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Anslag om justering  

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

 
2011-10-12 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2011-10-20 

Anslaget tas 
ned: 

 
2011-11-10 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 103 Tema: Familjerätten 

§ 104 Tema: HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn 

§ 105 Ekonomisk rapport för september månad 2011 

§ 106 Granskning av nyckelhantering inom hemtjänsten 

§ 107 Granskning av införlivandet av barnkonventionen. 

§ 108 Riktlinjer för bra mat i äldreomsorgen 

§ 109 Godkännande av utförare enligt LOV 

§ 110 Kostnad för extra utbetalning av ekonomiskt bistånd till barnfamiljer 

§ 111 Redovisning av enkätundersökning 2011, Individ- och familjeomsorgen 

§ 112 Riktlinjer för HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn 

§ 113 Sammanträdesprotokoll från gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor. 

§ 114 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 115 Redovisning av delegationsbeslut 
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Sn § 103 

Tema: Familjerätten 

 
Föreståndare HVB Sara Stigsdotter Dahlberg informerar om 
familjerätten. Sedan 2006 finns familjerätten för Ljungby, 
Markaryds och Älmhults kommuner samlad i Älmhult och man 
arbetar mot alla 3 kommunerna.  
 
3 handläggare arbetar bara med familjerätt och detta är ett bra sätt 
att bygga upp kompetensen. 1 – 2 dgr/veckan är de i Markaryd och 
Ljungby och de har telefontid varje dag. 1 handläggare är riktad till 
varje kommun. 

Familjerättsfrågor kan gälla fastställande av faderskap, rådgivning 
och utredning av vårdnad, boende och umgänge, eller adoptions-
ärenden. Av dessa frågor är det enbart fastställande av faderskap där 
föräldrarna är sammanboende som sker här i Markaryd. 

Övriga familjerättsfrågor som gäller invånare i vår kommun, svarar 
familjerätten i Älmhults kommun för. 

Det är en tendens att uppdragen från Tingsrätterna minskar. 
Samtalen från enskilda ökar. När det gäller adoptionsärenden har 
man inte haft något från Markaryd. I faderskapsärenden där 
föräldrarna inte sammanbor är kostnaderna för DNA-proverna höga 
och de görs av Rättsmedicinalverket i Linköping.   

 
Socialnämnden tackar för informationen. 
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Sn § 104 

Tema: HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn 

 
Föreståndare HVB Sara Stigsdotter Dahlberg berättar att HVB-
hemmet för ensamkommande flyktingbarn öppnar den 1 november 
2011.  
 
Sara började sin tjänst den 1 augusti i år och den 13 oktober började 
de övriga i personalen sin utbildning. De är 8 behandlings-
assistenter, 2 på heltid, 4 på 75 % och 2 på 50 %. Det är 4 kvinnor 
och 4 män. Sara är nöjd med rekryteringsprocessen.  
 
Personalen börjar komma på plats, de har fått arbetsrutiner, 
handbok och information från Migrationsverket. Under natten 
kommer 1 personal att vara närvarande på HVB-hemmet och en har 
beredskap hemma. 
 
I dagsläget vet Sara inte varifrån barnen kommer men det är 
troligen Afghanistan och det är bara pojkar som kommer till HVB-
hemmet.  
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
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Sn § 105 

Ekonomisk rapport för september månad 2011 

Dnr 2011/31.   
 

Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämndens prognos efter nio månader visar ett underskott på 
2 995 kkr. Den procentuella nettoförbrukningen är 75,8% jämfört 
med riktvärdet 74,9%. Vid samma tidpunkt föregående år låg den 
procentuella nettoförbrukningen på 76,3%, dvs 0,5 procentenheter 
högre jämfört med 2011. 
 
Socialnämndens nettobudget är i dagsläget 173 033 kkr inklusive 
kapitaltjänstkostnader och internhyror. I prognosen är projekt 
såsom anhörigstöd och statliga stimulansmedel exkluderade. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 

Ekonomisk rapport för september 2011 
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Sn § 106 

Granskning av nyckelhantering inom hemtjänsten 

Dnr 2011/69.   
 

Beslut 

Socialnämnden antar utvecklingsledarens tjänsteskrivelse som sitt 
yttrande till revisorerna 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Revisorerna har 2011-09-13 överlämnat missiv till socialnämnden 
avseende KPMG:s granskning av nyckelhanteringen inom hem-
tjänsten. Revisorerna vill ha socialnämndens svar före 2011-11-15. 
 
Av revisionsrapporten framgår att det föreligger brister i hem-
tjänstens hantering av enskilda brukares nycklar. Ett område som 
nämns är implementering av genomförandeplaner inom hem-
tjänsten. I nuläget pågår en implementering vid särskilda boendena. 
Inom hemtjänsten kommer motsvarande att ske under år 2012.  
 
I rapporten anges att medel för inköp av system för nyckelgömmor 
finns upptaget i investeringsbudgeten för 2011. Detta är en felaktig 
uppgift. Medel finns ej upptagna i 2011 eller 2012 års budget för 
detta ändamål. Av rapportens kommentarer kan utöver ovan 
nämnda brister utläsas följande förbättringsområden: 
 
- Nyckelförteckningar förvaras i säkerhetsskåp 
 
- Införande av nyckelgömmor/ elektroniska lås utreds 
 
- Förvaltningsövergripande riktlinjer och rutiner för nyckelhante-
ring tas fram 
 
Bedömningen är att dessa åtgärder bör genomföras samt att ett 
införande av nyckelgömmor utreds och föreläggs socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 

Revisorernas missiv om granskning av nyckelhantering inom hemtjänsten  

Beslutet expedieras till: 

Revisorerna
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Sn § 107 

Granskning av införlivandet av barnkonventionen. 

Dnr 2011/68.   
 

Beslut 

Socialnämnden antar utvecklingsledarens tjänsteskrivelse som sitt 
yttrande till revisorerna 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Revisorerna har 2011-09-13 överlämnat missiv till socialnämnden 
avseende KPMG:s granskning av kommunstyrelsens och nämnder-
nas arbete med att genomföra barnkonventionen. Revisorerna vill 
ha in yttrande före 2011-11-15. 
Granskningen utmynnar i kommentarer för respektive 
nämnd/styrelse samt sammanfattande kommentarer. För social-
nämndens del finns flera förbättringsområden under samman-
fattande kommentarer som gäller såväl nämnden som övriga 
nämnder och styrelse.  
 
- Nämndspecifika handlingsplaner görs till drogpolicyn 
 
- Socialnämnden skapar delmål om arbetet med barnkonventionen  
 
- Mer konkreta anvisningar om när nämnder ska tillfråga 
ungdomsinskottet i olika frågor 
 
- Barnbokslut införs i kommunen för att belysa om barn fått det 
bättre eller sämre i kommunen 
 
- En utbildningsdag i barnkonventionen genomförs och sker 
återkommande 
 
Bedömningen är att dessa åtgärder bör genomföras av berörda 
nämnder och styrelse.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 

Revisorernas missiv om granskning av införlivandet av barnkonventionen 

Beslutet expedieras till: 

Revisorerna
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Sn § 108 

Riktlinjer för bra mat i äldreomsorgen 

Dnr 2011/72.   
 

Beslut 

Livsmedelsverkets råd " Bra mat i äldreomsorgen" antas som 
riktlinjer inom socialnämndens verksamhet    
 
Bakgrund och sammanfattning 

Hösten 2010 gjordes en granskning av kostverksamheten i 
Markaryds kommun av KPMG på uppdrag av revisorerna. En 
kommentar i granskningsrapporten var att socialnämnden bör anta 
Livsmedelsverkets råd för "Mat och näring för sjuka i vård och 
omsorg" och "Mat och kostbehandling för äldre". Socialnämnden 
beslutade att anta denna kommentar vid sitt sammanträde 
2011-02-09. Livsmedelsverket har efter detta datum givit ut nya 
riktlinjer "Bra mat i äldreomsorgen" som ersätter de tidigare. Råden 
är indelade i fyra delar: 
-  Kommunen 
-  Bistånd, enhetschef 
-  Meny och mat 
-  Omsorgspersonal   
 
Råden i skriften bygger på vetenskapliga underlag inom bland annat 
äldres näringsbehov och fysiologi samt hur måltidsmiljö och 
bemötande påverkar ätandet. 
 
Beslutsunderlag 

Kostchefens tjänsteskrivelse 

Livsmedelsverkets råd "Bra mat i äldreomsorgen"  

 
 
Beslutet expedieras till: 

Kostchefen 

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska 

Hemsjukvårdschefen 

Äldre- och Handikappchefen 
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Sn § 109 

Godkännande av utförare enligt LOV 

Dnr 2011/16.   
 

Beslut 

Företaget Renare bostad godkänns som utförare inom hemtjänstens 
serviceinsatser enligt LOV. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Företaget Renare bostad har ansökt om att vara utförare inom val-
frihetssystemet enligt Lagen om valfrihet (LOV). Det gäller inom 
hemtjänstens serviceinsatser med tilläggstjänster allt inom städ, 
vika och stryka tvätt samt ändringssömnad. Företaget är registrerat 
hos Skatteverket med hushållsnära tjänster och tillverkning av 
andra gång- och ytterkläder som huvudsaklig verksamhet.  
 
Sökanden har uppgett att man uppfyller samtliga krav beskrivna i 
förfrågnings-underlaget punkt 2 - 2.13 samt att man ej är föremål 
för någon omständighet som framgår av 7 kap 1 § LOV. Till ansökan 
har bifogats registreringsbevis från Skatteverket samt en utfästelse 
att om det blir aktuellt att anställa personal utanför familjen så 
kommer företaget att teckna avtal med Fora avseende dessa.  
 
Vidare anger sökanden att man räknar med att följa Kommunals 
avtal för kommande anställda utanför familjen även om man idag 
inte har något kollektivavtal och ännu inte tillhör någon arbetsgivar-
organisation.   
 

Dagens sammanträde 

Under diskussion i ärendet framkommer att socialdemokraterna 
avstår från att delta i beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 

Renare bostads ansökan om att bedriva serviceinsatser inom hemtjänsten enligt LOV samt 

bilagor 

 

Beslutet expedieras till: 

Dan Lusjani 
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Sn § 110 

Kostnad för extra utbetalning av ekonomiskt bistånd 
till barnfamiljer 

Dnr 2011/73.   
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att inte göra en extra utbetalning av 
ekonomiskt bistånd till barnfamiljer i samband med julhelgen.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

På uppdrag av socialnämnden har en utredning gjorts av vad 
kostnaden är för en extra utbetalning av ekonomiskt bistånd till 
barnfamiljer i samband med julhelgen. Beräkningen har gjorts på 
antal barnfamiljer en viss dag. Den aktuella dagen var 48 
barnfamiljer med mellan ett och fem barn aktuella, sammanlagt 107 
barn. Om familjerna beviljas 200 kr för varje barn blir kostnaden 
totalt 21 400 kr. 
 
Förslagsvis kan förslaget gälla de barnfamiljer som varit aktuella för 
ekonomiskt bistånd tre månader eller längre. 
 
Av erfarenhet vet vi att muslimska familjer tackar nej till "julgåva". 
Många av våra barnfamiljer är muslimer vilket innebär att den extra 
utbetalningen inte når dessa barn. Istället för julgåva bör den extra 
utbetalningen kanske motiveras på annat sätt.  
 

Dagens sammanträde 

Yrkanden 

Jerry Borg (KD), Yvonne Takvam (KD) och Eva Madestam (KD) 
yrkar avslag till förslaget. 
 
Karina Eliasson (S), Björn Jonsson (S) och Anitha Pohlman (S) 
tillstyrker förslaget.  
  
Propositionsordning 

Ordföranden ställer propositionen att de som stöder Jerrys yrkande 
säger nej och övriga säger ja. Det går inte att avgöra vilket yrkande 
som stöds av flest ledamöter. 
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Votering begärs. 
 
Ledamot/tjän
stgörande 
ersättare 

Ja-
röst 

Nej-
röst 

Avstår

Kurt Persson (KD)       X
Yvonne Takvam (KD)   X
Jerry Borg (KD)   X
Eva Madestam (KD)   X
Morgan Gustafsson (M)   X
Kristina Davidsson (C) X 
Elly Johannesson (C)   X
Karina Eliasson (S) X 
Kenneth Cederfelt (S) X 
Björn Jonsson (S) X     
Anitha Pohlman (S) X 

 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster mot 5 nej-röster är ordförandens röst utslags-
givande. Socialnämnden bifaller avslagsyrkandet.   
 
Socialdemokraterna reserverar sig muntligt mot beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens skrivelse 
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Sn § 111 

Redovisning av enkätundersökning 2011, Individ- och 
familjeomsorgen. 

Dnr 2009/82.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänna redovisningen av 2011 års enkätunder-
sökning inom Individ- och familjeomsorgen.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

För tredje året genomfördes en enkätundersökning inom Individ- 
och familjeomsorgens arbetsområden: Ekonomiskt bistånd, barn 
och familj, vuxna, flyktingmottagningen samt familjebehandlingen. 
Enkäten genomfördes under maj månad.  
 
114 enkäter lämnades ut och 79 svarsenkäter kom in vilket ger en 
svarsfrekvens på 69,3 %. På fråga 1 om hur det är att få kontakt med 
socialtjänsten svarar 84,8 % att det är mycket lätt eller lätt att få 
kontakt med personalen. Fråga 2 var hur klienterna tycker att de blir 
bemötta av sina handläggare, 64,6 % svarar mycket bra och 25,3 % 
bra, sammanlagt 89,9 %. På fråga 3 om klienterna tycker att de får 
möjlighet att förklara för sin handläggare vad de har för behov 
svarar 88,6 % ja, alltid eller ja, oftast.  
 
På fråga 4. Hur förstår du den information du får av din handläggare 
svarar 92,4 % mycket bra eller bra. Fråga 5. Upplever du att du får 
tillräckligt med tid när du träffar din handläggare svarar 84,9 % ja, 
alltid eller oftast. Fråga 6. Hur nöjd är du med insatsen du fått 
svarar 82,2 % mycket nöjd eller nöjd. På fråga nr. 7 om hur nöjda 
klienterna är med det stöd de får av sin handläggare svarar 86 % 
mycket nöjd eller nöjd.  
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 

Enkätredovisning 
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Sn § 112 

Riktlinjer för HVB-hem för ensamkommande 
flyktingbarn 

Dnr 2011/75.   
 

Beslut 

Socialnämnden antar riktlinjerna för HVB-hemmet för ensam-
kommande flyktingbarn. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Riktlinjerna avser arbetet på HVB-hemmet med ensamkommande 
flyktingbarn mottagna av Markaryds kommuns avtal respektive 
Älmhults kommuns avtal med Migrationsverket. Riktlinjerna 
fastställs av socialnämnden i Markaryds kommun med revidering 
minst en gång per år.  
 
Riktlinjerna tas fram som verksamhetens grund och ska fungera 
som hjälpmedel till personal inom verksamheten HVB och politiska 
beslutsfattare. Tillsammans med riktlinjerna har en handbok med 
arbetsrutiner och checklistor utarbetats. Uppföljning av arbetet 
inom HVB-verksamheten, utifrån utarbetad handbok, kommer 
regelbundet genomföras av ansvarig och personal inom 
verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 

Föreståndarens tjänsteskrivelse 

Riktlinjer HVB 
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Sn § 113 

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 19 september 
2011. 
 
På sammanträdet redovisades delårsrapport augusti 2011, 
genomgång av månadsrapport och prognos efter augusti månad 
2011, förslag till budget 2012 samt verksamhetsplan 2013 - 2014 och 
fastställande av verksamhetsbeskrivning med medföljande 
övergripande mål samt verksamhetsmål för Gemensamma nämnden 
2012.  
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 

Utdrag ur sammanträdesprotokoll från den 19 september 2011 
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Sn § 114 

Aktuell verksamhetsinformation 

Dnr 2011/29.   
 

 
Kö till särskilt boende 
 
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö 
 
Beslut från Socialstyrelsen ang tillsyn avseende Fyrklöverns 
demensenheter särskilda boende 
 
Beslut från Socialstyrelsen ang tillsyn avseende Sjögårdens 
demensenhet 
 
Personalinformation, Eva Laub presenterar sig 
 
Ögonblicksbild av etableringsreformen 
 
Öppna jämförelser 
 
BRIS tackar för verksamhetsbidraget 
 
Migrationsverkets tack för gott samarbete 
 
Fixar-Malte 
 
Dialogmöte 16/11 i Markaryd  
 
Återsökning flyktingverksamhet 
 
Barn i regnbågsfamiljer 
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Sn § 115 

Redovisning av delegationsbeslut 

Dnr 2011/30.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut 
som förtecknas i protokoll av den 2011-10-12 § 
 
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 2011-09-01 - 2011-09-30 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2011-09-01 - 2011-09-30 
 
Alkoholhandläggare 
Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen för servering av 
alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap. 
Gräddhyllan Lantcafe, dnr 2010.42 
 
Arbetsutskottet  
2011-09-21 §§ 82 - 86 
2011-10-06 §§ 87 - 93  
 

 


