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Tid och plats Tisdagen den 15 maj 2012, Ekliden, 08.00 – 16.05 
  
Tjänstgörande Kurt Persson (KD), ordförande 
Ledamöter Karina Eliasson (S), vice ordförande, ej kl 13.30 – 15.30 
 Yvonne Takvam (KD) 
 Jerry Borg (KD) 
 Eva Madestam (KD) 
 Kristina Davidsson (C) 
 Kirsten Wagner (S) 
 Rolf Bengtsson (KD), ersättare för Ida Adolfsson (M) 
 Elly Johannesson (C), ersättare för Morgan Gustafsson (M) 
 Anitha Pohlman (S), ersättare för Karina Eliasson, kl13.30 – 15.30 
 Jan Sögaard (S), ersättare för Kenneth Cederfelt (S) 
 Ella Säfström (S), ersättare för Björn Jonsson (S) 
  
Ersättare Ayse Vatansever (KD) 
 Anitha Pohlman (S), kl 08.00 – 13.30, 15.30 – 16.05 
  
  

 
Övriga 
närvarande 

 
Laila Siljedahl, förvaltningschef 

 Eva-Lena Sjöstedt, förvaltningsekonom, § 51 
 Inger Ohlin, funktionschef IFO, § 51 
 Ingvar Bergman, utvecklingsledare, §§ 51, 53 - 57 
 Carina Augustsson, funktionschef § 51 

 
  
Justerare Yvonne Takvam 
  
Datum för 
justering 

 
 Tisdagen den 22 maj 2012                         Paragrafer: 51 - 62 
 
 

Underskrifter Sekreterare Gunnel Björnstedt 
   
   
 Ordförande Kurt Persson 
   
   
 Justerare Yvonne Takvam 
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Anslag om justering  

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

 
2012-05-15 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2012-05-23 

Anslaget tas 
ned: 

2012-06-13 
 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 51 Bokslutsprognos efter första tertialet 2012 

§ 52 Reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för familjerättsliga 
frågor. 

§ 53 Rutin för nyckelhantering i ordinärt boende 

§ 54 Nyckelgömmor i ordinärt boende 

§ 55 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Markaryds kommun 

§ 56 Taxor för färdtjänstresor 

§ 57 Delegationsordning för år 2012 

§ 58 Minnesanteckningar från Brukarråden. 

§ 59 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS 

§ 60 Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor 

§ 61 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 62 Redovisning av delegationsbeslut 
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SN § 51 

Bokslutsprognos efter första tertialet 2012 
Dnr 2012/12.   
 

Beslut 

Bokslutsprognos för första tertialet 2012 tillsammans med socialnämndens 
kvalitetsredovisning överlämnas till kommunstyrelsen.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Efter fyra månader gör socialnämnden en fördjupad uppföljning av nämndens mål, 
verksamhet, kvalitet och ekonomi. Utifrån denna uppföljning görs en helårsprognos som 
redovisas till kommunfullmäktige. 
 
Ekonomi 
Uppföljningen av socialnämndens verksamheters visar ett underskott om totalt 1 450 kkr för 
första tertialet 2012. Efter fyra månader uppgick de totala nettokostnaderna till 54 987 kkr och 
den totala budgetramen uppgick till 175 567 kkr. Den procentuella nettoförbrukningen under 
aktuell tidsperiod uppgick till 31,3 % jämfört med riktvärdet på 30,2 %. 
 
Nämnd- och styrelseverksamhet, institutionsplaceringar barn, hemtjänst, insatser enligt LSS 
och personlig assistans samt kostverksamhet är verksamheter som prognostiserar ett 
underskott. Flyktingverksamhet, arbetsmarknadsenhet, ledningsfunktionen, ekonomiskt 
bistånd samt rehabenheten är de områden som prognostiserar ett överskott. 
 
Kontinuerlig och noggrann budgetuppföljning i kombination med stor kostnadsmedvetenhet är 
budskapet ut i verksamheterna. Vidare en noggrann övervägning innan tillsättning av vikarie 
vid uppkomna vakanser, då personalkostnaderna är en stor kostnadsdrivare i socialnämndens 
verksamheter. 
 
Kvalitet 
Uppföljningen av socialnämndens mål efter första tertialet visar en helårsprognos att 19 av 
socialnämndens 24 mål kommer att uppfyllas under år 2012. 
 
Uppföljningen av socialnämndens fyra tjänstegarantier visar att inga avvikelser rapporterats 
under första tertialet 2012. 
 
I synpunktshanteringssystemet har 22 synpunkter inkommit under första tertialet. Alla har 
besvarats. 20 av dessa har besvarats inom 10 arbetsdagar. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens och utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Delårsprognos första tertialet 2012 
Ekonomisk rapport april 2012 
Socialförvaltningens månadsuppföljning 2012 
Socialnämndens kvalitetsredovisning 
 

Beslutet expedieras till: 

Yngve Fransson 
 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad: 
 
 
 
 
…………………………………                       …………………………………… 
Kurt Persson                                                      Yvonne Takvam 
ordförande                                                         justerare 
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SN § 52 

Reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för familjerättsliga 
frågor. 
Dnr 2012/24.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till nytt reglemente för Gemensamma nämnden med 
ändring under § 5, förvaltning: i första stycket tas av Nämnden bort. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Reglementet för Gemensamma nämnden beslutades 2005. Gemensamma nämnden har nu 
beslutat att överlämna förvaltningens förslag till nytt reglemente (daterat 2012-02-01) till 
socialnämnderna i Markaryd, Ljungby och Älmhult för yttrande. Gemensamma nämndens 
ansvarsområde för familjerättsliga ärenden har förtydligats genom formuleringen: "Nämnden 
har ansvar för vad som åvilar kommunernas socialnämnder enligt gällande lagstiftning inom 
det familjerättsliga området. Undantag: faderskapsutredningar och bekräftelse enligt S-
protokoll". 
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
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SN § 53 

Rutin för nyckelhantering i särskilt boende/gruppbostad/servicebostad 
Dnr 2011/85.   
 

Beslut 

Socialnämnden fastställer rutin för nyckelhantering i särskilt boende/gruppbostad/service-
bostad. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden har uppdragit åt socialförvaltningen att ta fram förslag till rutin för 
nyckelhantering. Rutinen omfattar hantering av nyckelschema, nyckelförteckning, 
nyckelkvittens och nyckelkvitto och förfarandet då nyckel förkommit. Som bilagor till rutinen 
finns blanketter för nyckelförteckning och nyckelkvittens.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Rutin för nyckelhantering i särskilt boende/gruppbostad/servicebostad 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Funktionschef Särskilt Boende 
Utvecklingsledaren 



                                                                                                                                                              

 

                                                                                                      Protokoll 

     
 Socialnämnden                                             2012-05-15   
 

 

 

1(16)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

SN § 54 

Nyckelgömmor i ordinärt boende 
Dnr 2012/29.   
 

Beslut 

Socialnämnden beviljar avsatta investeringsmedel för 2012 eller 2013 för upphandling av 
nyckelgömmor. 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att använda medel för energieffektivisering till 
upphandlingen 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Utredning föreligger om införande av nyckelgömmor inom ordinärt boende i Markaryds 
kommun. Ett införande för 300 hushåll innebär en investeringskostnad om 700 000 kronor för 
inköp av 300 nyckelgömmor inklusive erforderlig kringutrustning. Utredningen visar att 
besparingar kan göras om 387 000 kronor per år, lågt räknat, vid ett införande. Ett införande 
ger en högre kostnadseffektivitet med budgetmedel och en lägre miljöpåverkan. För berörda 
brukare medför ett införande kortare inställningstider för personalen vid larm samt ökad 
säkerhet. För personalen förväntas en förbättrad arbetsmiljö genom minskad stress. 
  
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Införande av nyckelgömmor i ordinärt boende inom Markaryds kommun  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Utvecklingsledaren 
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SN § 55 

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Markaryds kommun 
Dnr 2012/28.   
 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till riktlinjer för färdtjänst och 
riksfärdtjänst att gälla från 2012-07-01 samt att upphäva nu gällande riktlinjer 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Gällande riktlinjer fastställdes av kommunfullmäktige 2001-09-27, § 123, att gälla från 
2001-10-01. De är inaktuella och revideras av denna anledning. 
 
I förslag till nya riktlinjer har avgifterna tagits bort samt att en skrivning om 
trafikförsörjningsplan tillförts. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Markaryds kommun 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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SN § 56 

Taxor för färdtjänstresor 
Dnr 2012/27.   
 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till nya taxor för 
färdtjänstresor att gälla från 2012-07-01 
 

Bakgrund och sammanfattning 

En ny upphandling av färdtjänst- och riksfärdtjänstresor har gjorts och nya avtal har tecknats 
med leverantörer. Nuvarande avtal om färdtjänstresor avslutas 2012-06-30 med nytt avtal 
under perioden 2012-07-01 till 2015-06-30 med möjlighet till ett års förlängning.   
 
Nuvarande taxor är fastställda av kommunfullmäktige i november 2011. För 
riksfärdtjänstresor följer egenavgiften förordning (1993:1148) , utfärdad av regeringen och 
behöver ej ändras. För färdtjänsten behöver nya taxor fastställas för att följa det nya avtal som 
tecknats. 
 
Gällande taxor anger egenavgiften till 25 % av taxameterkostnad dock lägst 30 kronor med 
olika avgift om färdtjänstresenären åker med taxibil eller med rampbil.  
 
Vid möte med den nya leverantören diskuterades taxa för egenavgift med beräkningar för 
olika längd på resorna med taxibil respektive rampbil. Det konstaterades att egenavgiften 
skulle skilja sig markant mellan fordonstyperna beroende på resans längd.  
 
Vid denna diskussion jämfördes även med regionförbundet södra Smålands förslag till ny 
färdtjänsttaxa. Socialförvaltningens förslag till nya taxor stämmer väl överens med 
regionförbundets vad gäller resor upp till 15 kilometers reslängd. 
 
Förslag till ändring av taxor för färdtjänstresor föreslås börja gälla 2012-07-01 och innebär 
följande: 
Egenavgiften utgör 25 % av taxameterkostnaden, dock lägst 40 kronor för resa upp till 10 
kilometer. 
Egenavgiften utgör 25 % av taxameterkostnaden, dock lägst 60 kronor för resa över 10 
kilometer.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Taxeförslag färdtjänst 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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SN § 57 

Delegationsordning för år 2012 
Dnr 2011/88.   
 

Beslut 

Socialnämnden fastställer förslag till delegationsordning 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Revidering av delegationsordning har gjorts för anpassning till socialförvaltningens nya 
organisation samt ändringar i lagar och författningar. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Delegationsordning 2012-05-15 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utvecklingsledaren 
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SN § 58 

Minnesanteckningar från Brukarråden. 
Dnr 2012/4.   
 

Beslut 

Förslag från brukarråden som innebär ökade kostnader behandlas i kommande budgetplan. 
Beslut som fattas återkopplas ut i verksamheten. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2011-04-13, § 48, att införa 7 brukarråd. Råden är ett forum för 
kontakt och delaktighet mellan socialnämndens politiker och brukare/anhöriga. 
Socialnämnden har utsett sina representanter medan verksamheten utser personal som ska 
ingå. Representanter för brukare och anhöriga väljs/utses på lämpligt sätt. 
 
Råden finns inom särskilda boendena Sjögården och Utsikten i Markaryd och Ekliden och 
Fyrklövern i Strömsnäsbruk. Inom individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen och 
hemtjänsten/hemsjukvården/hemrehabiliteringen finns de övriga råden. 
 
Minnesanteckningar inkommit från Brukarråd daglig verksamhet/dagverksamhet den 20 mars 
2012 på Fyrklövern i Strömsnäsbruk. Minnesanteckningar har även inkommit från Brukarråd 
på Ekliden den 11 april 2011. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Minnesanteckningar från brukarråd 2012-03-20 
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SN § 59 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS 
Dnr 2012/36.   
 

Beslut 

Socialnämnden rapporterar de ej verkställda besluten till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Rapportering till Socialstyrelsen har skett under vecka 15 och omfattade 3 ej verkställda beslut 
enligt 9 § LSS. Det är två tjejer och en kille som ansökt om kontaktperson. 
 
En tjej har erbjudits kontaktperson med tackat nej på grund av bland annat kontaktpersonens 
ålder. Vill ha en kontaktperson som är lika gammal som hon. 
Det har varit svårt att hitta lämplig kontaktperson. En anställd tjej hoppade av då hon flyttade 
innan uppdraget började. 
Det är i nuläget svårt att hitta män som vill vara kontaktpersoner.   
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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SN § 60 

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 16 april 2012 
 
På sammanträdet behandlades verksamhetsbeskrivning, ansökan om verksamhetsbidrag till 
Adoptionscentrum Sydöst 2012, redovisning av delegationsbeslut och information om 
familjerättens telefontider  
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Sammanträdesprotokoll från den 16 april 2012 
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SN § 61 

Aktuell verksamhetsinformation 
Dnr 2012/8.   
 

Domar och beslut från Förvaltningsrätten i Växjö 
 
Särskilt boende 
 
Socialstyrelsens beslut ang förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Markaryds kommun enligt SoL och LSS 
 
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande, gruppbostäderna på Kylhultsvägen, Kvarngatan 
och Mjärydsvägen 
 
Lex Sarah 
 
Sammanhållen journalföring Cambio Cosmic, SITHS-kort 
 
Personalinformation 
 
Verksamhetsberättelse Patientnämnden 
 
Definition av begrepp - vårdgivare, vårdenhet och medarbetaruppdrag i Markaryds kommun 
 
Kvalitet och kvantitet 
 
Ungdomsinskottets protokoll den 24 april 2012 
 
Barnkonventionen, inbjudan till information den 29 maj 2012 
 
Yrkande från Jerry Borg 
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SN § 62 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2012/9.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2012-05-15 § 62. 
 

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 2012-04-01 - 2012-04-30 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2012-04-01 - 2012-04-30 
 
Alkoholhandläggare 
Beslut 2012-04-04 om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycket 
vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap. Ekebacken konferenscenter AB, dnr 2010.10 
 
Arbetsutskottet  
2012-05-09 §§ 29 - 37 
 
 


