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Tid och plats Onsdagen den 17 augusti 2011, Åsasalen, 13.00 - 16.35 
  
Tjänstgörande Kurt Persson (KD), ordförande 
Ledamöter Karina Eliasson (S), vice ordförande 
 Yvonne Takvam (KD) 
 Jerry Borg (KD), kl 13.00 – 16.00 
 Morgan Gustafsson (M) 
 Kristina Davidsson (C) 
 Kenneth Cederfelt (S) 
 Yvonne Karlsson (S) 
 Kirsten Wagner (S) 
 Ayse Vatansever (KD), ersättare för Eva Madestam (KD) 
 Malin Stadig (KD), ersättare för Ida Adolfsson (M) 
  
  
Ersättare Anitha Pohlman (S) 
 Björn Jonsson (S) 
  
  
Övriga 
närvarande 

 
Laila Siljedahl, förvaltningschef 

 Eva-Lena Sjöstedt, förvaltningsekonom §§ 82, 83 och 88 
 Margareta Jönsson, hemsjukvårdschef §§ 81och 82 
 Carina Augustsson, äldre- och handikappomsorgschef § 91 
 Ingvar Bergman, utvecklingsledare § 91 
  
 
Justerare 

 
Kenneth Cederfelt 

  
Datum för 
justering 

 
Socialkontoret den 2011-08-19       Paragrafer:             §§81 - 92 
 
 

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 

 
2011-08-17 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2011-08-22 

Anslaget tas 
ned: 

 
2011-09-12 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 81 
 
§ 82 

Tema: Stärkta regionala strukturer och stödstrukturer för kunskaps-
utveckling inom socialtjänst och angränsande område inom landstinget. 
Ekonomisk rapport för år 2011. 

§ 83 Attestliggare för år 2011. 

§ 84 Verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Sunnerbo för år 2011. 

§ 85 Socialstyrelsens tillsyn av särskilda boenden för personer med 
demenssjukdomar. 

§ 86 Stimulansbidrag till kommuner och landsting  för vård och omsorg om 
äldre personer. 

§ 87 Fråga från Ungdomsinskottet. 

§ 88 Budget 2012 samt EFP 2013-2014. 

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

§ 90 Sammanträdesprotokoll från gemensamma nämnden för familje-
rättsliga frågor. 

§ 91 Aktuell verksamhetsinformation. 

§ 92 Redovisning av delegationsbeslut. 
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Sn § 81 

Tema: Stärkta regionala strukturer och stödstrukturer 
för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och 
angränsande område inom landstinget 
 
Processledare Irene Hedfors, Regionförbundet södra Småland, 
informerar om hur länet avser att stärka regionala strukturer för att 
främja kunskapsutveckling. Irene är sedan januari 2011 process-
ledare för detta arbete.  
 
Regionförbundet är projektägare för nationella satsningar på 
regional nivå utifrån överenskommelser mellan regeringen och 
Sveriges Kommuner och Landsting.  
 
Ett flertal projekt är redan igång med avsikt att överbrygga klyftor 
som ibland uppstår mellan kommuner och landsting vilket drabbar 
människor som söker vård och stöd 
 
Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukarna 
är en statlig offentlig utredning som bl a lyfter fram att det behövs 
mer adekvat forskning inom socialtjänstens område och fler 
kvalitativa utvärderingar. Vidare behöver professionen förutsätt-
ningar att arbeta mot en evidensbaserad praktik, strukturer behöver 
byggas för systematisk verksamhetsuppföljning och brukarnas 
perspektiv behöver förtydligas och bättre komma fram. 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
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Sn § 82 

Ekonomisk rapport för juli månad 2011 

Dnr 2011/31.   
 

Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämndens prognos efter sju månader visar ett underskott på 
2 155 kkr. Den procentuella nettoförbrukningen är 58,2% jämfört 
med riktvärdet 56%, vilket är ett medelvärde av den ekonomiska 
prognosen för socialförvaltningen 2009-2010. En jämförelse-
störande post är dock att 2011 års löneökningar ej har blivit 
tilläggsbudgeterade, vilket resulterar i en högre procentuell 
nettoförbrukning. Vid samma tidpunkt föregående år låg den 
procentuella nettoförbrukningen på 58,0%, dvs 0,2% lägre jämfört 
med 2011. 
 
Socialnämndens nettobudget är i dagsläget 170 254 kkr inklusive 
kapitaltjänstkostnader och internhyror. I prognosen är projekt 
såsom anhörigstöd och statliga stimulansmedel exkluderade. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 

Ekonomisk rapport juli 2011 
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Sn § 83 

Förändring av attestliggare för år 2011. 

Dnr 2011/23.   
 

Beslut 

Socialnämnden antar förslaget till förändring av attestliggare för år 
2011. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Förändringar inom socialnämndens verksamheter har bidragit till 
att tidigare antagen attestliggare ändras from 2011-05-01. 
Ändringarna är kursiverade i materialet. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse. 

Attestliggare 2011 Socialnämnden 

 
 
Beslutet expedieras till: 

Yngve Fransson, ekonomikontoret 

Eva Braunstein, ekonomikontoret 



                                                                                                                                                              

 

 

 

 

     
   Socialnämnden                                
    
   Protokoll                                                               2011-08-17    

 

 

 

 

 

1(19)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 84 

Verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Sunnerbo 
för år 2011. 

Dnr 2011/44.   
 

Beslut 

Föreningsbidrag till Brottsofferjouren i Sunnerbo beviljas med 
20 000 kr 2011.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Brottsofferjouren i Sunnerbo arbetar för invånarna i Markaryds och 
Ljungbys kommuner. Föreningen har en expedition i Markaryds 
kommun dit människor kan ringa eller besöka för stöd eller 
samtalskontakt. Lokalen är bemannad varje tisdag och antalet 
besökare dit har ökat. Brottsofferjouren är en ideell och politiskt 
obunden förening som ger stöd åt brottsoffer. Verksamheten är 
beroende av de bidrag som erhålls från Ljungbys och Markaryds 
kommuner. För nuvarande är det 6 personer som arbetar som 
stödpersoner men föreningen har 42 medlemmar.  
 
Brottsofferjouren redovisar att antalet anmälda brott från polisen 
under 2010 är 52 st. 25 brottsoffer har själva tagit kontakt och 50 
brottsoffer har Brottsofferjouren kontaktat för att erbjuda stöd. 
Stödpersonerna gör även hembesök och följer med som stöd under 
en rättegång. Under 2010 har stödpersonerna arbetat 49 timmar i 
Markaryds kommun. 
 
Brottsofferjourens arbete utgör ett viktigt komplement till det stöd 
samhället kan erbjuda och socialtjänsten har även samarbetet med 
Brottsofferjouren i enskilda ärenden.  
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 

Brottsofferjourens ansökan 

Statistik 2010 

Verksamhetsberättelse med ekon. redogörelse för 2010  

Verksamhetsplan 2011 

Budget 2011  

Beslutet expedieras till: 

Brottsofferjouren i Sunnerbo 
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Sn § 85 

Tillsyn enligt Socialtjänstlagen 

Dnr 2010/76.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av åtgärder som vidtagits 
med anledning av Socialstyrelsens inspektionsbesök 27 maj 2011. 
Förvaltningschefens skrivelse bifogas. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Bakgrund  
Inspektionen enl 13 kap. 6 § socialtjänstlagen. 
Socialstyrelsen har natten mellan den 8 och 9 november 2010 utfört 
oanmälda inspektioner på särskilda boende Fyrklövern 
demensenheter och Sjögården demensenhet. Syftet var att granska 
om personer på sådana boende får sina behov av trygghet och 
säkerhet tillgodosedda. Inspektionerna har begränsats till 
förhållande avseende inlåsning och personalbemanning nattetid.  
Vid socialstyrelsens tillsyn identifierades brister i verksamheten. Det 
medförde att socialförvaltningen har arbetat fram rutiner för 
nattillsyn som började gälla 2011-02-01. Socialstyrelsen har därefter 
följt upp åtgärderna med ett inspektionsbesök den 27 maj.  
 
Ärendet  
Syftet med socialstyrelsens besök den 27 maj var att få ett 
klargörande av vilka åtgärder som planerats och vidtagits. 
Klargörande gällde bemanningen och inlåsning. 
Socialstyrelsen ansåg att verksamhetens rutiner inte var tillräckliga 
för att uppfylla lagkraven då det gäller inlåsning av boende.  
 
Inlåsning får inte ske utan de boende ska utan hinder kunna ta sig ut 
till intilliggande korridorer eller avdelning när det är obemannat.  
Nytt beslut 2011-05-27 innebär att dörrarna på Sjögården och 
Fyrklöverns demensavdelningar ska vara öppna mellan kl 21.00 - 
07.00 om ingen personal befinner sig på avdelningen. Information 
om ny rutin har lämnats av enhetscheferna till nattpersonalen på 
respektive verksamhet. 
 
Bemanning 
Bemanningen kvalitetssäkras genom att avvikelser ska skrivas om 
tillsynen inte kan genomföras eller om personal upptäcker andra 



 

 

  

 

 

Socialnämnden Protokoll 2011-08-17 

 

 

 

 

 

 
2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

brister i nattillsynen. Visar det sig att tillsynen inte kan fullföljas på 
grund av brist på personal, ska nämnden överväga om bemanningen 
är tillräcklig. 
 
 
Beslutsunderlag 

Äldre- och handikappomsorgschefens  tjänsteskrivelse  den 1 augusti 2011. 

Förvaltningschefens skrivelse den 10 augusti 2011. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tjänsteskrivelse den 20 januari 2011. 

Socialstyrelsens beslut, tillsyn enligt socialtjänstlagen dnr: 35681/2010, dnr 35683/2010 

Nattillsyn, personer i demensboende 2011-02-01, bilaga 1 

Signeringslista nattillsyn, bilaga 2 

 

Beslutet expedieras till: 

Socialstyrelsen 



                                                                                                                                                              

 

 

 

 

     
   Socialnämnden                                
    
   Protokoll                                                               2011-08-17    

 

 

 

 

 

 

 

1(19)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 86 

Stimulansbidrag till kommuner och landsting för vård 
och omsorg om äldre personer 

Dnr 2010/62.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner ansökan om stimulansmedel. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Stimulansmedel kan sökas hos Socialstyrelsen för insatser inom 
vård och omsorg om äldre personer 2011. För Markaryds del är 
beloppet 260 700 kronor. För år 2007-2010 finns dessutom 
1 233 000  kronor som är beviljade men som socialnämnden ej har 
förbrukat. Beviljade medel kan användas fram till 2012-12-31. Medel 
kan fördelas inom 5 områden: 
- Förebyggande arbete 
- Demensvård 
- Rehabilitering 
- Kost och nutrition 
- Socialt innehåll 
 
Förebyggande arbete har som mål att samtliga äldre i ordinärt 
boende över 75 år får ett förebyggande hembesök varje år. Kommun 
och landsting ska för att få bidrag ha ett gemensamt samverkans-
dokument om att erbjuda ett antal återkommande förebyggande 
hembesök till de äldre. 
 
Inom demensvård kan medlen till exempel användas till 
kompetensutveckling och utveckling av samverkan. Även här finns 
krav på samverkansdokument mellan kommun och landsting. 
Dokumentet ska vara baserat på Socialstyrelsens nationella riktlinjer 
för demensvård. 
 
För rehabilitering kan medlen användas för att utveckla samverkan 
mellan kommun och landsting, utveckla ett rehabiliterande 
förhållningssätt och för att handleda personal i olika 
rehabiliteringsmetoder. Krav för att få medel är att det finns 
samverkansdokument om rehabilitering enligt Socialstyrelsens 
vägledning till föreskrifter om samordning av insatser för 
habilitering och rehabilitering (SOSFS 2008:20) 
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Inom kost och nutrition kan medlen användas för att förbättra 
måltider eller måltidsmiljö eller motverka näringsproblem. Kraven 
är att det finns ett utvecklingsdokument med plan för uppföljning 
samt att kostkunnig expertis finns tillgänglig. 
 
För socialt innehåll gäller att äldres sociala behov uppmärksammas 
bättre. Kravet är att det finns ett fastställt dokument för utveckling 
inom området. 
 
Ansökan om stimulansmedel ska göras till Socialstyrelsen senast 
2011-08-15. Socialnämndens protokoll ska inlämnas senast 
2011-09-01.  
  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 

Ansökan om stimulansmedel 

Projektplan rehabilitering 

Projektplan förebyggande arbete 

Projektansökan demensvård 

  
 
Beslutet expedieras till: 

Socialstyrelsen 
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Sn § 87 

Fråga från Ungdomsinskottet. 

Dnr 2011/64.   
 

Beslut 

Socialnämnden överlämnar utvecklingsledarens skrivelse som sitt 
svar till Ungdomsinskottet. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Fråga från Ungdomsinskottet till socialnämnden. 
Ungdomsinskottet har i skrivelse daterad 2011-06-09 ställt frågan 
till socialnämnden: Hur tänker er nämnd jobba för att förverkliga 
det ungdomspolitiska handlingsprogrammet? Inskottet önskar svar 
före inskottets nästa möte 2011-08-22. 
 
Bakgrund 
Handlingsprogram för barn- och ungdomsverksamheten i 
Markaryds kommun utgår från Förenta Nationernas konvention om 
barnens rättigheter och togs fram under 2010 av socialförvaltningen 
samt utbildnings- och kulturförvaltningen tillsammans med 
representanter för ungdomar, politiker, föräldraråd/lokala styrelser 
och polisen. Socialnämnden beslutade 2010-11-10  att godkänna 
handlingsprogram och tillhörande åtgärdsplan. Handlings-
programmet gäller den kommunala verksamhet som riktar sig till 
människor under 18 år.  Programmet ska revideras vartannat år med 
början 2013.  
 
För att handlingsprogrammets syfte ska uppnås gjordes samtidigt en 
åtgärdsplan som är konkret och uppföljningsbar med åtgärder som 
ska vidtas under 2011 - 2012. Vid ungdomsinskottets möten ska 
ungdomssamordnaren redovisa de åtgärder som vidtagits i enlighet 
med åtgärdsplanen. I början av varje år görs en uppföljning av vilka 
åtgärder som vidtagits i planen av kommunens förvaltningar. 
Uppföljningarna redovisas till respektive nämnd och därefter till 
kommunfullmäktige. Om nämnderna anser att åtgärdsplanen bör 
ändras föreslår nämnderna detta till fullmäktige. 
 
Svar på ungdomsinskottets frågeställning  
Åtgärdsplanen har utarbetats som ett hjälpmedel för att i så stor 
utsträckning som möjligt uppfylla grundprinciperna i handlings-
programmet. I planen anges vad som ska göras, vem som ansvarar 
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för det samt när det ska göras/vara klart. De tidsatta åtgärderna ska 
genomföras år 2011 - 2012.  
 
Åtgärdsplanen innehåller uppdrag till berörd avdelning och 
tjänsteman om vad som görs och när det sker. I detta finns även ett 
ansvar för socialförvaltningens ledning att följa upp att åtgärderna 
genomförs. Som följer av tidigare beskrivning så kommer 
socialförvaltningen i början av år 2012 respektive 2013 att redovisa 
till socialnämnden vad som genomförts av åtgärderna i planen. 
Redovisningen kommer efter beslut i nämnden att lämnas vidare till 
kommunfullmäktige.  
 
Socialnämnden har genom att fastställa åtgärdsplanen beslutat hur 
nämndens arbete ska bedrivas för att förverkliga handlings-
programmet. 
 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 

Ungdomsinskottets skrivelse 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Ungdomsamordnaren 
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Sn § 88 

Budget 2012 samt EFP 2013-2014 

Dnr 2011/63.   
 

Beslut 

Socialnämnden fastställer budget för år 2012 och ekonomisk 
flerårsplan för åren 2013 - 2014 i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
Socialnämnden fastställer socialförvaltningens förslag till äskande 
om medel för verksamhetsförändringar utom ram. 
Socialnämnden fastställer socialförvaltningens förslag till social-
nämndens mål, tjänstegarantier, texter som rör kvalité, personal, 
miljömål, framtidsfrågor, verksamhetsbeskrivningar och verksam-
hetsmått.  
Socialnämnden överlämnar föreliggande förslag angående taxor till 
budgetberedningen. 
 
 
Bakgrund och sammanfattning 

I planeringsdirektiv 2012 - 2014 - antagna av KF 2011-03-31 § 21 
finns riktlinjer för budgetarbetet samt de tio nya målsättningar som 
är underlag för nämndernas mål för 2012. 
Socialnämnden har arbetat med målsättningar och i dokumentet 
finns 24 delmål som underlag för åtgärdsplan som kommer 
utarbetas av förvaltningen. 
 
Budget 2011, EFP 2012-2013 innehåller nämndsbeskrivning, de 24 
delmålen, 4 omarbetade tjänstegarantier som processats fram under 
året tillsammans med politiker, brukarorganisationer, anhöriga och 
tjänstemän, texter som rör kvalité, personal, miljömål och 
framtidsfrågor. Därefter följer ekonomisk sammanställning och 
verksamhetsbeskrivningar. Slutligen finns olika verksamhetsmått 
som följs år för år. 
 
Under varje programpunkt finns verksamhetsbeskrivning och 
förslag till verksamhetsförändringar. 
 
De större förändringar som förslås inom ram är följande: 
Ökade anslag till flyktingverksamheten, förändring till 
demensplatser vid Sjögården, dagverksamhet för personer med 
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demens, efterrätter vid matservering inom äldreomsorgen och 
arbetskläder till personalen.  
 
Besparingar/ökade intäkter sker via 
stängning av fyra platser för särskilt boende inom äldreomsorgen, 
neddragen tjänst som flyktingsamordnare, 
nedläggning av den kommunala fotvården, 
höjning av lunchtaxan vid skolor och inom äldreomsorgen till 
samma avgift för personal som för äldre och besökande, 
öppenvård barn finns möjlighet att göra en neddragning av 
budgetposten då den visat ett överskott under några år tillbaka. 
 
Driftsbudgetens externa nettokostnad för 2012 är 161 501 kkr. 
 
Verksamhetsförändringar för balans omfattar 2 506 kkr för 2012, 
1 906 kkr för 2013 och 1 906 kkr för 2013 varav 1 526 kkr gäller 
flyktingverksamheten och 600 kkr (år 2012) gäller ekonomiskt 
bistånd. Ytterligare poster gäller familjecentral och utökning av 
förskola- kostenheten. 
 
Investeringsbudgeten omfattar 2 490 kkr.  
 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 

Planeringsdirektiv 2012-2014 

Budget 2012 och EFP 2013 - 2014 

Taxor 2012 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förvaltningschefen 
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Sn § 89 

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 28 och omfattar 5 
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 
och en tjej har beviljats kontaktperson men lämplig uppdragstagare 
saknas.  
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse. 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Revisorerna 
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Sn § 90 

Sammanträdesprotokoll från gemensamma nämnden 
för familjerättsliga frågor 

Dnr 2011/33.   
 

Beslut 

Sammanträdesprotokollet läggs till handlingarna. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har 
inkommit sammanträdesprotokoll från den 13 juni 2011. 
 
På sammanträdet redovisades verksamheten för perioden januari till 
april 2011 samt förslag till verksamhetsmål för nämnden.  
 
 

Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse. 

Sammanträdesprotokoll från den 13 juni 2011. 
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Sn § 91 

Aktuell verksamhetsinformation 

Dnr 2011/29.   
 

Kö till särskilt boende 
 
Domar från förvaltningsrätten i Växjö 
 
Dom från Kammarrätten i Jönköping 
 
Beslut om statsbidrag i syfte att stärka skyddet för våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnar våld 2011 - Familjefrid Kronoberg 
 
Förstärkt tillsyn av kommunernas och landstingens/regionernas 
insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 
 
Redovisning andra kvartalet, Markaryds Samordningsförbund 
 
Information Stafettprojektet 
 
Information trygghetsbostäder 
 
Information från Familjefrid 
 
Personalinformation 
 
Information om "Rutin när förtroendevald blir utsatt för hot och 
våld" 
 
Fixar-Malte 
 
Överenskommelse mellan Markaryds kommun, Migrationsverket 
och Länsstyrelsen 
 
Information om 2 ärenden som anmälts till Socialstyrelsen 
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1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 92 

Redovisning av delegationsbeslut 

Dnr 2011/30.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut 
som förtecknas i protokoll av den 2011-08-17, § 92. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen 
delegationsordning. Dess 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 handikappomsoren och LSS 
Delegationsbeslut för tiden 2011-06-01 - 2011-06-30 
Delegationsbeslut för tiden 2011-07-01 - 2011-07-31 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2011-06-01 - 2011-06-30 
Delegationsbeslut för tiden 2011-07-01 - 2011-07-31 
 
Arbetsutskottet 
2011-06-27 §§ 58 - 68 
2011-08-03 §§ 69 - 72 
2011-08-10 §§ 73 - 75 
---------- 


