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Tid och plats Onsdagen den 14 september 2011, Åsasalen, 13.00 - 
16.30 

  
Tjänstgörande Kurt Persson (KD), ordförande, deltog ej i § 96 
Ledamöter Karina Eliasson (S), vice ordförande, deltog ej i § 96 
 Eva Madestam (KD) 
 Morgan Gustafsson (M) 
 Kenneth Cederfelt (S), ordförande i § 96 
 Ayse Vatansever (KD), ersättare för Jerry Borg (KD) 
 Malin Stadig (KD), ersättare för Ida Adolfsson (M) 
 Elly Johannesson (C), ersättare för Kristina Davidsson (C) 
 Anitha Pohlman (S), ersättare för Kirsten Wagner (S) 
 Björn Jonsson (S), ersättare för Yvonne Karlsson (S) 
  
  
Övriga 
närvarande 

 
Laila Siljedahl, förvaltningschef 
Eva-Lena Sjöstedt, förvaltningsekonom § 95 

 Ingvar Bergman, utvecklingsledare §§ 93 - 95  
 Carina Augustsson, funktionschef §§ 93 - 95 
 Lars-Ola Bohlin, MAS § 101 

Mariana Axelsson, kostchef § 101 
 Harrie Thunell, alkoholhandläggare § 101 

 
  
Justerare Yvonne Takvam 
  
Datum för 
justering 

 
 Tisdagen den 20 september 2011            Paragrafer: 93 - 102 
 
 

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

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

 
2011-09-14 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2011-09-21 

Anslaget tas 
ned: 

 
2011-10-12 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 93 
§ 94 
§ 95 

Tema: Samordning för Linnéa 
Tema: Luppen 
Delårsbokslut januari – augusti 2011 

§ 96 Ändring av arvoden och ersättningar till Markaryds 
Samordningsförbunds styrelseledamöter 

§ 97 Förbundsordning för Markaryds Samordningsförbund 

§ 98 Överförande av färdtjänstansvar till kollektivtrafikmyndigheten. 

§ 99 Omdisponering av medel inom investeringsbudget 2011 

§ 100 Sammanträdesprotokoll från gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor. 

§ 101 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 102 Redovisning av delegationsbeslut 
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Sn § 93 

Tema: Samordning för Linnéa 
 
Enhetschef Lotta Sjödin, processledare i Markaryd, och Elisabet 
Flennemo, Landstinget Kronoberg, informerar om samverkans-
projektet Samordning för Linnéa. Syftet är att förbättra 
omhändertagandet av de mest sjuka äldre och att erbjuda ett 
sammanhållet omhändertagande där verksamhetsgränser eller 
huvudmannaskap inte utgör hinder för den optimala samverkan. 
 
Övergripande mål är att identifiera brukare/patient som tillhör 
gruppen, förbättra omhändertagandet med brukaren i fokus, inrätta 
mångprofessionella team samt sammanlänka erfarenheter från 
pågående och tidigare projekt med försöksverksamheten. 
 
Den mest sjuke äldre ska uppleva sig bättre informerad och mer 
delaktig, känna sig trygg, erbjudas möjlighet att utifrån sin förmåga 
och intresse delta i sociala aktiviteter och vara informerad om vilka 
läkemedel som är ordinerade, varför de är ordinerade samt vara 
införstådd med betydelsen av läkemedelsförskrivningen. 
 
Den mest sjuke äldre ska ha en utsedd samordnare/lots, ha en 
utsedd patientansvarig läkare, sjuksköterska samt under-
sköterska/vårdbiträde i ordinarie verksamhet.  Vidare ska den mest 
sjuke äldre endast behöva åka till sjukhusets akutmottagning när det 
bedöms som bäst för den enskilde, ha en uppdaterad vårdplan, få 
utökade möjligheter till hembesök med läkarmedverkan och vid 
behov och efter bedömning erbjudas hjälpmedel.  
 
Målgruppen är personer som är 75 år eller äldre med en eller flera 
sjukdomar och stora behov av omsorg och sjukvård. Geografisk 
avgränsning är Kronobergs län. Kärnan i projektet är lokala team 
som byggs upp efter lokala förutsättningar och leds av en 
samordnare – processledare.  
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
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Sn § 94 

Tema: Luppen. 
 
Ordföranden och vice ordföranden informerar om Luppen, Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken.  
 
För att kommunerna ska kunna fatta bra beslut är det viktigt med 
kunskap om hur unga har det. Ungdomsstyrelsen har utarbetat 
ungdomsenkäten Luppen och år 2007 genomfördes enkäten för 
första gången i Markaryds kommun.  
 
Frågorna i enkäten handlar bl a om synen på demokrati, påverkan 
och inflytande, hur unga trivs i skolan, fritidsaktiviteter samt synen 
på sitt hälsotillstånd, trygghet, arbete och framtiden.  
 
Det är nu dags för en ny enkät i årskurs 7 – 9 och gymnasiet, både 
för dem som går i gymnasiet i kommunen eller annan skola.  Alla 
föräldrar informeras om enkäten. Enkäten, som är elektronisk, 
pågår under tiden 17 oktober – 11 november. Resultatet av enkäten 
sammanställs av en arbetsgrupp som består av Ingvar Bergman, Ola 
Eknor, Mats Nilsson och Arne Lindman.  
 
Information om resultatet ges i februari 2012. I mars – april ska 
enkäten analyseras. Förslag från enkäten ska under april – augusti 
2012 inarbetas i budgetarbetet.  
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
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Sn § 95 

 
Delårsbokslut januari - augusti 2011. 

Dnr 2011/31.   
 

Beslut 

Delårsbokslut för andra tertialet 2011 tillsammans med redovisning 
av måluppfyllelse och tjänstegarantier överlämnas med kommen-
tarer till kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Uppföljningen av socialnämndens verksamheter visar ett underskott 
om totalt 3 425 kkr för andra tertialet 2011. Den procentuella 
nettoförbrukningen uppgår till 68,6% efter åtta månader, vilket är 
2,4 % över riktvärdet. Vid samma tidpunkt 2011 var den procentu-
ella nettoförbrukningen 69,4 %, dvs 0,8 % procentenheter högre 
jämfört med 2011. 
 
Av socialnämndens 18 mål är 3 stycken uppfyllda. Flera av målen 
mäts per helår eller i slutet av året därav kan måluppfyllelse nås 
först i samband med bokslutet. 
 
Redovisning av Synpunktshanteringen görs vid socialnämndens 
sammanträde. 
 
Tjänstegarantier: 36 avvikelser gällande matdistribution inom 
hemtjänst då maten ej kunnat levereras innan 13.30. Samtliga 
avvikelser inträffade under samma dag, 22 augusti 2011. 
  
Dagens sammanträde 

Utvecklingsledare Ingvar Bergman redovisar socialnämndens 
synpunkter i ”Säg vad du tycker” under perioden 2011-01-01 – 
2011-08-31. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 

Delårsbokslut 2, 2011 

 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomienheten
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Sn § 96 

Ändring av arvoden och ersättningar till Markaryds 
Samordningsförbunds styrelseledamöter 

Dnr 2011/11.   
 

Beslut 

Nuvarande fasta arvoden till ordförande och vice ordförande räknas 
upp med 8,77 % för år 2011, samt att ersättning för samman-
träde/förrättning höjs till 850 kronor per tillfälle för ledamöter och 
ersättare för år 2011. 
 
På grund av jäv deltog inte Kurt Persson (KD) och Karina Eliasson 
(S) i handläggningen. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Markaryds samordningsförbund är en sammanslutning med 
Markaryds kommun, Kronobergs läns landsting, Arbetsförmed-
lingen och Försäkringskassan som medlemmar/ägare.  Verksam-
heten finansieras med medel från ägarna. Det bildades 2005 med 
stöd av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.  
 
Verksamheten bedrivs i Markaryds kommuns lokaler med 3 
anställda. Förbundet har en förbundsordning som reglerar dess 
verksamhet. Av denna framgår bland annat att det är medlemmarna 
i samordningsförbundet som efter samråd beslutar om gemen-
samma principer för arvoden och ersättningar till ledamöter och 
ersättare i styrelsen. 
 
Samordningsförbundet har vid sitt sammanträde 2011-06-17 
beslutat att lämna ett förslag till ägarna om att följa Landstinget 
Kronobergs arvodesreglemente för förtroendevalda samt 
uppräkning för ordinarie ledamöter och ersättare i förbundets 
styrelse.  
 
Förslaget innebär att arvode till ordförande utgår med 4 % och för 
vice ordförande 2 % av grundarvodet, 51 970 kronor, i Landstinget 
Kronobergs arvodesreglemente. Förslaget i kronor innebär att 
ordförande får 24 948 kronor per år istället för nuvarande 9 600 
kronor per år. Vice ordförande får 12 474 kronor per år istället för 
4 000 kronor per år. 
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Sn § 96 forts 

Nuvarande ersättningar fastställdes 2006 och har inte ändrats sedan 
dess. Vid jämförelse med den höjning som förtroendevalda i 
Markaryds kommun fått under perioden 2007 till 2011 framgår att 
uppräkning skett under perioden med 8,77 %. En höjning av 
ordförandens nuvarande arvode med 8,77 % innebär en ändring 
från 9 600 kronor per år till 10 442 kronor per år och för vice 
ordförande en ändring från 4 000 kronor per år till 4 351 kronor per 
år. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 

Utredning Markaryds samordningsförbund om ändring av arvoden och ersättningar till 

förbundets styrelseledamöter 

MSF ersättningar 2006 

 

Beslutet expedieras till: 

Markaryds Samordningsförbund 
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Sn § 97 

Förbundsordning för Markaryds Samordningsförbund 

Dnr 2011/11.   
 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige anta den reviderade 
förbundsordningen för Markaryds Samordningsförbund.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Förbundsordningen för Markaryds Samordningsförbund har 
reviderats under juli/augusti. Tidigare förbundsordning upprättades 
2005-08-31. 
 
Förändringarna har markerats i den reviderade versionen.  
 
Försäkringskassan har 2011-08-30 godkänt den reviderade 
förbundsordningen.   
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 

Reviderad förbundsordning för Markaryds Samordningsförbund 

Försäkringskassans beslut 2011-08-30  
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Sn § 98 

Överförande av färdtjänstansvar till kollektivtrafik-
myndigheten. 

Dnr 2011/67.   
 

Beslut 

Markaryds kommun avvisar erbjudandet att överlämna ansvaret för 
färdtjänsten till Regionförbundet Södra Småland 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Regionförbundet Södra Småland har i brev daterat 2011-06-29 
erbjudit Kronobergs läns 8 kommuner att överlämna ansvaret för 
färdtjänsten till regionförbundet. Svar från kommunerna önskas 
senast 2011-11-01.  
 
Bakgrund 
Den 1 januari 2012 träder en kollektivtrafiklag i kraft. Den berör 
kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst. Samtidigt införs 
begreppet regional kollektivtrafikmyndighet istället för trafik-
huvudman.  
 
En kommun får, efter överenskommelse med landstinget, om det 
hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina 
uppgifter enligt lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst till den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet.  
 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten får en skyldighet att 
upprätta ett trafikförsörjningsprogram. I programmet ska fastställas 
mål för trafiken och omfatta alla former av regional kollektivtrafik.  
 
Programmet ska också innehålla mål för miljöskyddande åtgärder 
och för handikappanpassning.  
 
I regionförbundets brev nämns även ansvaret för upphandling av 
skolskjuts. Markaryds kommun har i detta avseende överlämnat 
ansvaret till regionförbundet. 
 
Kommunens färdtjänstansvar kan överlåtas till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten. Ansvaret indelas i tre nivåer: 
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1.Att delta i samordningen av färdtjänstresorna - att vara ansluten 
till en beställningscentral. 
2.Att överlämna ansvaret för myndighetsutövningen (tillstånds-
givningen). 
3.Att överlämna ansvaret för regelverk och fastställande av taxor. 
 
I Kronobergs län kommer regionförbundet att bli regional kollektiv-
trafikmyndighet. Kommunerna kan överlämna ansvaret för 
färdtjänst och riksfärdtjänst till regionförbundet enligt nivå 1 eller 
nivå 1 och 2 eller alla 3 nivåerna. För att regionförbundet ska överta 
ansvaret för att upprätta trafikförsörjningsprogram krävs att 
kommunen överlämnar ansvaret enligt alla 3 nivåerna. I annat fall 
har kommunen denna skyldighet. 
 
I bifogad utredning framgår att ett överlämnande av hela ansvaret 
skulle uppgå till 1 982 612 kronor. Då ingår administrations-
kostnader för 2012 och Markaryds kommuns transportkostnader för 
2010. Av Markaryds kommuns Räkenskapssammandrag för 2010 
framgå att kostnaden uppgick till 1 423 612 kronor. Ett över-
lämnande till regionförbundet skulle enligt dessa beräkningar bli 
559 000 kronor högre.   
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 

Utredningen Färdtjänsten i Markaryds kommun 

Regionförbundets skrivelse Överförande av färdtjänstansvar till kollektivtrafikmyndigheten 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Sn § 99 

Omdisponering av medel inom investeringsbudget 
2011 

Dnr 2010/58.   
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att omdisponera 592 kkr från projekt 1509 
och 108 kkr från projekt 1598 till projekt 1502 i 2011 års 
investeringsbudget.   
 
Bakgrund och sammanfattning 

I samband med överenskommelse om anordnade av boende för barn 
utan legal vårdnadshavare i Sverige hemställer förvaltningen 
härmed om att omdisponera medel i 2011 års investeringsbudget. 
Detta för att bekosta iordningsställandet av lämpliga lokaler. 
Lokalerna, en del av elevboendet vid gymnasieskolan KCM, behöver 
anpassas till denna verksamhet då boendet skall jämställas med ett 
Hem för vård och boende (HVB). Enligt inkomna uppgifter kommer 
iordningsställandet att kosta 700 000 kronor.  
 
Förvaltningen föreslår att 592 kkr omdisponeras från projekt 1509 
och att 108 kkr omdisponeras från projekt 1598 till projekt 1502.  
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 

Hemställan om omdisponering av medel i 2011 års investeringsbudget 

 
 
Beslutet expedieras till: 

Ekonomienheten 
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Sn § 100 

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 utdrag ur sammanträdesprotokoll från den 22 augusti 
2011. 
 
På sammanträdet redovisades förslag till verksamhetsplan för år 
2012, uppdrag till förvaltningen och genomgång av delegations-
beslut. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 

Utdrag ur sammanträdesprotokoll från den 22 augusti 2011 
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Sn § 101 

Aktuell verksamhetsinformation 

Dnr 2011/29.   
 
Kö till särskilt boende 
 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö 
 
Lex Sarah 
 
Information från dialogmötet Bo bra på äldre dar 
 
ESF-ansökan 
 
Gallring Winess 
 
Enkätundersökning inom matdistributionen 
 
Kvalitetsregister senior alert och palliativa registret 
 
Leda för resultat 
 
Feriearbeten sommaren 2011 
 
Personalinformation 
 
Redovisning av socialnämndens mål 2.4 första och andra tertialet 
2011 
 
Redovisning av beviljade hemtjänsttimmar i för hållande till antalet 
tillgängliga personaltimmar 
 
Öppna jämförelser inom hemtjänsten och missbruksvården i 
Markaryds kommun 
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§ 102 

Redovisning av delegationsbeslut 

Dnr 2011/30.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut 
som förtecknas i protokoll av den 2011-09-14, § 102 
 
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 2011-08-01 - 2011-08-31 
 
Individ- och familjeomsorgen  
Delegationsbeslut för tiden 2011-08-01 - 2011-08-31 
 
Arbetsutskottet  
2011-09-08 §§ 76 - 81 
 
 


