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Anslag om justering  

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

 
2012-06-20 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2012-06-27 

Anslaget tas 
ned: 

2012-07-18 
 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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SN § 63 

Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i 
nära relationer 
Dnr 2012/45.   
 

Beslut 

Socialnämnden ansöker tillsammans med landstinget och länets övriga kommuner hos 
socialstyrelsen om utvecklingsmedel till Familjefrid Kronoberg. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunerna i Kronobergs län driver tillsammans med landstinget Kronoberg 
Familjefridscentrum i Växjö. Verksamheten är inriktad på att ge stöd till barn, kvinnor och 
män som utsatts för familjevåld eller utsatt någon för familjevåld. Stödet ges i form av 
enskilda samtal eller gruppsamtal. Personalen har utbildning i olika metoder som används för 
detta ändamål. Verksamheten finansieras av kommunerna och landstinget samt projektmedel 
från socialstyrelsen. Gemensam ansökan om medel lämnas in för 2012. Medlen som ansökan 
gäller är tänkta att användas för utveckling av verksamheten. Växjö kommun ansvarar för 
ansökan. 
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Ansökan från Växjö kommun 
Tillägg till ansökan från Markaryds kommun  
 
Beslutet expedieras till: 

Socialstyrelsen 
 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad: 
 
 
 
 
…………………………………                       …………………………………… 
Kurt Persson                                                      Björn Jonsson 
ordförande                                                         justerare 



                                                                                                                                                              

 

                                                                                                      Protokoll 

     
 Socialnämnden                                             2012-06-20   
 

 

 

1(26)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

SN § 64 

Kvalitetsutveckling av socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer 
Dnr 2012/40.   
 

Beslut 

Socialnämnden ansöker hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att utveckla kommunens 
arbete mot våld i nära relationer  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Utvecklingsmedel finns att söka genom Socialstyrelsen för att kvalitetsutveckla socialtjänstens 
arbete mot våld i nära relationer med den 25 maj som sista ansökningsdag.  Markaryd 
tillsammans med Ljungby och Älmhults kommuner planerar för ett utvecklingsarbete 
tillsammans med kvinnojouren Märta i Ljungby. 
Ansökan avser 250 000 kronor under år 2012. Medlen ska användas för att utveckla 
bemötandet av offer och förövare med följande innehåll:  
En tidsbegränsad samordnarfunktion inrättas för kommunernas arbete med våld i nära 
relationer, framtagande av rutin för arbetet, utbildningsinsatser genomförs inom verksamheten, 
bevarande/utvecklande av samarbetet mellan de tre kommunerna, Familjefrid Kronoberg och 
de två kvinnojourerna i länet samt genomförande av en kartläggning/enkät 
 
Ansökan ska vara politiskt förankrad och därför ska respektive socialnämnd besluta om 
ansökan. Protokollsutdrag ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast 2012-06-21. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Ansökan om utvecklingsmedel 
Regeringsbeslut 2011-12-22 om uppdrag att fördela utvecklingsmedel 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Socialstyrelsen 
 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad: 
 
 
 
………………………………………                          …………………………………. 
Kurt Persson                                                                  Björn Jonsson 
ordförande                      justerare



                                                                                                                                                              

 

                                                                                                      Protokoll 

     
 Socialnämnden                                             2012-06-20   
 

 

 

1(26)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

SN § 65 

Tema: Budget- och skuldrådgivning 
 
Socialsekreterarna Berit Nilsson och Agneta Sunesson informerar om sitt arbete med budget- 
och skuldrådgivning.  
 
Budget- och skuldrådgivning är en resurs för kommunen och dess invånare. Syftet är att stödja 
kommuninvånare att hitta lösningar på sina ekonomiska problem och att förebygga 
överskuldsättning. Kommunen skall inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna 
råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller 
även under skuldsaneringsförfarandet och under löptiden för en betalningsplan.  
 
Konsumentverket ska stödja och ge vägledning för den budget- och skuldrådgivning som 
kommunerna skall svara för. Budget- och skuldrådgivningen är en lagstadgad verksamhet. Det 
finns starka kopplingar mellan ekonomiskt och socialt liv. Ekonomiska problem är dyrt för 
samhället och kommunen. Rådgivningsmöjligheterna utanför kommunen är begränsade. 
 
Antalet skuldsatta i Markaryds kommun är 4,0 % av folkmängden, 9 513 personer. 
Kommunen har näst högsta antalet skuldsatta i Kronobergs län efter Lessebo. Älmhult har 
lägst antal skuldsatta.  
 
Berit och Agneta berättar att en skuld på 100 kronor har ökat till 1.700 kronor när ansökan om 
utmätning hos Kronofogdemyndigheten lämnats in. 
 
Berit och Agneta arbetar med olika typer av insatser som information till kommuninvånare, 
hushållsekonomisk budget, ekonomiskt förändringsarbete, skuldrådgivning och råd och stöd 
under skuldsaneringsprocessen. Lösningar är att definiera problem på kort och lång sikt, visa 
på behovet av förändringsarbete, bringa ordning i kaos, identifiera möjliga lösningar, 
presentera alternativ med konsekvenser men det är klienten som väljer.  
 
Berit och Agneta vill utveckla arbetet med en målsättning för verksamheten, uppföljning av 
verksamheten och förebyggande arbete som är en ekonomisk vinst för kommunen och dess 
invånare. 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
---------- 
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SN § 66 

Ekonomisk rapport för maj månad 2012 
Dnr 2012/12.   
 

Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Efter maj månad 2012 uppgick de totala nettokostnaderna inklusive internhyror och 
kapitaltjänstkostnader till 70 123 tkr och den totala budgetramen inklusive internhyror och 
kapitaltjänstkostnader uppgick till 175 567 tkr. Den procentuella nettoförbrukningen efter fem 
månader uppgick till 39,9% jämfört med riktvärdet på 38,3%. 
 
Inför budgetåret 2012 minskades ramen för nämnds- och styrelseverksamhet med totalt 200 
tkr. Under årets första fem månader har nämnden haft flera heldagssammanträden med bland 
annat information om luppen, planering budget 2013 osv, vilket har medfört ökade kostnader. 
Hantering av individärenden bidrar till att effektivisering i form av mindre sammanträdestid är 
minimal. Prognosen inom denna verksamhet är ett underskott om totalt 250 tkr. 
 
Verksamhet för flyktingmottagning beräknas generera ett överskott om totalt 200 tkr. 
Offentligt skyddade anställningar, OSA, prognostiserar 100 tkr i överskott, då det varit vakans 
på tjänster under del av året. 
 
Stabsfunktionen beräknas generera ett överskott om cirka 400 tkr, då det ges möjliget att 
ansöka om medel för att finansiera del av personalkostnader i projekt som redan idag är 
aktuella inom vår organisation. 
 
I dagsläget har kostnaderna för placeringar på barnsidan upptigit till strax över 900 tkr och 
dessa kostnader omfattar tidsperioden fram till och med mars respektive april månad. Enligt 
planering kommer dessa placeringar avslutas under juni månad. Beräknat underskott 1000 tkr.  
 
Prognosen för ekonomiskt bistånd visar på ett överskott om totalt 400 tkr. År 2012 ökade 
budgetramen för att täcka de ökade kostnaderna som varit ett faktum de senaste åren. Vidare 
sker en successiv förflyttning av kostnader från flyktingverksamheten för de individer som 
uppbär ekonomiskt bistånd och som ej längre har flyktingstatus. Under våren/sommaren har 
arbetsförmedlingen startat upp en utbildning, där ett antal individer som uppbär ekonomiskt 
bistånd kommer att delta. Under utbildningstiden kommer dessa individer att erhålla 
aktivitetsersättning, vilket då kommer att innebära att deras ekonomiska bistånd minskar i 
samma utsträckning. Samverkan med arbetsförmedlingen och Markaryds samordningsförbund 
är viktigt i arbetet med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd i egen försörjning. 
 
Resursenheten, som är en central funktion inom förvaltningen, prognostiserar ett underskott 
om totalt 400 tkr. Viss del av underskott härrör från "heltid en rättighet, deltid en möjlighet".  
Resursenheten fungerar som administratör vid enheternas vikarieanskaffning. Då behovet av 
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ersättare/vikarier ökar påverkar detta resursenhetens administration vilket också innebär en 
kostnad i form av "obokad tid". Innan vakanser tillsätts är det av stor ekonomisk vikt att göra 
övervägande i vilken utsträckning som ersättare behöver sättas in då detta är en åtgärd att 
minska kostnaderna inom förvaltningen. 
 
Inom vård och omsorg särskilt boende prognostiseras 100 tkr i underskott. Neddragningen av 
fyra särskilt boendeplatser har inte kunnat verkställas enligt tidsplan. Genom att senarelägga 
införandet av leasingkläder för personal inom ordinärt boende gör det möjligt att minimera det 
budgetöverskridande som annars varit ett faktum.  
 
Vård och omsorg ordinärt boende visar ett underskott om totalt 500 tkr. Hemtjänsten redovisar 
högre kostnader jämfört med budget för att kunna verkställa beviljade insatser och delegerade 
hälso- och sjukvårdsinsatser. Upphandlingsprocessen gällande leasingkläder för personal inom 
ordinärt boende har skjutits fram, vilket innebär ett överskott på 200 tkr under förutsättning att 
den inte genomförs förrän 2013. Social samvaro beräknas generera att överskott på 100 tkr. 
 
Två kommunala assistansärenden täcks inte inom befintlig budgetram. Omdisponering inom 
LSS-verksamheterna gör det möjligt att minska underskottet till 400 tkr inom personlig 
assistans. Kontaktpersoner och ledsagare, LSS, visar ett överskott om totalt 300 tkr. 
Korttidsvistelse barn har ökat och verkställigheten av dessa beslut innebär ett underskott om 
totalt 250 tkr. Det nystartade serviceboendet inom LSS, Kyrkogatan, startade upp snabbare än 
planerat vilket innebär att kostnaderna kommer överstiga budget med cirka 500 tkr.  
 
Förebyggande verksamhet (hemsjukvård, rehab, föreningsbidrag, utskrivningsklara, 
anhörigstöd) prognostiserar ett överskott om totalt 400 tkr. Inom hjälpmedel beräknas ett 
underskott på 100 tkr då verksamheten har haft höga kostnader under årets första fem 
månader. Viss del av kostnadsökningen kommer att dämpas de kommande månaderna, men en 
översyn av befintliga rutiner inom hjälpmedelsområdet kommer att påbörjas. Kostnaderna för 
utskrivningsklara kommer att överskrida budget med 50 tkr.  
 
Kostverksamheten prognostiserar ett underskott om totalt 400 tkr. Ökade livsmedelskostnader 
och nytt transportavtal är delvis orsakerna bakom budgetöverskridandet. Den 1/6 började en 
framarbetad gränsdragningslista gälla. Denna skall förtydliga vilka kostnader respektive enhet 
ansvarar för. En tydlighet i ansvarsfördelningen skall i längden motivera till en ökad 
kostnadsmedvetenhet.  
 
Efter fem månader prognostiseras ett underskott på totalt 2 000 tkr inom socialnämndens 
verksamheter.  
Under flera års tid har kostnaderna för institutionsplaceringar barn varit 0 kronor. 2012 års 
kostnader för placeringar på barnsidan har stor påverkan på hela nämndens procentuella utfall 
vid jämförelser med det beräknade riktvärdet, vilket är viktigit att ha i sitt beaktande vid 
ekonomiska analyser. 
 
Budskapet ut i verksamheterna är: kontinuerlig budgetuppföljning och stor 
kostnadsmedvetenhet. En stor kostnadsdrivare i nämndens verksamheter är personal, vilket 
belyser vikten av en noggrann övervägning innan ersättare tillsätts vid uppkomna vakanser. 
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Idag vidtagna åtgärder för att få budget i balans förutom de i texten nämnda: ej vikarie vid 
arbetsplatsträffar, vakant hålla tjänster i den mån det är möjligt under resterande 2012 samt ej 
ersätta sjukfrånvaro i den mån det är möjligt under resterande delen av 2012. 
 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Ekonomisk rapport maj 2012 
Socialförvaltningens månadsuppföljning 2012 
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SN § 67 

Föreningsbidrag till lokala handikapporganisationer 
Dnr 2012/13.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagen fördelning av bidrag till handikapporganisationer år 
2012. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

I år liksom tidigare år är det möjligt för organisationer som är verksamma inom 
socialnämndens verksamhetsområde att söka föreningsbidrag enligt antagna riktlinjer.  
 
År 2012 har totalt sex stycken organisationer ansökt om bidrag och samtliga uppfyller 
bidragskriterierna. Vid uträkning av föreningsbidragen har en minskning för respektive 
förening gjorts för att 2012 års budgetramar skall kunna hållas. Den procentuella minskningen 
motsvarar 7,76 % av det totala bidragsbeloppet för respektive förening. 
 

Dagens sammanträde 

Sammanträdet ajourneras för diskussion i den borgerliga gruppen mellan kl 10.00 – 10.10. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Inkomna ansökningar 
Förslag till fördelning av föreningsbidrag till handikapporganisationer år 2012 
Underlag vid beräkning av föreningsbidrag 2012 
 
Beslutet expedieras till: 

Carina Augustsson 
Eva-Lena Sjöstedt 
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SN § 68 

Föreningsbidrag för år 2012 till lokala pensionärsföreningar 
Dnr 2012/22.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagen fördelning av bidrag till pensionärsföreningarna år 2012. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

I år liksom tidigare år är det möjligt för organisationer som är verksamma inom 
socialnämndens verksamhetsområde att söka bidrag enligt antagna riktlinjer. 
 
År 2012 har totalt fem stycken organisationer ansökt om bidrag och samtliga uppfyller 
bidragskriterierna. Vid uträkning av föreningsbidragen har en minskning för respektive 
förening gjorts för att 2012 års budgetramar skall kunna hållas. Den procentuella minskningen 
motsvarar 7,76 % av det totala bidragsbeloppet för respektive förening. 
 

Dagens sammanträde 

Sammanträdet ajourneras för diskussion i den borgerliga gruppen mellan kl 10.00 – 10.10. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Inkomna ansökningar 
Förslag till fördelning av föreningsbidrag till pensionärsföreningar år 2012 
Underlag vid beräkning av föreningsbidrag 2012 
 
Beslutet expedieras till: 

Eva Laub 
Eva-Lena Sjöstedt 
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SN § 69 

Föreningsbidrag till Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum för år 
2012 
Dnr 2012/32.   
 

Beslut 

Socialnämnden sänker föreslaget belopp till handikapprörelsen med hälften. Beviljat belopp är 
således 16.250 kronor. 
Socialförvaltningen får i uppdrag att till nästa års handläggning av föreningsbidrag till 
regionala föreningar räkna fram ett relevant belopp per invånare i Markaryds kommun. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Föreningsbidrag 2012 
Vid fördelning av bidrag till föreningar inom socialtjänstområdet föreslås en halvering av 
bidraget under 2012 med hänvisning till rådande budgetläge. 
 

Dagens sammanträde 

Sammanträdet ajourneras för diskussion i den borgerliga gruppen mellan kl 10.00 – 10.10. 
 
Göran O Persson föreslår att socialförvaltningen till nästa års handläggning av föreningsbidrag 
till regionala föreningar räknar fram ett relevant belopp per invånare i Markaryds kommun.  
 

Beslutsunderlag 

Ekonomens tjänsteskrivelse angående föreningsbidrag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 
Handikapprörelsens Idé- och KunskapsCentrums ansökan 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Eva-Lena Sjöstedt 
Inger Ohlin 
Idé och Handikapprörelsen 
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SN § 70 

Verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Sunnerbo för år 2012 
Dnr 2012/23.   
 

Beslut 

Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren Sunnerbo föreningsbidrag med 20 000 kr för 2012.   
 

Bakgrund och sammanfattning 

Brottsofferjouren Sunnerbo ansöker om föreningsbidrag för 2012 med 30 000 kr. 
Föreningsens verksamhet omfattar Ljungby och Markaryds kommuner. Brottofferjouren är en 
idéell förening med medlemsskap i Brottsofferjourernas Riksförbund. Det innebär vissa 
minimikrav på tillgänglighet och bemötande samt att brottsoffer ska få en god kvalité på 
hjälpen oavsett vilken av landets jourer de har kontakt med. Brottsofferjouren Sunnerbo har 
deltagit i BRÅ:S möte i Markaryd under året.  
 
Föreningens åtagande är att: 
stödja och hjälpa brottsoffer, deras anhöriga och vittnen 
bistå brottsoffer inför domstolsförhandlingar 
delta vid medling om brottsoffer så önskar 
sprida kunskap om brottsoffers och vittnes situation 
verka för brottsförebyggande åtgärder 
 
Föreningen har en anställd samordnare, 50 % tjänst, som sköter det övergripande 
administrativa arbetet samt 4-5 frivilliga aktiva stödpersoner. Brottsofferjouren har ett viktigt 
uppdrag som komplement till kommunernas arbete med brottsofferstöd.   
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Brottsofferjourens ansökan 
Verksamhetsberättelse för 2011 
Statistikredovisning för 2011 
Resultat och balansräkning för 2011 
Godkänd revisionsberättelse för 2011 
Budget 2012 
Verksamhetsplan 2012 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Brottsofferjouren i Sunnerbo 
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SN § 71 

Verksamhetsbidrag till Kvinnojouren Märta för år 2012 
Dnr 2012/33.   
 

Beslut 

Socialnämnden beviljar kvinnojouren Märta 30 000 kr i föreningsbidrag 2012  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kvinnojouren Märta, som bedriver verksamhet i Ljungby, Markaryd och Älmhult ansöker om 
föreningsbidrag med 40 000 kr för år 2012. Kvinnojouren är en partipolitiskt och religiöst 
obundet och medlemmarna arbetar ideellt förutom en tjänst på 50 % med lönebidrag samt en 
tjänst på 80 % med medel från Länsstyrelsen. Medlemsantalet har under året varit 55 st och av 
dessa har 11 st varit aktuella i jourgrupp och/eller styrelse. Kvinnojouren har två lägenheter till 
sitt förfogande, ett kontor och en handikappanpassad lägenhet för skyddat boende. 
 
Under året har 84 personer vänt sig till jouren för att få råd och stöd. I skyddslägenheten har 
18 kvinnor och 11 barn bott under totalt 562 gästnätter. Platsbrist har gjort att kvinnojouren 
har fått avvisa kvinnor som sökt skyddat boende. I de flesta fall har förfrågan då kommit från 
andra kommuner än bidragskommunerna.  
 
Landets kvinnojourer står inför ett vägval då verksamheten under flera år till stor del 
finansierats med hjälp av projektmedel som betalats ut via länsstyrelsen samt bidrag från 
frivilliga. Signalerna från staten är att dessa medel kommer att upphöra vilket innebär en 
osäkerhet för verksamheten. Socialstyrelsen har i allmänna råd förtydligat kommunernas 
ansvar för våldsutsatta kvinnor, barn och män, vilket kvinnojouren ser som positivt. Men det 
innebär också en osäkerhet att socialstyrelsen samtidigt vill att kvinnojourerna ska räknas som 
utförare av socialtjänst vilket medför krav på dokumentation, uppföljning av insatser, 
anmälningsplikt osv. 
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Ansökan om föreningsbidrag 
Balans- och resultaträkning för 2011 
Revisionsberättelse för 2011 
Budget 2012 
Verksamhetsplan 2012  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kvinnojouren Märta 
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SN § 72 

Föreningsbidrag till BRIS region Syd 
Dnr 2012/35.   
 

Beslut 

Socialnämnden beviljar BRIS region Syd 3000 kr i verksamhetsbidrag för 2012. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

BRIS region Syd ansöker om föreningsbidrag för 2012 med 9 750 kr vilket motsvarar 5 kr per 
barn från Markaryds kommun. BRIS, Barnens Rätt i Samhället erbjuder möjlighet för alla 
barn och ungdomar upp till 18 år att anonymt och kostnadsfritt få en stödjande kontakt. 
Kontakten kan ske genom telefon eller internet. Verksamheten bygger helt på frivilligt arbete 
och över 600 frivilliga medarbetare lägger varje månad ner en del av sin fritid för att hjälpa 
till. "Jourarna" är minst 25 år och har en professionell eller ideell bakgrund med att ha arbetat 
med barn och ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Ansökan om föreningsbidrag 
Verksamhetsberättelse 2011 
Budget 2011 
Verksamhetsplan 2012 
Budget 2012 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Bris Region Syd 
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SN § 73 

Föreningsbidrag till Noaks Ark Småland & Halland för år 2012 
Dnr 2012/25.   
 

Beslut 

Socialnämnden beviljar Noaks Ark Småland och Halland föreningsbidrag med 5 000 kr 2012. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Noaks Ark Småland Halland ansöker om föreningsbidrag med 50 000 kr för 2012. Noaks Ark 
är en idéell förening som arbetar med att ge psykosocialt stöd till hivpositiva och deras 
närstående. Föreningens upptagningsområde sträcker sig över hela Småland och Halland. 
Samverkan sker med alla infektionskliniker och smittskydd och föreningen är ett komplement 
till deras verksamhet. Föreningen är i kontakt med över 30 hivpositiva och deras närstående i 
Kronobergs län. 
 
Föreningen ansöker om ett verksamhetsbidrag till den psykosociala stödverksamheten. 
Framöver planeras ett tre dagars läger till Kolmården där 32 barn och 23 vuxna kommer att 
delta, familjer där en eller flera lever med hiv. Utöver det planeras även andra aktiviteter under 
året såsom sommaraktivitet, möte med samtalsgrupperna, lillejul etc.  
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Ansökan från Noaks Ark Småland Halland 
Verksamhetsberättelse för 2011 
Resultat- och balansräkning för 2011 
Godkänd revisionsberättelse för 2011 
Budget för 2012 
Verksamhets plan 2012 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Noaks Ark Småland & Halland 
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SN § 74 

Verksamhetsbidrag till Adoptionscentrum Sydöst för år 2012 
Dnr 2012/18.   
 

Beslut 

Socialnämnden avslår Adoptionscentrum Sydösts ansökan om föreningsbidrag för 2012. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Adoptionscentrum Sydöst är en lokalavdelning inom förbundet Adoptionscentrum. AC Sydöst 
skapar sociala nätverk för adoptivfamiljer. Genom aktiviteter skapas mötesplatser där 
adoptivföräldrar och/eller adopterade barn möter andra med liknande erfarenheter. AC Sydöst 
erbjuder även utbildning kring vad föräldraskap genom adoption innebär. Allt arbete i 
föreningen bedrivs ideellt. Verksamheten finansieras av bidrag från Adoptionscentrum, 
kommuner, landsting och sponsorer från privatpersoner och näringsliv. AC Sydöst ansöker om  
ett bidrag om 1300 kr vilket är beräknat på 100 kr per medlem som är bosatt i kommunen. 
med tillägg för 500 kr avsett för informationsverksamhet. 
 

Dagens sammanträde 

Yrkande 
Kenneth Cederfelt (S) yrkar att Adoptionscentrum Sydöst beviljas 1.300 kronor i 
föreningsbidrag för år 2012. 
Ordföranden ställer fråga om nämnden kan besluta enligt utredarens förslag och finner denna 
med ja besvarad. 
Kenneth Cederfelt reserverar sig muntligt mot beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Ansökan om föreningsbidrag 
Resultaträkning 2011 
Revisionsberättelse  
Verksamhetsberättelse 2011 
Budget 2012 
Planeringskalender 2012 
 
Beslutet expedieras till: 

Adoptionscentrum Sydöst 
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SN § 75 

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 
Dnr 2012/41.   
 

Beslut 

Handlingsplan för de mest sjuka äldre fastställs. 
Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2011:9 införs 2013-01-01 
Ledningssystem för kvalitet inom socialnämndens verksamheter, dnr 2009.67, upphävs 
2012-12-31 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Överenskommelse för 2012 har gjorts mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 
om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Målet med 
överenskommelsen är att brukarna ska få ta del insatser som bygger på bästa tillgängliga 
kunskap. Överenskommelsen omfattar ett antal områden inom socialtjänstens verksamhet som 
till exempel sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre, kunskap till praktik, 
förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom missbruks- och beroendevården, arbetet med 
våldsutsatta kvinnor, e-hälsa samt leda för resultat. 
Gällande sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre omfattar överenskommelsen 
mellan staten och SKL totalt 1 161 000 000 kronor. Följande förutsättningar ska vara 
uppnådda för att kommuner/landsting/regioner ska få del av prestationsbaserade medel för 
2012: 
 
a) En struktur för ledning och styrning i samverkan 
 
b) Ett gemensamt politiskt förankrat beslut om en handlingsplan för förbättringar i vård och 
omsorg om mest sjuka äldre med särskilt fokus på en sammanhållen vård och omsorg om de 
mest sjuka äldre 
 
c) En handlingsplan som beskriver förbättringsområden utifrån lokala förutsättningar, 
konkreta och mätbara mål, planerade aktiviteter samt en beskrivning av hur uppföljningen ska 
gå till och hur redovisning sker 
 
d) Ett beslut ska ha fattats om att införa ett ledningssystem för kvalitet som motsvarar kraven i 
Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 
 
För Markaryds del gäller att uppfylla punkterna b, c och d. 
 
Regionförbundet Södra Småland har upprättat handlingsplan för de mest sjuka äldre för 
Kronobergs län. Den omfattar bland annat Svenska palliativregistret, Senior Alert och Svenskt 
register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD).  
Socialnämnden har att fastställa handlingsplanen enligt punkterna b och c ovan. 
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Ett ledningssystem för kvalitet är under utarbetande inom socialförvaltningen. Enligt punkt d 
ovan har socialnämnden att fatta beslut om att införa ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 
2011:9. Nu gällande ledningssystem för kvalitet inom socialnämndens verksamheter, dnr 
2009.67, ska samtidigt upphävas.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Överenskommelse för 2012 mellan staten och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för 
god kvalitet inom socialtjänsten 
Information om grundläggande krav och fakturering av medel gällande överenskommelsen om 
Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 
RfSS handlingsplan för de mest sjuka äldre 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschefen 
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SN § 76 

Slutredovisning av kommunens kostverksamhet 2010 
Dnr 2010/80.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner slutredovisningen och beslutar att översända den till 
kommunfullmäktige  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Under hösten 2010 genomförde KPMG en granskning av kommunens kostverksamhet på 
uppdrag av kommunens revisorer. 
 
En revisionsrapport överlämnades till revisorerna som i sin tur lämnade den vidare till 
socialnämnden, utbildnings - och kulturnämnden, kommunstyrelsen samt slutligen till 
kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-12-15, § 144, beslutades 
att ta emot redovisningen och att ge socialnämnden i uppdrag att inkomma med en 
slutredovisning i ärendet senast till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2012. 
 
I revisionsrapporten, under avsnitt 4. Kommentarer och rekommendationer finns 9 punkter 
som revisorn Kristian Gunnarsson, bedömde som mest angelägna att genomföra i syfte att 
utveckla och stärka kostverksamheten. I denna slutredovisning beskrivs vad som åtgärdats och 
vilket utvecklingsarbete som pågår.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Slutredovisning av revisorernas granskning av kommunens kostverksamhet 2010 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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SN § 77 

Information om beredskapstjänstgöring 
Dnr 2012/44.   
 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

I Socialstyrelsens författning som avser HVB-verksamhet finns regler som anger att 
övervägande ska göras om föreståndare/enhetschef ska finnas i beredskap helger och 
kvällar/nätter. I Markaryd görs nu bedömningen att från kl 16.30 fredagar till kl 08 måndagar 
ska enhetschef/ersättare för enhetschef vara tillgänglig för situationer som kan uppstå inom 
socialtjänsten. 
 
Under tidsperioden 2012-06-15 till och med 2013-01-31 kommer fem chefer/socialsekreterare 
inom individ och familjeomsorgen att dela på uppdraget. När perioden är slut kommer 
utvärdering ske och ny bedömning göras om behovet av beredskap. Som grund för denna finns 
lokalt kollektivavtal mellan SSR och Markaryds kommun upprättat. Under samma period 
kommer SOS få tillgång till beredskapstelefonnummer för helgerna och då i första hand ta 
kontakt med enhetschef /socialsekreterare i beredskap om behov av kontakt med socialtjänsten 
i kommunen uppstår. Kostnad för beredskapen kommer att belasta HVB-hemmet som 
finansieras av medel från Migrationsverket. Uppstår behov av aktivt arbete kommer kostnaden 
för detta påföras aktuell verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef 
Förhandlingsprotokoll 2012-05-23 med bilaga 1 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Funktionschef Inger Ohlin 
Ekonom Eva-Lena Sjöstedt 
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SN § 78 

Yrkande från ledamot i socialnämnden 
Dnr 2012/43.   
 

Beslut 

Socialnämnden avvaktar med att bilda en arbetsgrupp till efter sommaren för att till dess 
invänta förvaltningens egna åtgärder när det gäller den ekonomiska situationen. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Ledamoten Jerry Borg har i skrivelse daterad 2012-04-16 yrkat att det bildas en arbetsgrupp i 
socialnämnden för genomgång av besparingsmöjligheter och förbättringar av intäkterna där 
också icke lagstiftad verksamhet prövas.  
 
Besparingsförslagen bör också innehålla konsekvensbeskrivningar. Samtliga kostnads- och 
intäktsposter bör omfattas av analysen.  
 
Besparingar och intäkter är en politisk fråga med hänsyn till de konsekvenser som ev åtgärder 
innebär. Arbetsgruppen bör därför bildas av politiker med förvaltningsens personal som 
sakkunniga.  
 
Vid beredning den 28 maj 2012 beslutar presidiet att föreslå socialnämnden att avvakta med 
att bilda en arbetsgrupp till efter sommaren för att till dess invänta förvaltningens egna 
åtgärder när det gäller den ekonomiska situationen.  
 

Dagens sammanträde 

Yrkanden 
Jerry Borg yrkar ånyo att presidiet bildar en arbetsgrupp efter sommaren.  
Göran O Persson föreslår att tjänstemännen arbetar fram ett förslag som politikerna sedan 
godkänner.  
Efter diskussion i ärendet ställer ordföranden fråga till Jerry Borg om han godkänner presidiets 
förslag till beslut vilket han gör. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Yrkande från Jerry Borg 
Förvaltningschefens svar på yrkandet 
 
Beslutet expedieras till: 

Jerry Borg 
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SN § 79 

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

Beslut 

Sammanträdesprotokollen läggs till handlingarna. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har inkommit sammanträdesprotokoll 
från den 14 maj och den 11 juni 2012. 
 
På sammanträdena behandlades reviderat reglemente för Gemensamma nämnden. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Sammanträdesprotokoll från den 14 maj och den 11 juni 2012 
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SN § 80 

Gallring av handlingar i socialnämndens diarium. 
Dnr 2010/73.   
 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden godkände, 2010-12-15 § 123, att vissa handlingar, enligt förteckning, i 
socialnämndens diarium kan gallras före överlämnande till centralarkivet från och med år 
2007.  
 
Under tiden 2010-12-19 - 2012-04-19 har ett antal handlingar gallrats ur Winess 
ärendehanteringssystem. Handlingen har förstörts och tagits bort från Winess. De gallrade 
handlingarna har förtecknats i en gallringslista som undertecknats av ansvarig tjänsteman.  
 

Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
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SN § 81 

Aktuell verksamhetsinformation 
Dnr 2012/8.   
 

Domar och beslut från Förvaltningsrätten i Växjö 
 
Protokoll från Kammarrätten i Jönköping  
 
Särskilt boende 
 
Migrationsverkets beslut om ersättning för kostnader avseende utbildning m m för 
asylsökande barn m fl  
 
Kontrollrapporter från miljö- och byggnadsnämnden angående demensenheten avd D, E, G, H 
och I samt särskilt boende avd C och korttidsboende avd B. 
 
Kontrollrapport från miljö- och byggnadsnämnden avseende Eklidens kök, Strömsnässkolan 
och Sjögården 
 
Fixar-Maja 
 
Redovisning av projekt uppsökande verksamhet 
 
Äldreguiden 
 
Information om budgetförslag 2013 
 
Socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat 
enskilt hem 
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SN § 82 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2012/9.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2012-06-20 § 82. 
 

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 2012-05-01 - 2012-05-31 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2012-05-01 - 2012-05-31 
 
Arbetsutskottet 
2012-05-22 §§ 38 - 50 
2012-06-13 §§ 51 - 74 
 
 
 


