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   Socialnämnden                               
    
   Protokoll                                                               2012-01-11    

 

 

 

Tid och plats Onsdagen den 11 januari 2012, Åsasalen, 13.00- 15.45 
  
Tjänstgörande Kurt Persson (KD), ordförande 
Ledamöter Karina Eliasson (S), vice ordförande 
 Yvonne Takvam (KD) 
 Jerry Borg (KD) 
 Eva Madestam (KD) 
 Morgan Gustafsson (M) 
 Kristina Davidsson (C) 
 Kenneth Cederfelt (S) 
 Björn Jonsson (S) 
 Kirsten Wagner (S) 
 Elly Johannesson (C) ersättare för Ida Adolfsson (M) 
  
  
Ersättare Anitha Pohlman (S) 
  
  
  
Övriga 
närvarande 

 
Laila Siljedahl, förvaltningschef 

 Inger Ohlin, IFO-chef § 2 
 Eva Laub, funktionschef § 2 
 Carina Augustsson, äldre- och handikappchef § 2 
 Malin Wideberg, enhetschef § 2 
 David Risell, HVB-hemmet Lyktan § 2 

 
 

Justerare Kenneth Cederfelt 
  
Datum för 
justering 

 
 Onsdagen den 18 januari 2012                              Paragrafer: 1 - 11 
 
 

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 

 
2012-01-11 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2012-01-19 

Anslaget tas 
ned: 

 
2012-02-09 
 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 1 
§ 2 
§ 3 

Ändring i föredragningslistan 
Tema: HVB-hemmet Lyktan och Vattnadalen 
Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten. 

§ 4 Rutin för nyckelhantering i ordinärt boende 

§ 5 Brottsförebyggande rådets handlingsplan 2012 

§ 6 Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd/detaljhandel av 
folköl 

§ 7 Delegationsordning för år 2012 

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

§ 9 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 10 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 11 Socialnämndens internkontrollplan för år 2012 
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SN § 1 

Ändring i föredragningslistan 
 

Förvaltningschefen anmäler ett extra ärende, socialnämndens internkontrollplan för år 2012. 

 

Beslut: Ärendet tas upp efter ärendena på föredragningslistan. 
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SN § 2 

Tema: HVB-hemmet Lyktan och Vattnadalen 
 
David Risell, HVB-hemmet Lyktan, berättar om hur verksamheten utvecklats från starten den 
1 november 2011 och visar en del foton som tagits under november och december.   
 
Personalen började arbeta den 3 oktober 2011. De är 9 personer inkl enhetschef. 1 lärare har 
anställts som undervisar under förmiddagarna. HVB-hemmet har 8 platser och Markaryd och 
Älmhult har 4 platser var. En vecka efter öppnandet var det fullt och pojkarna kommer alla 
från Afghanistan. 3 pojkar har fått uppehållstillstånd, 2 som Markaryd tagit emot och 1 som 
tillhör Älmhults kommun. 
 
Ersättningen från Migrationsverket är 1.600 kronor/dygn plus 300 kronor/dygn för belagd 
plats. Återsökning för extra kostnader kan ske fram till 21-årsdagen.  
 
Alla pojkarna har en god man som hjälper dem med olika saker t ex läkarbesök och 
tandläkarbesök. De flesta har olika hälsoproblem och dålig tandstatus. 1 pojke har kontakt 
med BUP. 
 
Man arbetar efter ett salutogent ledarskap (den goda hälsans ursprung). Pojkarna älskar att 
spela fotboll, de är glada, tacksamma och frågar ofta varför är ni så snälla? Jul- och 
nyårsfirandet var något nytt och de kunde inte förstå att det var två fester så nära varandra. 
Pojkarna har ett ledord: Jättebra! 
 
När någon fått PUT (permanent uppehållstillstånd) planeras placering i familjehem eller i rum 
i närheten av Lyktan. Efter fyllda 18 år planeras flytt till egen bostad.  
 
 
Malin Wideberg, enhetschef omsorgen, berättar om verksamheten på Vattnadalen.  
 
Verksamheten på Vattnadalen omfattar korttidstillsyn för skolungdom över 12 år och 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Socialnämnden övertog verksamheten 2006 från 
utbildnings- och kulturnämnden. 2 barn är över 12 år och de andra elva, snart 12, är mellan 3 
och 22 år. 
 
Personalen består av undersköterskor, vårdare, barnskötare, pedagog, fritidsledare. Det är 
barnens önskemål och behov som styr verksamheten och den får mycket feedback från 
föräldrarna. Ekliden levererar mat och nattpatrullen gör besök på nätterna. 
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SN § 3 

Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten. 
Dnr 2011/84.   
 

Beslut 

Socialnämnden antar skrivelsen som sitt svar till Socialdepartementet med ändring av 
ordalydelsen under ekonomiska och andra konsekvenser från ett icke obetydligt merarbete till 
ett visst merarbete. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialdepartementet har inbjudit Markaryds kommun att lämna remissvar med synpunkter på 
utredning och förslag angående händelseanalyser vid självmord. Remissvaren ska ha 
inkommit till Socialdepartementet senast 2012-02-15. Markaryds kommuns svar redovisas i 
separat skrivelse där synpunkter och kommentarer lämnas. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Utvecklingsledarens och distriktssköterskans skrivelse 
Socialdepartementets remiss 
Självmordspreventionsutredningens slutbetänkande SOU 2010:45 
 
Beslutet expedieras till: 

Socialdepartementet 
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SN § 4 

Rutin för nyckelhantering i ordinärt boende 
Dnr 2011/85.   
 

Beslut 

Socialnämnden fastställer rutin för nyckelhantering i ordinärt boende 
 

Bakgrund och sammanfattning 

KPMG gjorde 2010 en granskning av nyckelhantering inom hemtjänsten för att bedöma om 
socialnämnden har ändamålsenliga rutiner inom området. Granskningen omfattade inte 
hanteringen av nycklar inom LSS-verksamheten. Brister påtalades att nyckelförteckningar ej 
förvaras i nyckelskåp samt att förvaltningsövergripande riktlinjer och rutiner saknas. Förslag 
till nyckelrutin inom ordinärt boende har upprättats och omfattar verksamheter som hemtjänst, 
hemsjukvård och handikappomsorg. Förslaget innehåller hantering av nyckelkvittens och 
nyckelförteckning samt hantering av nycklar med förvaring och signering. I rutinen ingår även 
förvaring och gallring av nyckelkvittens och nyckelförteckning. Detta överensstämmer med 
vad som anges i socialnämndens dokumenthanteringsplan.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Rutin för nyckelhantering i ordinärt boende 
 
Beslutet expedieras till: 

Funktionschef 
Utvecklingsledare 
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SN § 5 

Brottsförebyggande rådets handlingsplan 2012 
Dnr 2011/86.   
 

Beslut 

Socialnämnden överlämnar följande synpunkter till Brottsförebyggande rådet: 
 
Samverkanplanens prioriterade områden: 
1 Grannsamverkan: Sn: s åtgärd 
  Arbeta för grannsamverkan och ökad polisiär närvaro.  

 Motverka skadegörelse 
 

2 Kronobergsmodellen: Sn:s åtgärd 
 Fortsätta med Kronobergsmodellen 

 
5 Motverka droger bland unga Sn:s åtgärd 

 Fler nattvandrare/vuxna ute på kvällar och nätter 
 Ungdomssekreterare och polis informerar om droger/alkohol i 
 skola och på fritidsgårdar där lärare, elever och föräldrar 
 deltar. 

 
6 Orossamtal Sn:s åtgärd 

 Familjepedagogerna kan delta i orossamtal i familjer som är 
 föremål för familjebehandling 

 
7 Brottsoffer Sn:s åtgärd 

 Individuellt stöd till nämndens brukare efter incident.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Brottsförebyggande rådet upprättar en årlig handlingsplan och önskar socialnämndens 
synpunkter och förslag på åtgärder i planen för 2012. 
 

Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
 
Beslutet expedieras till: 

Brottsförebyggande rådet
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SN § 6 

Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd/detaljhandel av folköl 
Dnr 2011/87.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner Tillsynsplan för 2012 gällande kontroll av 
serveringstillstånd/detaljhandel. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Enligt alkohollagen har kommunerna skyldighet att upprätta en tillsynsplan. Tillsynsplanen 
ska utgöra ett stöd för verksamheten så att tillsynen bedrivs enligt de bestämmelser som finns. 
Yttre tillsyn sker genom kontroll på serveringsstället avseende ordning, nykterhet och att 
servering inte sker till underåriga eller märkbart påverkade personer. Inre tillsyn avser kontroll 
av uppgifter från olika myndigheter angående tillståndshavarens ekonomi och vandel. 
 
Tillsynsplanen gällande restauranger med serveringstillstånd ska ske vid minst ett tillfälle per 
år och sker då vid sen kvällstid. Alkoholhandläggaren ska även göra tillsyn vid tillfälliga 
arrangemang till allmänheten som anordnas t.ex. marknader och festivaler. Tillsyn vid 
stadigvarande eller tillfälliga tillstånd till slutna sällskap sker på förekommen anledning. 
Alkoholhandläggarens målsättning är att samtliga serveringsställen ska besökas minst en gång 
per år. 
 
Alkoholhandläggaren har en målsättning att alla försäljningsställen ska besökas minst en gång 
per år och/eller på förekommen anledning. 
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Tillsynsrapport gällande kontroll av serveringstillstånd/detaljhandel av folköl. 
 
Beslutet expedieras till: 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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SN § 7 

Delegationsordning för år 2012 
Dnr 2011/88.   
 

Beslut 

Socialnämnden fastställer reviderad delegationsordning att gälla från 2012-01-11 med 
förtydligande under punkt 5.9 att det är placering i hem för boende för ensamkommande 
flyktingbarn. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Delegationsordningen beskriver den delegation som finns inom socialnämndens 
verksamhetsområden. Nu gällande version från 2011-04-13 behöver uppdateras. Boendet 
Lyktan för ensamkommande flyktingbarn har öppnat och beslut om placering fattas enligt 
Socialtjänstlagen. Socialsekreterare föreslås bli delegat för detta. 
 
Beslut om fönsterputs inom hemtjänsten har i nuläget funktionschef som delegat. Nytt förslag 
är att biståndshandläggare blir delegat. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Reviderad delegationsordning 
 
Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschefen 
Utvecklingsledaren 
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SN § 8 

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 

Rapportering till Socialstyrelsen sker under vecka 2 och omfattar 2 ej verkställda beslut enligt 
9 § LSS. 
 
Två tjejer har beviljats kontaktperson enligt LSS. Till den ena har det saknats lämplig 
uppdragstagare men efter nyår ska man träffa en tilltänkt kontaktperson. 
Till den andra tjejen finns en tilltänkt kontaktperson.   
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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SN § 9 

Aktuell verksamhetsinformation 
Dnr 2011/29.   
 

Kö till särskilt boende 
 
Domar från Förvaltningsrätten 
 
Verksamhetsplan, redovisas i februari  
 
Kvantitet och kvalité, redovisas i februari 
 
Socialstyrelsens avslagsbeslut om statsbidrag för att införa nationella riktlinjer för vård och 
omsorg för personer med demenssjukdom år 2011 
 
Socialstyrelsens beslut om prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier år 
2011 
 
Ungdomsinskottets protokoll den 6 december 2011 
 
Ekonomiskt bistånd december 2011 
 
Yvonne Takvam ställer fråga om fastigheten Lönnen på Kungsgatan och vilka verksamheter 
som finns där.   
 
Björn Jonsson önskar att minnesanteckningarna från brukarråden antecknas i socialnämndens 
protokoll efter redovisning av nämndens ledamöter. Hänskjuts till februarisammanträdet. 
 
Jerry Borg informerar om att riksnormen för ekonomiskt bistånd har höjts. IFO-chefen räknar 
på vad denna höjning kommer att kosta socialnämnden och redovisar resultatet på nämnden i 
februari. 
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SN § 10 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2011/30.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2012-01-11 § 10. 
 
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 2011-12-01 - 2011-12-31 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2011-12-01 - 2011-12-31 
 
Arbetsutskottet  
2011-12-20 § 120 - 123 
2012-01-03 § 1 - 3 
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SN § 11 

Socialnämndens internkontrollplan för år 2012 
Dnr 2011/82.  
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer internkontrollplan för år 2012. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden har utarbetat plan för internkontrollen under 2012 vid sammanträdet den 14 
december 2011. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-01-12 
Socialnämndens internkontrollplan för år 2012 
  
Beslutet expedieras till: 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 
 


