. 
Sammantaget visar enkäten att våra gäster är nöjda med matdistributionen, vi ska jobba vidare 
med kryddning och smaksättning av maten. 
 
Beslutsunderlag 

Kostchefens tjänsteskrivelse 
Enkät matdistribution 
Enkätsvar matdistribution 
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SN § 136 

Skolmatsprojekt för Strömsnässkolan 
Dnr 2013/84.   
 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Dokumentet är ett enkelt projekt för att se om kosten och skolan gemensamt kan få skolbarnen 
på Strömsnässkolan att äta bättre skollunch.  
Samtidigt testar vi livsmedelsverkets verktyg för näringsvärdesbedömning av skollunch på 
Strömsnässkolan.  
Projektet har startats av kostchef, vissa frågor bygger på ett engagemang även från rektor och 
lärare i kostfrågor samt ett samarbete med elever och föräldraråd. 
 
Beslutsunderlag 

Kostchefens tjänsteskrivelse 
Skolmatsprojekt för Strömsnässkolan 
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SN § 137 

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 14 oktober 
 
På sammanträdet behandlades individärenden, månadsrapport september, delårsrapport 2013 
och internbudget 2014. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Sammanträdesprotokoll från den 14 oktober med bilagor 
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SN § 138 

Redovisning av minnesanteckningar från Brukarråd 
Dnr 2013/29.   
 

Beslut 

Förslag från brukarråd 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, omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning och hemtjänst/hemsjukvård/hemrehabilitering finns de övriga råden. 
 
Minnesanteckningar har inkommit från Brukarråd OF, bostad med särskild service enligt 9 § 9 
LSS den 17 oktober 2013. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Minnesanteckningar från brukarråd 2013-10-17 
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SN § 139 

Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd 
Dnr 2013/90.   
 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialstyrelsen har publicerat Öppna jämförelser om ekonomiskt bistånd. Materialet redovisas 
av utvecklingsledaren vid socialnämndens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
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SN § 140 

Verksamhetsplan 2014 
Dnr 2013/89.   
 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av verksamhetsplanen. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Verksamhetsplan för 2014 är sammanställd. Den innehåller 3 bilagor med enheternas planer, 
handlingsplan för Prio, psykisk ohälsa samt handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre. 
Förvaltningschefen ansvarar för att fastställa verksamhetsplanen efter hörande av 
socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Verksamhetsplan 2014 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschefen 
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SN § 141 

Aktuell verksamhetsinformation 
Dnr 2013/1.   
 

Särskilt boende 
 
Dom från förvaltningsrätten, ekonomiskt bistånd 
 
Dom från Kammarrätten i Jönköping, överklagad förvaltningsrättsdom ek bistånd 
 
Dom från Kammarrätten i Jönköping, LVU-mål 
 
Kvalitet och kvantitet 
 
Minnesanteckningar - presidiekonferens 15 november 2013 
 
Protokoll från Ungdomsinskottet den 12 november 2013 
 
Kontrollrapport från miljö- och byggnadskontoret 
 
Beslut från JO, Justitieombudsmannen 
 
Personalinformation 
 
Rätt till arbete 
 
Migrationsverkets förändrade regler 
 
Öppna jämförelser 
 
Handikapplanen. Socialnämnden ställer sig positiv till att en helt ny handikapplan upprättas. 
 
Vårdtyngdsmätningar 
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SN § 142 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2013/8.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2013-12-11, § 142. 
 
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 2013-11-01 - 2013-11-30 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2013-11-01 - 2013-11-30 
 
IFO-chef Inger Ohlin 
Beslut 2013-11-26 om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker 
vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap, Timsfors Folketshusförening upa, dnr 
2013.2. 
 
Arbetsutskottet  
2013-12-04 § 116 - 124 
 
 


