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Tid och plats Onsdagen den 14 december 2011, Åsasalen, 13.00 – 16.00 
  
Tjänstgörande Kurt Persson (KD), ordförande 
Ledamöter Karina Eliasson (S), vice ordförande 
 Yvonne Takvam (KD) 
 Jerry Borg (KD) 
 Eva Madestam (KD) 
 Kristina Davidsson (C) 

Björn Jonsson (S) 
 Kirsten Wagner (S) 
 Malin Stadig (KD) ersättare för Morgan Gustafsson (M)  
 Elly Johannesson (C) ersättare för Ida Adolfsson (M) 
 Jan Sögaard (S) ersättare för Kenneth Cederfelt (S) 
  
  
Ersättare Ayse Vatansever (KD) 
 Anitha  Pohlman (S) 
  
  
Övriga 
närvarande 

 
Laila Siljedahl, förvaltningschef 

 Eva-Lena Sjöstedt, förvaltningsekonom §§ 127 – 129, 133 
 Ingvar Bergman, utvecklingsledare §§ 127 och 133 
 Eva Laub, funktionschef §§ 127 - 128 

Inger Ohlin, IFO-chef §§ 127 – 128 
Kajsa Andersson, samordnare § 127 

  
  
Justerare Jan Sögaard 
  
Datum för 
justering 

 
Socialkontoret den 21 december 2011                  Paragrafer: 127 - 134 
 
 

Underskrifter Sekreterare Gunnel Björnstedt 
   
   
 Ordförande Kurt Persson 
   
   
 Justerare Jan Sögaard 
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Anslag om justering  

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

 
2011-12-14 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2011-12-22 

Anslaget tas 
ned: 

 
2012-01-12 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 127 
§ 128 

Tema: Kommunal hälso- och sjukvård 
Ekonomisk rapport för november månad 2011  

§ 129 
§ 130 

Attestliggare för år 2012 
Intern kontrollplan för år 2012 

§ 131 Verksamheten Fixar-Maja 

§ 132 Sammanträdesprotokoll från gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor. 

§ 133 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 134 Redovisning av delegationsbeslut 
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Sn § 127 

Tema: Kommunal hälso- och sjukvård  
 
Kajsa Andersson, samordnare sjuksköterskegruppen, berättar om 
kommunens hälso- och sjukvård.  
 
I norr arbetar 10 sjuksköterskor och lika många i söder dagtid kl 
07.00 – 22.00. I nattpatrullen finns 3 sjuksköterskor och 3 
undersköterskor och de har hela kommunen som sitt arbetsfält.  
 
Hemsjukvård kan den få som har ett långvarigt behov och inte kan 
ta sig till vårdcentralerna. Kajsa uppskattar att ett 100-tal personer i 
såväl norr som söder har insatser från hemsjukvården. 
 
Hemsjukvården arbetar mycket förebyggande med sårvård, 
injektioner, läkemedelshantering genom apodos och med avancerad 
sjukvård i hemmet samt stöd i livets slutskede. Vårdtagarna kan få 
hjälp med att ta stygn och agraffer (häftklamrar). I sitt arbete har 
man stöd av rådgivningsteamet i Växjö där det alltid finns någon att 
kontakta.  
 
Markaryds kommun har fått bra betyg då boende på 
demensavdelningarna inte har mer än 5 läkemedel per person. 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
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Sn § 128 

Ekonomisk rapport för november månad 2011 

Dnr 2011/31.   
 

Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämndens prognos efter elva månader visar ett underskott på 
2 540 kkr. Den procentuella nettoförbrukningen är 92% jämfört 
med riktvärdet på 90,6%. Vid samma tidpunkt föregående år låg den 
procentuella nettoförbrukningen på 93%, dvs 1,0 procentenhet 
högre jämfört med 2011. 
 
Inom flyktingverksamheten prognostiserar vi ett underskott om 
totalt 600 kkr, vilket är en minskning jämfört med tidigare månads 
prognos. Flyktingar som ej uppbär flyktingstatus och som uppbär 
ekonomiskt bistånd har regelmässigt flyttats över till verksamheten 
ekonomiskt bistånd, vilket leder till minskade kostnader för 
flyktingverksamheten. Återsökningsbara kostnader har beviljats och 
bidragit till att det prognostiserade underskottet har minskat. 
 
Gällande Barn och ungdomsvård ligger prognosen på + 700 kkr, 
vilket är resultatet av låga placeringskostnader fram till och med 
november 2011. 
 
Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har minskat under de två 
senaste månaderna, vilket leder till att prognosen läggs på - 900 kkr.  
 
Prognosen för gemensam äldreomsorg ligger på ett underskott om 
totalt 1 480 kkr. Vakanshållning av lediga tjänster på chefsnivå 
generar ett överskott. Inom detta delprogram ryms även 
förvaltningens resursenhet som bidrar med ett underskott. Under 
våren 2011 har debiteringssystemet gällande användandet av 
resursenhetens personal förändrats för att generera mindre 
administration. Tidigare sköttes alla debiteringar via ett 
interndebiteringssystem då ett högre timpris debiterades för att 
täcka resursenhetens overheadkostnader, t ex körtid, bredvid gång, 
planering etc.  
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Sn § 128 forts 

I det nya systemet debiteras enheter som använder resursenhetens 
personal av den faktiska timlön som personen ifråga uppbär, vilket 
bidrar till att resursenhetens overheadkostnader inte debiteras. 
Inför 2012 kommer budget för köp av resurspersonal omfördelas 
mellan enheterna.  
 
Vård och omsorg ordinärt boende (hemtjänst) har under 2011 visat 
ett underskott som vid november månad uppgår till -905 kkr.  
 
Prognosen gällande kostverksamheten har tidigare legat på ett 
nollresultat. Det har uppdagats ett debiterings fel som har resulterat 
i att kostenheten har blivit dubbelkompenserad för viss matför-
säljning under en stor del av 2011. Då frysanläggning gick sönder vid 
två av tillagningsköken i somras bidrog detta till att livsmedel till 
höga belopp förstördes samtidigt som extrapersonal fick sättas in för 
att iordningsställa frysrummen innan de kunde saneras.  
 
Socialnämndens nettobudget är i dagsläget 173 033 kkr inklusive 
kapitaltjänstkostnader och internhyror. I prognosen är projekt som 
finansieras via statliga stimulansmedel exkluderade. 
 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 

Ekonomisk rapport för november månad 
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Sn § 129 

Attestliggare för år 2012. 

Dnr 2011/83.   
 

Beslut 

Socialnämnden antar förslaget till attestliggare för år 2012. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

En reviderad upplaga av socialnämndens attestliggare gällande år 
2012. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 

Attestliggare 2012 Socialnämnden 

 
 
Beslutet expedieras till: 

Ekonomienheten 
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Sn § 130 

Intern kontroll för år 2012 

Dnr 2011/82.   
 

Beslut 

Socialnämndens interna kontroll ska under år 2012 omfatta 
områdena datasäkerhet, elavbrott samt brandskyddsövningar. 
Individ- och familjeomsorgen ska starta utredningar i större 
utsträckning än tidigare för att upptäcka barn som far illa.  Vanvård 
av äldre ska förebyggas och placerade barn ska skyddas. 
 
Bakgrund  

Framtagande av intern kontroll avseende socialnämndens 
verksamheter för år 2012.  
 

Dagens sammanträde 

Vid diskussion i ärendet framkommer många bra förslag till 
kontrollområden under 2012.  
 
Efter genomgång av förslagen kommer nämnden fram till att 
områdena datasäkerhet och elavbrott samt brandskyddsövningar är 
viktiga.  
 
Vidare ska individ- och familjeomsorgen starta utredningar i större 
utsträckning än tidigare för att upptäcka barn som far illa. 
 
Ett annat område som ska ingå i internkontrollen är att förebygga 
vanvård av äldre och skydda placerade barn.  
 
Beslutet expedieras till: 

Ekonomikontoret 
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Sn § 131 

Verksamheten Fixar-Maja 

Dnr 2011/81.   
 

Beslut 

Förvaltningschefens och utvecklingsledarens utredning antas som 
underlag för "Fixar Maja"-uppdragen från och med 2012-01-01. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

I juni 2005 startade en försöksverksamhet, Fixar-Malte, med 
inriktningen att hjälpa äldre människor, ålderspensionärer samt 
funktionshindrade med enklare sysslor i hemmet för att förebygga 
fallskador för den enskilde. Verksamheten har pågått med samma 
inriktning sedan starten. 2 personer har haft uppdraget under 
perioden 2005 till 2010.   
 
Vid varje nyrekrytering har det varit svårt att hitta rätt person för 
uppdraget då tillsättningen byggt på en delfinansiering av 
arbetsförmedlingen. Under en del av 2011 har en vaktmästare i 
kommunen ansvarat för uppdragen med hjälp av en praktikant från 
arbetsförmedlingen. 
 
Från och med 2012-01-01 kommer "Fixar-Maja"-uppdragen vara en 
del av rehabenhetens ansvarsområde och delfinansieringen från 
arbetsförmedlingen avslutas. Fixar-Maja blir en del i den ordinarie 
verksamheten med närhet till annat fallförebyggande arbete. 
Tjänsten blir något lägre i omfattning men också en möjlighet att 
öka en del de veckor som arbetsbelastningen är hög och minska vid 
andra tider.  
 
Uppdraget kommer att samordnas med hjälpmedelsverksamhet. 
Information om servicen ska ske kontinuerligt på kommunens 
hemsida och via annan media i samband med annonsering av till 
exempel hjälpmedelstillsyn. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 

Förvaltningschefens och utvecklingsledarens utredning  
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Sn § 132 

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 21 november 
2011. 
 
På sammanträdet redovisades månadsrapport för oktober 2011. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 

Utdrag ur sammanträdesprotokoll från den 21 november 2011 
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Sn § 133 

Aktuell verksamhetsinformation 

Dnr 2011/29.   
 

Kö till vårdbostad 
 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö 
 
Protokoll från Ungdomsinskottet den 25 oktober 2011 
 
Ansökan om stimulansmedel demens 
 
Rapport från Brukarråden 
 
Rapport från Leda för resultat 
 
Rapport om Markaryds Samordningsförbunds budget 
 
Stimulansmedel vård och omsorg äldre personer 
 
Beslut från Migrationsverket 
 
Vårdtyngdsmätning 
 
Kvalitetsgranskning läkemedelshantering 
 
Beslut från Strukturfonden - Framtid Kronoberg 
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Sn § 134 

Redovisning av delegationsbeslut 

Dnr 2011/30.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut 
som förtecknas i protokoll av den 2011-12-14 § 134. 
 
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 2011-11-01 - 2011-11-30 
 
Individ- och familjeomsorgen 

Delegationsbeslut för tiden 2011-11-01 - 2011-11-30 
 
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 

2011-11-16 § 101 
2011-11-23 §§ 102 - 105 
2011-12-07 §§ 106 - 119 
 


