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Anslag om justering  

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

 
2012-04-11 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2012-04-19 

Anslaget tas 
ned: 

 
2012-05-10 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 36 
§ 37 
§ 38 

Ändring i föredragningslistan 
Tema: Hand i hand 
Ekonomisk rapport för mars månad 2012 

§ 39 Revidering av reglemente för socialnämnden i Markaryd kommun 

§ 40 Anhållan om tilläggsbudgetering av ej förbrukade investeringsmedel 
2011 i 2012 års investeringsbudget 

§ 41 Intern kontrollplan för socialnämndens verksamhetsområde 2012 
gällande ekonomiska transaktioner 

§ 42 Attestliggare för år 2012. 

§ 43 Patientsäkerhetsberättelse 2011 

§ 44 Granskning av nyckelhantering inom hemtjänsten 

§ 45 Barnahus i Kronobergs län 

§ 46 Reviderade riktlinjer för kommunens krisstöd 

§ 47 Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor 

§ 48 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 49 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 50 Överklagan 
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SN § 36 

Ändring i föredragningslistan 
Förvaltningschefen anmäler ett extra ärende, överklagan av dom i förvaltningsrätten. 

 

Beslut 

Ärendet tas upp efter ärendena på föredragningslistan. 
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SN § 37 

Tema: Hand i hand 
 
Cenneth Carlsson från projektet Hand i hand informerar om hur projektet startade.  
 
Folkhälsoinstitutet, (FHI), uppskattar att det finns cirka 400.000 barn i Sverige som växer upp 
med missbrukande föräldrar. Det motsvarar 2 – 3 barn i varje skolklass. Av dessa barn är det 
cirka 2 % som nås av myndigheterna och får någon form av professionell hjälp.  
 
Projekt Hand i hand syftar till att synliggöra dessa barn och ungdomars situation och skapa 
debatt om missbrukets konsekvenser för barnen och vårt samhälle.  
 
Tillsammans med LIONS Club Växjö Dacke, SENSUS samt GLIMTEN:s familjeverksamhet 
startas ett sommarläger för barn och ungdomar till missbrukande föräldrar. Första 
sommarlägret genomförs sommaren 2012 på Aspan i Blekinge skärgård under 2 veckor. Ett 
långsiktigt mål är att inspirera och stötta andra i Sverige att starta liknande projekt.  
 
Tillsammans med musikgruppen ”Väderlek” produceras en cd-skiva. Företag och 
organisationer med starkt varumärke och förankring i Kronobergs län erbjuds bidra till 
projektet. Som tack för hjälpen får de ett antal cd-skivor att användas till att sprida projektets 
budskap vidare. Alla bidrag får oavkortat till projektkonto hos Lions där insamlade medel 
fördelas enligt projektets mål. Överskottet förvaltas av Lions för kommande sommarläger. 
Fram till julen 2011 hade 150.000 kronor kommit in och målet är 400.000 kronor.  
 
Söndagen den 15 april håller Väderlek en konsert i Växjö domkyrka och intäkterna går till 
projektet.  
 
Landshövding Kristina Alsér, kommunalrådet Bo Frank, kommunchef Ove Dahl, fotbolls-
legenden Ralf Edström, EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson och kommunalpolitiker Carin 
Högstedt stödjer Hand i hand som ”goodwill-ambassadörer”. 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
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SN § 38 

Ekonomisk rapport för mars månad 2012 
Dnr 2012/12.   
 

Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Efter mars månad 2012 uppgick de totala nettokostnaderna, inklusive internhyror och 
kapitaltjänstkostnader till 40 990 kkr och den totala budgetramen inklusive internhyror och 
kapitaltjänstkostnader uppgick till 175 525 kkr. Den procentuella nettoförbrukningen under 
aktuell tidsperiod uppgick till 23,4% jämfört med riktvärdet på 22,3%. 
 
Inför budgetår 2012 minskades ramen för nämnds- och styrelseverksamhet med totalt 200 kkr, 
vilket motsvarar en budget om totalt 342 kkr. Hantering av individärenden bidrar till att 
effektivisering i form av mindre sammanträden är minimal. Prognosen inom denna 
verksamhet hamnar på - 250 kkr. 
 
Flyktingverksamheten genererar ett visst överskott om totalt 200 kkr. 
 
Inom stabsfunktionen prognostiseras ett överskott om totalt 200 kkr då det ges möjlighet att 
genom projektmedel finansiera del av personalkostnader. 
 
I dagsläget har kostnaderna för placeringar på barnsidan uppstigit till strax under 370 kkr och 
dessa omfattar tidsperioden fram till och med siste februari. Prognosen har lagts på ett 
underskott om totalt 600 kkr, då dessa placeringar beräknas pågå fram till april respektive maj. 
 
Utbetalningarna gällande ekonomiskt bistånd under tidsperioden januari - mars ligger cirka 55 
kkr lägre än under samma tidsperiod föregående år. En utökad budgetram 2012 ger dock 
utrymme för ett överskott om totalt 200 kkr. 
 
Vård och omsorg särskilt boende prognostiseras ett underskott på 150 kkr, vilket förklaras 
genom att neddragning av fyra boendeplatser ej kunnat verkställas from den 1:e januari 2012.  
 
Vård och omsorg ordinärt boende visar ett totalt underskott om 850 kkr. Inom hemtjänst har 
det bemannats upp för att kunna verkställa det ökade antalet beviljade hemtjänsttimmar och 
därtill kommande delegerade hälso-och sjukvårdsinsatser. Upphandlingsprocessen av 
leasingkläder till personal inom ordinärt boende är ej genomförd ännu, vilket innebär att 
avsatta medel för detta kommer att generera ett överskott om totalt cirka 150 kkr. 
 
Två nya kommunala assistansärenden, som tillkom under senare delen av 2010, täcks inte 
inom befintlig budgetram. Omdisponering inom LSS-verksamheten gör det möjligt att minska 
underskottet till 400 kkr inom personlig assistans. Inom kontakpersoner och ledsagare 
prognostiseras ett överskott på 200 kkr. Antalet barn inom korttidsvistelse för barn har ökat 
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SN § 38 forts 
 
vilket innebär en ökad kostnad på cirka 50 kkr. Den nystartade verksamheten Kyrkogatan har 
kommit ingång snabbare än planerat, vilket kommer innebära att kostnaderna för denna 
verksamhet kommer att överskrida budget med cirka 500 kkr. Totalt visar LSS och personlig 
assistans ett underskott om totalt 750 kkr. 
 
Rehabenheten inklusive anhörigstödet visar totalt ett överskott på totalt 500 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. 
 
Totalt slutar prognosen efter tre månader på ett underskott på 2 000 kkr. En noggrann och 
kontinuerlig budgetuppföljning samt stor kostnadsmedvetenhet är budskapet ut i 
verksamheterna. Ändrade rutiner gällande budgetuppföljning har genomförts inom 
förvaltningen och förbättringsarbetet kring denna kommer att fortlöpa under hela 2012. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Ekonomisk rapport mars 2012 
Socialförvaltningens månadsuppföljning 2012 
 
Beslutet expedieras till: 

Socialförvaltningens Ledningsgrupp  
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SN § 39 

Revidering av reglemente för socialnämnden i Markaryd kommun 
Dnr 2012/15.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner reviderat reglemente för socialnämnden i Markaryds kommun. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

I samband med handläggning av ärenden gällande ensamkommande flyktingbarn har det 
uppmärksammats att vissa familjerättsliga uppdrag saknas i Gemensamma nämnden och i 
Markaryds kommun reglemente. Ärendena det gäller är ansökan hos tingsrätten om 
överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken samt anmälan till tingsrätten om 
behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken och 10 § om god 
man för ensamkommande barn.   
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens skrivelse 
Reglemente för socialnämnden i Markaryds kommun 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Socialnämnden 
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SN § 40 

Anhållan om tilläggsbudgetering av ej förbrukade investeringsmedel 2011 i 
2012 års investeringsbudget 
Dnr 2010/58.   
 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 859 kkr av kvarvarande medel ur 2011 
års investeringsbudget skall tilläggsbudgeteras i 2012 års investeringsbudget. 
  
Bakgrund och sammanfattning 

Förslag om att kvarvarande investeringsmedel om totalt 859 kkr för 2011 skall 
tilläggsbudgeteras 2012 års investeringsbudget enligt följande: 
 
125 kkr till att finansiera inventarier till den nyöppnade familjecentralen i Markaryd, 569 kkr 
till att finansiera del av ombyggnadskostnader i samband med den omorganisation som träder i 
kraft under 2012 samt 165 kkr till köksutrustning inom kostenheten.  
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Anhållan om tilläggsbudgetering av icke förbrukade medel ur 2011 års investeringsbudget  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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SN § 41 

Intern kontrollplan för socialnämndens verksamhetsområde 2012 gällande 
ekonomiska transaktioner 
Dnr 2011/82.   
 

Beslut 

Socialnämnden fastställer upprättat förslag till intern kontrollplan för socialnämndens 
verksamhetsområde år 2012. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2000-03-30, § 33, reglemente för intern kontroll. Nämnderna har 
det yttersta ansvaret för den interna kontrollen och ska tillse att kommunövergripande 
reglementen, regler, och policys följs. Nämnden ska löpande följa upp sin verksamhet. En del i 
uppföljningen är, att i tillämpliga delar, följa upp verksamheten via den generella kontrollmall 
som finns i de av kommunstyrelsen fastställda förvaltningsövergripande anvisningar för intern 
kontroll.  
Nämnden skall rapportera resultatet från det gångna årets internkontroll arbete till 
kommunstyrelsen och i rapporten skall en översiktlig plan över den innevarande årets 
internkontrollarbete ingå.   
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Plan för granskning av intern kontroll 2012 - socialnämnden 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Redovisningsekonom 
revisorer 
Socialförvaltningens Ledningsgrupp 
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SN § 42 

Attestliggare för år 2012. 
Dnr 2011/83.   
 

Beslut 

Socialnämnden antar reviderat förslag till attestliggare för år 2012. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

En reviderad upplaga av socialnämndens attestliggare för år 2012. De poster som har 
reviderats i befintlig attestliggare är ersättare för enhetschef dagverksamhet/daglig 
verksamhet, ansvar 374. Ny ersättare är funktionschef Individ- och familjeomsorg. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Attestliggare 2012 socialnämnden 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Yngve Fransson 
Eva Braunstein 
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SN § 43 

Patientsäkerhetsberättelse 2011 
Dnr 2012/16.   
 

Beslut 

Socialnämnden lägger Patientsäkerhetsberättelsen till handlingarna. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

1 januari 2011 infördes en ny lag Patientsäkerhetslag. Denna lag syftar till att främja hög 
patientsäkerhet 
 
 Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en Patientsäkerhetsberättelse av vilken 
det ska framgå: 
Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 
Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten 
Vilka resultat som har uppnåtts 
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
 
Beslutsunderlag 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tjänsteskrivelse 
Patientsäkerhetsberättelse för Markaryd kommun 2011 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Lars-Ola Bohlin 
Ingvar Bergman 



                                                                                                                                                              

 

                                                                                                      Protokoll 

     
 Socialnämnden                                             2012-04-11   
 

 

 

13(18)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

SN § 44 

Granskning av nyckelhantering inom hemtjänsten 
Dnr 2011/85.   
 

Beslut 

Socialnämnden antar utvecklingsledarens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till 
kommunfullmäktige. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i beslut 2011-12-15, § 143, beslutat att socialnämnden senast den 30 
april 2012 ska redovisa till kommunfullmäktige vilka åtgärder som vidtagits till följd av 
revisionsrapporten om "Granskning av nyckelhantering inom hemtjänsten". 
Socialnämnden har 2012-01-11 fastställt "Rutin för nyckelhantering i ordinärt boende", 
innehållande personalens hantering av brukares nyckel till bostaden. Motsvarande gäller för 
leverantörer enligt LOV. Rutinen omfattar hantering av brukares/patienters nycklar inom 
hemtjänst, hemsjukvård, nattpatrull och handikappomsorg. Till rutinen hör blanketter för 
nyckelkvittens och signeringslista. Arbetet pågår med att implementera denna rutin i berörda 
verksamheter och beräknas vara slutfört 2012-06-01. Rutinen bifogas. 
 
Beslutsunderlag 

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

Kommunfullmäktige 
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SN § 45 

Barnahus i Kronobergs län 
Dnr 2012/20.   
 

Beslut 

Socialnämndens uppfattning är att en utredning bör göras i Kronobergs län för att belysa 
möjligheten till samlad organisation alternativt tillskapande av ett Barnahus. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Markaryds kommun har fått förfrågan från Regionförbundet om att avge ett utlåtande över 
intresse och behov av att inrätta ett Barnahus i Kronobergs län. 
 
Syftet med Barnahus är att underlätta rättsprocessen för barn/ungdomar, dess familj och vid 
behov även nätverk när barnet/ungdomen misstänkts varit utsatt för brott såsom misshandel 
och/eller sexuella övergrepp. Målsättningen är att barnen/ungdomen ska vara i fokus och att de 
ska slippa upprepade samtal med människor inom olika yrken och på olika platser. De ska 
mötas av en lugn, trygg och omhändertagande miljö. 
 
Representant från Markaryds kommun har deltagit i Rädda Barnens information om Barnahus 
tillsammans med andra aktörer i Kronobergs län t ex representant för åklagarkammaren, 
polismyndigheten, landstinget Kronoberg och övriga kommuner i länet. 
 
I Markaryd sker ca tio samrådsärende per år med åklagare, polis, barnpsykiatri och 
socialtjänst. Idag sker oftast dessa samråd som telefonkonferens. Förhör med barn och 
ungdomar sker i polisens lokaler. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Regionförbundet Södra Smålands brev 
Förvaltningschefens utredning 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Regionförbundet Södra Småland 
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SN § 46 

Reviderade riktlinjer för kommunens krisstöd 
Dnr 2012/19.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner de reviderade riktlinjerna för kommunens krisstöd. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Peter Karlsoson, samordnare krisstödgruppen, har reviderat riktlinjerna för kommunens 
krisstöd. Bakgrunden till revideringen är främst namnbyte från POSOM-gruppen till 
Krisstödgrupp. Vidare har arbetsuppgifter för gruppens sekreterare lagts till. 
 
Riktlinjerna föreslås gälla från och med 1 april 2012. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Riktlinjer för Krisstödgruppen i Markaryds kommun 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Peter Karlsson 



                                                                                                                                                              

 

                                                                                                      Protokoll 

     
 Socialnämnden                                             2012-04-11   
 

 

 

16(18)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

SN § 47 

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 19 mars 2012 
 
På sammanträdet behandlades ändring av föredragningslistan och redovisning av 
delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Sammanträdesprotokoll från den 19 mars 2012 
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SN § 48 

Aktuell verksamhetsinformation 
Dnr 2012/8.   
 

Domar och beslut från Förvaltningsrätten  
 
Lägesbeskrivning särskilt boende 
 
Lex Sarah 
 
Kontrollrapporter enligt livsmedelslagen 
 
Rapport ang Markaryds kommuns POSOM-grupps verksamhet för 2011 
 
Överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till 
en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 
 
Fokus Matglädje 
 
Överenskommelse om samverkan mellan frivården och respektive kommuns socialtjänst i 
Kronobergs län 
 
Ungdomsinskottets protokoll från den 13 mars och 27 mars 2012 
 
Socialstyrelsens beslut efter tillsyn enligt socialtjänstlagen gällande ur socialtjänsten i 
Markaryd kommun hanterar anmälningar gällande barn som far illa. 
 
Enkätundersökning - matdistribution 
 
Upphandling HVB-hem 
 
Tandhälsa 
 
Kvalitét och kvantitet 
 
Yrkande från Jerry Borg 
 
Markaryds Samordningsförbund årsredovisning 2011 
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SN § 49 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2012/9.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2012-04-11 § 49. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

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 2012-03-01 - 2012-03-31 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2012-03-01 - 2012-03-31 
 
Alkoholhandläggare 
Beslut 2012-03-16 om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycket 
vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap 
Timsfors Folkhetsförening, dnr 2010.4. 
 
Beslut 2012-03-29 om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycket 
vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap eller allmänheten 
Bacchu´s Restaurang, dnr 2010.74 
 
Arbetsutskottet  
2012-03-21 §§ 17 - 20 
2012-04-03 §§ 21 - 28 
 


