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Tid och plats Onsdagen den 11 maj 2011, Åsasalen, 08.00-12.30, 13.15-
16.20. Ajournerat 15.30-15.45 

  
Tjänstgörande Kurt Persson (KD), ordförande 
Ledamöter Karina Eliasson (S), vice ordförande 
 Yvonne Takvam (KD) 
 Jerry Borg (KD) 
 Eva Madestam (KD) 
 Kristina Davidsson (C) 
 Kenneth Cederfelt (S) 
 Yvonne Karlsson (S) 
 Malin Stadig (KD) ersättare för Morgan Gustafsson (M) 
 Elly Johannesson (C) ersättare för Ida Adolfsson (M) 
 Anitha Pohlman (S), ersättare för Kirsten Wagner (S) 
  
Ersättare Rolf Bengtsson (KD) 
 Ayse Vatansever (KD) 
 Jan Sögaard (S) 
 Björn Jonsson (S) fram till kl 16.10 
  
Övriga 
närvarande 

Laila Siljedahl, förvaltningschef 

 Inger Ohlin, IFO-chef §§ 59 - 60 
 Eva-Lena Sjöstedt, förvaltningsekonom  59 - 60 
 Rosemarie Thurn, samordnare § 59 
  
  
Justerare Anitha Pohlman 
  
Datum för 
justering 

 
Socialkontoret den 17 maj 2011              Paragrafer: 59 - 68 
 
 

Underskrifter Sekreterare Gunnel Björnstedt 
   
   
 Ordförande Kurt Persson 
   
   
 Justerare Anitha Pohlman 
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Anslag om justering  

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

 
2011-05-11 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2011-05-18 

Anslaget tas 
ned: 

 
2011-06-08 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 59 Tema: Markaryds Samordningsförbund 

§ 60 Bokslutsprognos första tertialet 2011 

§ 61 Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2011 

§ 62 Kvalitetsarbetet inom socialförvaltningen 2011 

§ 63 Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2011 

§ 64 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS. 

§ 65 Synpunkter och förslag om organisationsöversynen inom 
socialförvaltningen. Ny organisation för socialförvaltningen. 

§ 66 Ändring i förfrågningsunderlag, LOV 

§ 67 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 68 Redovisning av delegationsbeslut 
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Sn § 59 

Tema: Markaryds Samordningsförbund 
 
Samordnare Rosemarie Thurn redogör för Samordningsförbundets verksamhet under årets 
första 3 månader.  
 
En av aktiviteterna kallas för Framsteget vilken Rosemarie ansvarar för. I år har 31 personer 
varit aktuella varav 24 st är kvar från 2010. Gruppen består av 22 kvinnor och 9 män. 9 
personer har avslutats i år. 
 
Maria Schön är ansvarig för Aktiviteten som 19 personer deltar i. 4 nya har tillkommit i år 
och 3 har avslutats. 12 kvinnor och 7 män ingår i Aktiviteten. 
 
Arbetspraktiken leds av Maria Eriksson med 5 deltagare i år varav 4 är från 2010. 1 person 
har avslutats i år. Gruppen består av 4 kvinnor och 1 man. 
 
Jobbsök i grupp är ytterligare en aktivitet inom Samordningsförbundet. Den har 25 deltagare 
med 14 nya i år. 7 har avslutats under årets tre första månader. 15 kvinnor och 10 män är 
aktuella. 
 
Fixarteamet består av 5 män som hjälper kommunens vaktmästare inom fastighetsenheten.  
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
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Sn § 60 

Bokslutsprognos första tertialet 2011 

Dnr 2011/31.   
 
Beslut 

Bokslutsprognos för första tertialet 2011 tillsammans med redo-visning av 
synpunktshantering, måluppfyllelse samt tjänstegarantier överlämnas med kommentarer till 
kommunfullmäktige.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Uppföljningen av socialnämndens verksamheters visar ett underskott om 1 850 kkr för första 
tertialet 2011. Den procentuella nettoförbrukningen uppgår till 31,3% efter fyra månader, 
vilket är i linje med det uträknade riktvärdet. Vid samma tidpunkt 2010 var den procentuella 
nettoförbrukningen 31,4%, dvs 0,1% högre jämfört med 2011. 
 
Måluppfyllelser av socialnämndens 18 mål.  
Av socialnämndens mål har 3 uppfyllts. 15 är ej uppfyllda. Mål 18 att alla leasingbilar skall 
vara miljöklassade kan ej uppfyllas under året. Flera av målen mäts per helår eller i slutet av 
året varför målupp-fyllelse kan nås först i samband med bokslutet. 
 
Synpunktshantering: 21 synpunkter har inkommit under första tertialet. Det kan jämföras med 
15 för hela år 2010. 
 
Tjänstegarantier: Inga avvikelser har inrapporterats för socialnämndens 15 tjänstegarantier.   
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Bokslutsprognos 1, 2011 
Socialnämndens måluppfyllelser under första tertialet 2011 
Socialnämndens synpunkter under första tertialet 2011 
Socialnämndens uppfyllelser av tjänstegarantier under första tertialet 2011 
  
Beslutet expedieras till: 

Ekonomienheten 
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Sn § 61 

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2011 

Dnr 2011/48.   
 
Beslut 

Socialnämnden ansöker hos Socialstyrelsen om 100 000 kronor till att förbereda införandet av 
lokala värdighetsgarantier i Markaryds kommun.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund 
för äldreomsorgen. Den innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre 
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att höja kvaliteten i 
äldreomsorgen kan kommunerna införa lokala värdighetsgarantier. 
 
Regeringen har därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att stimulera till införande av lokala 
värdighetsgarantier. Garantierna ska baseras på den nationella värdegrunden och tydliggöra 
aspekter som till exempel; privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande, 
individanpassning och delaktighet. För att stimulera kommunerna att införa lokala 
värdighetsgarantier har Socialstyrelsen i uppdrag att besluta om och utbetala 98 500 000 
kronor till kommuner som förbereder och utvecklar dessa garantier. Denna 
prestationsersättning betalas ut i två omgångar och kan sökas av samtliga kommuner i landet. 
Vid det första tillfället kan ansökas om ett fast belopp, 100 000 kronor, senast 2011-06-07.  
 
I förberedelsearbetet kan ingå: 
-   vilken del av verksamheten som ska omfattas av garantin 
-   hur den ska arbetas fram 
-   plan för eventuella kompetensutvecklingsinsatser hos personalen 
- utvecklandet av system för information till äldre personer, anhöriga samt 

kommuninvånare 
-   plan för uppföljning av garantin på individnivå 
 
Vid det andra tillfället kan ansökas om ett fast belopp, för Markaryds del 94 300 kronor. För 
att ta del av medlen i den andra sökomgången ska kommunen skicka in en plan för hur 
kommunen, bland annat utifrån Socialstyrelsens vägledning, ska arbeta med sina lokala 
värdighetsgarantier och hur dessa ska genomföras. Planen kommer att bedömas av 
Socialstyrelsen. Ansökan ska göras senast 2011-10-15.  
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Sn § 61 forts 

 

Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Regeringens ändring av beslut om uppdrag angående prestationsersättning till lokala 
värdighetsgarantier 
Socialstyrelsens information om prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala 
värdighetsgarantier år 2011 
Socialstyrelsens blankett för ansökan om prestationsersättning till kommuner för införandet 
av lokala värdighetsgarantier år 2011  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utvecklingsledaren 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Sn § 62 

Kvalitetsarbetet inom socialförvaltningen 2011 

Dnr 2011/51.   
 
Beslut 

Socialnämnden fastställer dokumentet kvalitetsarbetet inom socialförvaltningen 2011 med 
förbehållet att innehållet i två av bilagorna kan förändras på tjänstemannanivå 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialförvaltningens ledningsgrupp har gjort en sammanställning över områden och 
dokument som omfattas av det kvalitetsarbete med kvalitetsjämförelser som ska utföras under 
2011 med tydliggörande av tidpunkt för redovisning och vem som är ansvarig. Där ingår: 
- Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet 
- socialnämndens mål 
- interna kontrollplanen 
- tjänstegarantier 
 
Syftet med dokumentet är att skapa en sammanställning över det mer övergripande 
kvalitetsarbete som ska utföras inom socialförvaltningen 2011. 
 
Som bilagor finns schema för kvalitetsutveckling, socialnämndens internkontrollplan samt 
åtgärdsplan kvalitet 2011 inom socialförvaltningen.  
 
Innehållet i bilagorna; schema för kvalitetsutveckling och åtgärdsplan kvalitet 2011 inom 
socialförvaltningen kan komma att justeras på tjänstemannanivå under året. 
 
Tilläggas kan att Socialstyrelsen planerar att ersätta de två föreskrifter som reglerar 
ledningssystem för kvalitet, inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst, med en 
föreskrift som omfattar båda områdena och att den börjar gälla någon gång hösten 2011.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Kvalitetsarbetet inom socialförvaltningen 2011 
 
Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschefen 
Utvecklingsledaren 



 
 

  

 

 

Socialnämnden Protokoll 2011-05-11 

 

 

 

 

 

 9Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 63 
 
Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2011 

Dnr 2011/49.   
 
Beslut 

Socialnämnden godkänner riktlinjerna för ekonomiskt bistånd 2011. 
Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av extra pengar till barnfamiljer inför 
julen 2011. 
Framtida riktlinjer för ekonomiskt bistånd ska innehålla ett avsnitt om extra pengar till 
barnfamiljer inför julhelgen.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Revidering av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd 2011. 
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefs tjänsteskrivelse 
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2011 
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Sn § 64 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och 
LSS. 

Dnr 2011/50.   
 
Beslut 

Socialnämnden rapporterar de ej verkställda besluten till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Rapporteringen till Socialstyrelsen har skett vecka 15 och omfattar 4 ej verkställda beslut 
enligt 9 § LSS. 
 
En tjej och en kille som fått beslut om kontaktperson enligt LSS har fått avbrott i 
verkställigheten då kontaktpersonerna slutat. Två killar har beviljats kontaktperson men 
lämplig uppdragstagare saknas.   
 

Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse. 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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Sn § 65 

Synpunkter och förslag om organisationsöversynen inom 
socialförvaltningen. Ny organisation inom socialförvaltningen. 

Dnr 2011/26.   
 
Beslut 

Organisationsförändringen genomförs med start den 1 september 2011 och skall vara genom-
förd 2012-03-31. 
Uppföljning ska ske 6 månader efter genomförande, dvs den 1 mars 2012, och utvärdering 
efter 1 år, i september 2012. 
Vid uppföljning efter 6 mån skall redovisas möjligheterna till integration av lämpliga 
delfunktioner i ledningsgruppen. 
Organisationsförändringen sker utan extern rekrytering och inom ramarna för personal-
budgeten.  
Överanställningen av enhetschefer åtgärdas senast 2011-11-30. 
Förändringar i dialogvägar/mötesformer samt i uppdragsbeskrivningar kan göras på 
tjänstemannanivå. 
Socialnämnden godkänner förvaltningschefens svar angående Jerry Borgs synpunkter och 
förslag om organisationsöversynen inom socialförvaltningen som överlämnades på 
socialnämndens sammanträde den 13 april 2011.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Jerry Borg (KD) lämnade på socialnämndens sammanträde den 13 april 2011 in ett antal 
synpunkter och förslag om organisationsöversynen inom socialförvaltningen som han ville ha 
besvarade. Han yrkade därför att ärendet skulle återremitteras till sammanträdet i maj 2011 
vilket socialnämnden fattade beslut om i § 54/2011. 
 
Förvaltningschef Laila Siljedahl har i skrivelse daterad 2011-04-19 svarat på synpunkterna 
och förslagen. Varje synpunkt/fråga har kommenterats under sin rubrik. 
 
Arbetsutskottet överlämnade 2011-05-04, § 36, ärendet till socialnämnden för beslut. 
 

Dagens sammanträde 

Malin Stadig (KD) ställer fråga om uppdraget att påbörja en omorganisationsutredning och får 
bakgrunden av förvaltningschefen. Malin ställer ytterligare frågor om vissa delar av 
utredningen som också besvaras. 
 
 



 
 

  

 

 

Socialnämnden Protokoll 2011-05-11 

 

 

 

 

 

 12Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 65 forts 

 

Yrkanden 

Jerry Borg (KD) yrkar att omorganisationen skall vara genomförd 2012-03-31 och att 
uppföljning av omorganisationen, 6 mån och 12 mån efter genomförandet redovisas för 
socialnämnden. Vidare att vid uppföljningen efter 6 mån skall redovisas möjligheterna till 
integration av lämpliga delfunktioner i ledningsgruppen samt att organisationsförändringen 
sker utan extern rekrytering och inom ramarna för personalbudgeten.  Jerry yrkar vidare att 
överanställningen av enhetschefer åtgärdas senast 2011-11-30 och att inklusive redovisade 
yrkanden godkänna förvaltningens förslag på organisationsöversyn (2010/2011). 
 
Efter överläggning i ärendet ajourneras sammanträdet från kl 15.30 till kl 15.45 för diskussion 
i grupperna. Efter ajourneringen är socialnämnden överens om att Jerry Borgs sista yrkande 
[att inklusive redovisade yrkanden godkänna förvaltningens förslag på organisationsöversyn 
(2010/2011)] inte ska ingå i propositionen och eventuell votering. 
 
Från socialdemokraternas sida framförs att nämnden vid aprilsammanträdet var positiv till 
organisationsförslaget och till att organisationsförändringen genomförs i den takt 
förvaltningen finner lämpligt med start den 1 september 2011 med utvärdering efter 1 år, dvs i 
september 2012. 
 
Propositionsordning 

Ordföranden ställer propositionen att de som är positiva till Jerrys yrkanden säger ja och 
övriga säger nej och finner att socialnämnden beslutar enligt Jerrys yrkanden. 
 
Votering begärs. 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-
röst 

Nej-
röst 

Kurt Persson (KD)      x  
Yvonne Takvam (KD)      x  
Jerry Borg (KD)      x  
Eva Madestam (KD)      x  
Kristina Davidsson (C)      x  
Elly Johannesson (C)      x  
Malin Stadig (KD)      x  
Karina Eliasson (S)       x 
Kenneth Cederfelt (S)       x 
Yvonne Karlsson (S)       x 
Anitha Pohlman (S)       x 
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Sn § 65 forts 

 
Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar socialnämnden i enlighet med Jerry Borgs fem 
yrkanden 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 
Jerry Borgs skrivelse 
Förvaltningschefens skrivelse 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Jerry Borg 
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Sn § 66 

Ändring i förfrågningsunderlag, LOV. 

Dnr 2010/15.   
 
Beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till förfrågningsunderlag för LOV valfrihetssystem 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2011-04-13 att återremittera ärendet till socialnämndens 
sammanträde i maj. Socialförvaltningen fick i uppdrag att ta bort förfrågningsunderlaget från 
aktuella hemsidor då upphandlingen avbryts.  
 
I nytt förslag till förfrågningsunderlag har följande ändringar gjorts: 
-  Serviceinsatser enligt nivå 1 och 2 har tagits bort. Enbart städning, inköp, ärenden 

samt tvätt och klädvård ingår i serviceinsatser enligt LOV. 
-  Ersättningsnivån till utförare har sänkts till 300 kronor per timma. 
-  Leverantör ersätts ej för insats som har avbokats av brukaren senast dagen före avtalad 

insats eller för bomtid, dvs om avtalad insats av olika anledningar inte genomförs pga 
leverantören. 

-  Ändringar av och/eller tillägg till kontraktet ska för sin giltighet vara skriftligen godkända 
av behöriga företrädare för båda parter. I annat fall betraktas avtalet som uppsagt efter två   
månader.   

 
Arbetsutskottet överlämnade 2011-05-04, § 37, ärendet till socialnämnden för beslut. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 

Förfrågningsunderlag LOV valfrihetssystem inom hemtjänstens serviceinsatser i Markaryds 
kommun 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utvecklingsledaren 
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Sn § 67 

Aktuell verksamhetsinformation 

Dnr 2011/29.   
 
Kö till särskilt boende 
 
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö 
 
Socialnämndens tjänstegaranti för "Lunch inom förskola och skola" 
 
Redovisning av insatser inom missbruksbehandling, demensboende - nattillsyn och 
familjebehandling. 
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Sn § 68 

Redovisning av delegationsbeslut 

Dnr 2011/30.   
 
Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2011-05-11, § 68.  
 
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 2011-04-01 - 2011-04-30 
 
Individ- och familjeomsorgen  

Delegationsbeslut för tiden 2011-04-01 - 2011-04-30 
 
Arbetsutskottet  

2011-05-04 §§ 36 - 41 
 
 


