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Anslag om justering  

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

 
2012-03-14 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2012-03-22 

Anslaget tas 
ned: 

 
2012-04-12 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 27 
§ 28 
§ 29 
§ 30 

Ändring i föredragningslistan 
Tema: Flyktingmottagning 
Tema: God man 
Ekonomisk rapport för februari månad 2012 

§ 31 Lokala riktlinjer för demensverksamheten i Markaryds kommun 

§ 32 Bo bra på äldre dar. 

§ 33 Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor 

§ 34 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 35 Redovisning av delegationsbeslut 
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SN § 27 

Ändring i föredragningslistan 

Förvaltningschefen meddelar att ärende nr 6, Tema: hand i hand utgår.  
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SN § 28 

Tema: Flyktingmottagning 

Gisela Andersson och Susanne Hellström, länsstyrelsen, informerar om mottagandet av 
nyanlända i landet, länet och kommunen. Under år 2011 mottogs 12 938 personer i landet 
varav 457 i Kronobergs län. 17 av dessa kom till Markaryds kommun varav 10 var vuxna 
mellan 20 – 64 år. Under januari månad har 7 personer kommit till kommunen. 271 av landets 
290 kommuner tar emot personer med permanent uppehållstillstånd.  

Efter etableringsreformen som trädde i kraft den 1 december 2010 har 300 personer genomgått 
processen och är ute i egen försörjning. Etableringsreformen innebar en förändrad och 
förtydligad ansvarsfördelning mellan myndigheter och kommuner, ökat egenansvar och 
valfrihet för individen och genom en ny aktör - etableringslotsen- ska nyanlända ges bättre 
förutsättningar att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen 
försörjning. Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringsinsatserna.  

Överenskommelsen om mottagande för Markaryds del uppgår till 40 personer under år 2012. I 
överenskommelsen ingår anvisade av Arbetsförmedlingen, anvisade av Migrationsverket och 
utflyttade på egen hand. Samtliga kommuner i länet har överenskommelser med sammanlagt 
485 personer. Prognosen om flyktingmottagandet åren 2012 – 2016 visar att antalet platser 
sannolikt behöver ökas till 750 st årligen. 

Alla kommuner i länet har ett aktivt mottagande av asylsökande ensamkommande barn med 
totalt 111 platser. I Markaryd finns 4 platser. Migrationsverket tror på en ökad inströmning 
och prognosen för 2012 är 3 100 asylsökande ensamkommande barn med en större andel 
yngre barn, ca 50 procent är 15 år eller yngre.  
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SN § 29 

Tema: God man 

Kenneth Cederfelt, ledamot i socialnämnden, berättar om sina uppdrag som god man. Kenneth 
är god man för två asylsökande ensamkommande flyktingbarn som bor på HVB-hemmet 
Lyktan i Markaryd.  

Kenneth har genomgått utbildning via Röda Korset i Hässleholm. En god man ska vara 
rättrådig, erfaren, lämplig och myndig. En god man bör träffa barnet så fort som möjligt, 
etablera förtroende och samråda. En god man ska hjälpa till i kontakterna med 
Migrationsverket, sjukvården, socialtjänsten, banker, HVB-hemmet samt andra myndigheter.  

Arbetet som god man är intressant och ger mycket tillbaka även om det ibland är mer att göra 
än man kan tro. 

Godmanskapet upphör när barnet fyller 18 år, erhåller permanent uppehållstillstånd eller 
flyttar från kommunen. 
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SN § 30 

Ekonomisk rapport för februari månad 2012 
Dnr 2012/12.   
 

Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Efter februari månad 2012 uppgick de totala nettokostnaderna, exklusive internhyror och 
kapitaltjänstkostnader, till 24 891 kkr och den totala budgetramen, exklusive internhyror och 
kapitaltjänstkostnader uppgick till 167 336 kkr. Den procentuella nettoförbrukningen under 
aktuell tidsperiod uppgick till 14,87 % jämfört med riktvärdet på 15,3 %. 
 
Två nya kommunala assistansärenden, som tillkom under senare delen av 2011, täcks inte 
inom befintlig budgetram. Omdisponering av inom LSS-verksamheten gör det möjligt att 
minska underskottet till totalt 400 kkr.  
 
Bokslut 2011 visade ett underskott gällande livsmedelsinköp inom kostverksamheten. Ett 
underskott om totalt 400 kkr förklaras genom en för lågt budgeterad livsmedelsbudget samt 
ökade livsmedelskostnader. Ett nytt avtal gällande transporter inom kostverksamheten samt 
kostnader för dataprogram innebär ökade kostnader på totalt 100 kkr. 
 
Vård och omsorg ordinärt boende visar ett underskott om totalt 1 000 kkr, vilket motsvarar 
kostnaden för 2,5 årsarbetare. 
 
Utbetalningarna gällande ekonomiskt bistånd under januari respektive februari månad var 
lägre i jämförelse med december 2011. Inför 2012 utökades budgetramen gällande ekonomiskt 
bistånd och därför prognostiseras ett överskott om totalt 500 kkr. 
 
Under januari-februari 2012 har kostnaderna för placeringar på barnsidan uppstigit till cirka 
370 kkr, vilket kan jämföras med 2011 då kostnaderna uppgick till 0 kr. Prognostiserar ett 
nollresultat då planerna är att dessa skall övergå till andra placeringsformer inom det närmaste. 
 
Totalt slutar prognosen efter två månader på ett underskott på 1 400 kkr.  
 
En noggrann och kontinuerlig budgetuppföljning samt stor kostnadsmedvetenhet är budskapet 
ut i verksamheterna. Ändrade rutiner gällande budgetuppföljning är på gång att genomföras 
inom förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Ekonomisk rapport för februari 2012 
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SN § 31 

Lokala riktlinjer för demensverksamheten i Markaryds kommun 
Dnr 2012/10.   
 

Beslut 

De lokala riktlinjerna för demensverksamheten i Markaryds kommun fastställs. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialstyrelsen har tagit fram "Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom". 
Dessa lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård och 
omsorg för personer med demenssjukdom och för stöd till anhöriga. 
 
En arbetsgrupp inom socialförvaltningen har tagit ett förslag till lokala riktlinjer. Dessa utgår 
från ett tydligt brukarperspektiv och ska stödja utvecklingen av vårdens och omsorgens 
kvalitet. Syftet med de lokala riktlinjerna är att underlätta vardagen och ge god livskvalitet åt 
personen under sjukdomens olika skeden.   
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Förslag till lokala riktlinjer för demensverksamheten i Markaryds kommun 
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SN § 32 

Projektredovisning Trygghetsbostäder för äldre 
Dnr 2011/62.   
 

Beslut 

Projektredovisningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för överlämnande till 
Hjälpmedelsinstitutet 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Markaryds kommun har med stöd av stimulansmedel från Hjälpmedelsinstitutet deltagit i 
regeringsprogrammet Bo bra på äldre dar. Stimulansmedel om 125 000 kronor har använts till 
att göra en kommunal förstudie i form av en enkätundersökning hos personer 65 år och äldre i 
Markaryds kommun. Projektredovisningen är en slutrapport om denna enkätundersökning och 
dess resultat. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Projektredovisning Trygghetsbostäder för äldre 
Redovisning enkätresultat 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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SN § 33 

Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för familjerättsliga 
frågor 
Dnr 2012/6.   
 

Beslut 

Sammanträdesprotokollet läggs till handlingarna. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har inkommit sammanträdesprotokoll 
från den 20 februari 2012. 
 
På sammanträdet behandlades reviderad delegationslista, bokslut 2011, besparingsförslag 
budget 2012, redovisning av delegationsbeslut och reviderat reglemente.  
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Sammanträdesprotokoll från den 20 februari 2012 med handlingar och bokslut. 
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SN § 34 

Aktuell verksamhetsinformation 
Dnr 2012/8.   
 

Domar från Förvaltningsrätten i Växjö 
 
Lägesbeskrivning - särskilt boende 
 
Verksamhetsplanen 
 
Kvalité och kvantitet 
 
Information om organisationen 
 
Personalinformation 
 
Stärkta strukturer för kunskapsutveckling - länsverksamhet 
 
Leda för resultat - förändringsarbete för ökad delaktighet 
 
Finsam - MSF 
 
Riktlinjer för UNG - Ungdomsnätverksgruppen 
 
Ungdomsinskottets protokoll från den 14 februari 2012 
 
Samverkansöverenskommelse mellan kommuner och landsting i Kronobergs län kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning  
 
Ekologiska livsmedel 
 
Förfrågan om hemtjänstresa 
 
Dokumentation 
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SN § 35 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2012/9.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2012-03-14 § 35. 
 

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 2012-02-01 - 2012-02-29 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2012-02-01 - 2012-02-29 
 
Arbetsutskottet  
2012-02-08 § 4 - 10 
2012-03-07 § 11 - 16 
 
 


