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Anslag om justering  

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

 
2012-08-15 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2012-08-22 

Anslaget tas 
ned: 

 
2012-09-12 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Marianne Abrahamsson   
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Ärendeförteckning 
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§ 84 Budget för år 2013 och EFP för åren 2014 - 2015 

§ 85 Värdegrundsarbete inom socialförvaltningen 

§ 86 Värdighetsgarantier 2012 

§ 87 Avtal mellan Markaryds kommun och Markaryds Samordningsförbund 
år 2011 

§ 88 Krav på motprestation efter förmåga för den som uppbär ekonomiskt 
bistånd och är arbetsför 

§ 89 Granskning av äldreomsorgsverksamheten 

§ 90 Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor 

§ 91 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS 

§ 92 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 93 Redovisning av delegationsbeslut 
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SN § 83 

Ekonomisk rapport för juli månad 2012 
Dnr 2012/12.   
 

Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Efter juli månad 2012 uppgick de totala nettokostnaderna inklusive internhyror och 
kapitaltjänstkostnader till 102 440 tkr och den totala budgetramen inklusive internhyror och 
kapitaltjänstkostnader uppgick till 175 624 tkr. Den procentuella nettoförbrukningen efter sju 
månader uppgick till 58,3% jämfört med riktvärdet på 55,4%. 
 
Efter sju månader prognostiseras ett underskott på totalt 1 800 tkr inom socialnämndens 
verksamheter. Nämnd- och styrelseverksamhet, institutionsplaceringar barn, familjehemsvård 
barn, resursenhet, enskilda vårdhem, 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. 
Under flera års tid har kostnaderna för institutionsplaceringar barn varit noll, vilket innebär att 
det uträknade riktvärdet baseras på detta. 2012 års kostnader för placeringar på barnsidan har 
stor påverkan på nämndens procentuella utfall vid jämförelser med det beräknade riktvärdet, 
vilket är viktigt att beakta vid ekonomiska analyser.  
 
Stor kostnadsmedvetenhet och kontinuerlig budgetuppföljning prioriteras inom hela nämndens 
verksamhetsområde för att uppnå budget i balans. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Ekonomisk rapport juli 2012 
Kommentarer till ekonomisk rapport juli 2012 
Socialförvaltningens månadsuppföljning 2012 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 



                                                                                                                                                              

 

 

     
 Socialnämnden                                             2012-08-15   
 

 

 

 

1(16)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

SN § 84 

Budget för år 2013 och EFP för åren 2014 - 2015 
Dnr 2012/50.   
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar med nedan redovisade förändringar av tjänstemannaförslaget i 
enlighet med Alliansens förslag, fastställa socialnämndens förslag till Budget 2013 och EFP 
2014-2015 inklusive taxebilagan. Socialnämnden beslutar bifoga förvaltningens redovisning 
av uppdraget ”Kompletterande Planeringsdirektiv 2013-2015” och avstyrka att de redovisade 
förslagen genomförs. Socialnämnden beslutar att överlämna detsamma till budgetberedningen.  
 
Oppositionens kommentar 
Socialdemokraterna kommer att överlämna ett kommunövergripande budgetförslag den 23 
oktober 2012 till kommunstyrelsen. De biträder alliansens yrkande om att bifoga 
förvaltningens redovisning av uppdraget ”Kompletterande Planeringsdirektiv 2012-2015” 
samt avstyrka att de redovisade förslagen genomförs.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Förslag till budget för 2013 samt EFP 2014-2015 lämnas till socialnämnden och dess 
arbetsutskott för beslut. Förslaget har utarbetats av förvaltningen i samarbete med 
socialnämnden. 
I planeringsdirektiv 2013-2015 - antagna av KF 2012-03-29 § 20 finns riktlinjer för 
budgetarbetet samt tio övergripande målsättningar som är underlag för nämndernas mål för 
2013. 
Socialnämnden har arbetat med målsättningar och i dokumentet finns elva delmål som 
underlag för den verksamhetsplan som kommer utarbetas av förvaltningen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-29 § 20 innehåller också uppdrag till socialnämnden att 
till budgetberedningen ta fram besparingsförslag på en nivå som kommunstyrelsen bestämt 
samt med konsekvensbeskrivning av vad besparingen leder till. Detta uppdrag är redovisat i 
särskild skrivning sist i budgetdokumentet. 
 
Budget 2013, EFP 2014-2015 innehåller redovisning av uppdrag, ansvarsområden med 
sammanfattning av omfattningen av de olika verksamheterna, nämndsbeskrivning, de elva 
delmålen, tjänstegarantier som får benämningen: Värdighetsgarantier- socialnämndens 
tjänstegarantier, texter som rör kvalité, personal, och framtidsfrågor. Därefter följer ekonomisk 
sammanställning och verksamhetsbeskrivningar. Slutligen finns olika verksamhetsmått som 
följs år för år. 
Driftsbudgetens externa nettokostnad för 2013 är 166 486 kkr. 
 
Investeringsbudgeten omfattar 3 215 kkr.  
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Tjänstemannaförslaget till socialnämndens budget 2013 och EFP 2014-2015 presenterades vid 
arbetsutskottets sammanträde 2012-08-08. Förslaget följer Planeringsdirektiven vilket innebär 
att samtliga förslag till verksamhetsförändringar finansieras genom omdisponeringar inom 
ram. Därutöver föreligger ett förslag till effektivisering/besparingar från förvaltningen i 
enlighet med den komplettering av Planeringsdirektiven som kommunstyrelsen fastställde 
2012-06-05 § 106. 
 
Alliansen konstaterar att tjänstemannaförslaget är väl genomarbetat och föreslår i nuläget 
därför endast smärre förändringar och förtydliganden till Budget 2012 och EFP 2014-2015 
enligt nedan. Vid budgeteringen i september kan det bli aktuellt med ytterligare 
kompletteringar av detta förslag då de ekonomiska förutsättningarna med större säkerhet går 
att bedöma. 
 
Alliansen konstaterar att etableringsreformen som infördes i december 2010 fungerat dåligt. 
Reformen innebär bland annat att staten, genom Arbetsförmedlingens försorg, under de två 
första åren har ett ansvar för att mottagna flyktingar erbjuds praktik och kompetenshöjande 
insatser för att de ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Under de snart två år som 
förflutit har, såvitt vi kan bedöma, Arbetsförmedlingens insatser begränsats till ett minimum 
med risk för kommande övervältningskostnader på kommunens kostnader för enskilt bistånd. 
Socialförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen redovisa vilka åtgärder, liksom 
omfattningen härav, respektive huvudman vidtagit i förhållande till sitt uppdrag/ansvar sedan 
etableringsreformen infördes.  
 
Alliansen avvisar tjänstemannaförslaget att dra ner anslagen till feriearbeten och 
föreningsbidrag, sammanlagt 300 000 kronor. 
 
Alliansen föreslår att anslaget för enskilt bistånd minska med 300 000 kronor. Det 
medelstillskott som kommunfullmäktige i olika omgångar har skjutit till detta anslag har 
mycket tydligt villkorats med krav på kompetenshöjande åtgärder och projekt för att öka den 
enskildes möjligheter att komma i egen försörjning. Detta har också varit föremål för 
återkommande diskussioner inom nämnden vilket tydligt visar den politiska ambitionen att 
intensifiera åtgärder och insatser för att minska bidragsberoendet.  
 
Förvaltningens komplettering av Planeringsdirektiven 
Socialförvaltningen har i särskild skrivelse redovisat det kompletterande uppdraget att till 
budgetberedningen, utöver budgetförslaget, redovisa förslag på effektiviseringar/besparingar 
inom nämndens verksamhetsområde. Förslaget åtföljs av en konsekvensbeskrivning. 
 
Enlig Alliansens uppfattning skulle dessa åtgärder innebära mycket negativa effekter, framför 
allt för kommunen som arbetsgivare och för möjligheterna att i framtiden rekrytera kompetent 
personal. En kortsiktig besparing som långsiktigt kan komma att bli kostsam.  
Alliansen avstyrker att förslaget enligt förvaltningens redovisning genomförs.  
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Beslutsunderlag 
Planeringsdirektiv 2013-2015 
KS beslut 2012-06-05 
Budget 2013 EFP 2014 - 2015 
Kvalitetsarbetet 2013 
Taxor och avgifter 2013 
Kompletterande planeringsdirektiv 2013-2015 
MBL-protokoll 2012-08-14 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Förvaltningsekonom 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschefen 
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SN § 85 

Värdegrundsarbete inom socialförvaltningen 
Dnr 2012/48.   
 

Beslut 

Socialnämnden ansöker om 100 000 kronor till värdegrundsutbildning under 2012/2013 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialstyrelsen har inbjudit landets kommuner att ansöka om statsbidrag för det fortsatta 
arbetet med värdegrund inom socialnämndens verksamhetsområde. 
För Markaryds kommun kan 100 000 kronor sökas för 2012/2013.  
Ansökan gäller en värdegrundsutbildning för fem enhetschefer. 
Den ska vara inlämnad till Socialstyrelsen senast 2012-08-15. 
 

Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Ansökan om statsbidrag från Socialstyrelsen 
Socialstyrelsens brev om ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet 
Socialstyrelsens information om att ansöka om statsbidrag 
Socialstyrelsens fördelningsnyckel av statsbidrag  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Socialstyrelsen 
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SN § 86 

Värdighetsgarantier 2012 
Dnr 2012/49.   
 

Beslut 

Socialnämnden ansöker om 136 225 kronor hos Socialstyrelsen för upprättandet av tre lokala 
värdighetsgarantier. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialstyrelsen har meddelat att det finns medel att söka efter att ha upprättat minst tre lokala 
värdighetsgarantier. För Markaryds kommun är beloppet som kan sökas 136 225 kronor. 
Kommunen har tidigare beviljats 194 000 kronor under år 2011 för arbetet med lokala 
värdighetsgarantier. 
Ansökan om medel 2012 ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast 2012-09-03. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Ansökan 2 för prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre 
värdighetsgarantier 2012 
Socialstyrelsens information om att ansöka om statsbidrag för att utforma lokala 
värdighetsgarantier 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utvecklingsledaren 
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SN § 87 

Revidering av Markaryds Samordningsförbunds förbundsordning 
Dnr 2011/11.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till revidering av Markaryds Samordningsförbunds 
Förbundsordning. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Markaryds Samordningsförbunds Förbundsordning skrevs 2005 i samband med bildandet av 
Samordningsförbundet. En revidering har gjorts 2012 avseende ersättning till ordförande och 
viceordförande samt sammanträdesarvode för ledamöter. Förslaget till ändring i 
förbundsordningen är att ersättning till ordförande utgår med 20 % av prisbasbeloppet per år. 
Ersättning till viceordförande utgår med 10 % av prisbasbeloppet per år. Sammanträdesarvode 
utgår med  2 % av prisbasbeloppet per sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Förbundsordning 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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SN § 88 

Krav på motprestation efter förmåga för den som uppbär ekonomiskt 
bistånd och är arbetsför 
Dnr 2012/47.   
 

Beslut 

Socialnämnden avger förvaltningschefens och IFO-chefens yttrande som sitt eget. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Ingegerd Lenander (KD) och Yvonne Takvam (KD) har till kommunfullmäktige inlämnat 
motion om förslag om krav på motprestation efter förmåga för den som uppbär ekonomiskt 
bistånd och är arbetsför. 
 
Motionen har överlämnats till kommunstyrelseen för beredning och som ett led i 
beredningsprocessen har kommunstyrelsens ordförande begärt socialnämndens yttrande.  
 
Förvaltningschef Laila Siljedahl och IFO-chef Inger Ohlin har i utredning yttrat sig över 
motionen.  
 

Dagens sammanträde 

 
Protokollsanteckning 
 

Socialnämndens ordförande yrkar bifall till motionen och att den tjänsteskrivelse som 
föreligger hanteras i samband med den fortsatta beredningen utifrån det utredningsuppdrag 
kommunfullmäktige enligt motionen föreslås ge socialnämnden.  
 

Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Motion från två ledamöter i kommunfullmäktige 
Fullmäktiges beslut § 83/2012 
Yttrande över motionen 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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SN § 89 

Granskning av äldreomsorgsverksamheten 
Dnr 2012/39.   
 

Beslut 

Socialnämnden avger förvaltningschefens yttrande som sitt eget. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

KPMG har på revisorernas uppdrag granskat äldreomsorgsverksamheten. Revisionsrapporten 
har överlämnats till socialnämnden för yttrande. 
 
KPMG har granskat socialnämndens förmåga att styra, leda och följa upp verksamheten. De 
har försökt identifiera olika problemområden samt studerat budget, bokslut och eventuella 
uppföljningar. De har även studerat olika styrdokument och biståndshandläggningsprocessen 
och dess verkställighet. Granskningen har föregåtts av dokumentstudier. Intervjuer har skett 
med nämndens ordförande, vice ordförande och berörda tjänstemän. 
 
Förvaltningschef Laila Siljedahl har i separat utredning yttrat sig över revisionsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
KPMG:s basgranskning av äldreomsorgen, granskningsrapport 
Förvaltningschefens yttrande över revisionsrapporten. 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Revisorerna 
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SN § 90 

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 2 juli 2012. 
 
På sammanträdet behandlades reviderat reglemente för Gemensamma nämnden, rapporter och 
utredningar enligt Lex Sarah, ekonomisk redovisning, redovisning av delegationsbeslut och 
ändring av sammanträdesdatum samt övriga ärenden. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Sammanträdesprotokoll från den 2 juli 2012 
 
 
Beslutet expedieras till: 
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SN § 91 

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 28 och omfattade 1 ej verkställt beslut 
enligt SoL och 2 ej verkställda beslut enligt 9 § LSS.  
 
Personen som fått beslut om plats i särskilt boende enligt Socialtjänstlagen har tackat nej till 
erbjudande 4 gånger. 
 
Tjejen har ansökt om kontaktperson enligt LSS och det är svårt att rekrytera kontaktpersoner 
med den kompetens som krävs. Killen har ansökt om daglig verksamhet och det är i nuläget 
svårt att hitta praktikplatser.  
 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Komunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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SN § 92 

Aktuell verksamhetsinformation 
Dnr 2012/8.   
 
Särskilt boende 
Kvalitet och kvantitet 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö 
Domar från Kammarrätten i Jönköping 
Beslut från Kammarrätten i Jönköping 
Beslut från länsstyrelsen ang tillsyn enligt alkohollagen i Markaryds kommun 
Beslut från Socialstyrelsen ang tillsyn ang anmälningar gällande barn som far illa 
Socialstyrelsens beslut ang tillsyn enligt socialtjänstlagen 
Socialstyrelsens beslut ang klagomål ang bristande omsorg och fel i vården 
Socialstyrelsens beslut ang tillsyn av HVB-Lyktan 
Besiktningsprotokoll Södergård dagcenter 
Kontrollrapporter enligt livsmedelslagen avs Karlavagnen, Vattnadalen och Utsikten särskilt 
boende 
Personalsituationen på familjerätten 
Föräldrastöd Markaryds kommun 
Lokaskolan verksamhetsberättelse läsåret 2011/2012 
SOFS 2012:XX Föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom 
och bemanning i särskilda boenden 
SOFS 2012:11 Föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i 
familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende 
Information ang Transcoms stängning 
Sammanhållen journalföring (kl 13.00) 
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SN § 93 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2012/9.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2012-08-08 § 
 

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 2012-06-01 - 2012-06-30 
Delegationsbeslut för tiden 2012-07-01 - 2012-07-31 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2012-06-01 - 2012-06-30 
Delegationsbeslut för tiden 2012-07-01 - 2012-07-31 
 
Alkoholhandläggare 
Beslut 2012-06-26 om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycket 
vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap. Gräddhyllan Lantcafé, dnr 2010.42 
 
IFO-chef 
Beslut 2012-07-10 om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycket 
vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap. Gräddhyllan Lantcafé, dnr 2010.42 
 
Arbetsutskottet 
2012-06-20 § 75 
2012-06-27 §§ 76 - 80 
2012-08-08 §§ 81 - 86 
 
 


