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Anslag om justering  

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

 
2012-09-12 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2012-09-19 

Anslaget tas 
ned: 

 
2012-10-10 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 94 Delårsbokslut år 2012 

§ 95 Vårdtyngdsmätning inom särskilt boende 

§ 96 Riktlinjer avseende insatser enligt Socialtjänstlagen inom ordinärt och 
särskilt boende 

§ 97 Granskning av vaktmästeriorganisationen 

§ 98 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Markaryds kommun 

§ 99 Utökade lokaler för HVB-hem Lyktan 

§ 100 Rapport om socialförvaltningens avvikelsesystem 

§ 101 Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor 

§ 102 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 103 Redovisning av delegationsbeslut 
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SN § 94 

Delårsbokslut år 2012 
Dnr 2012/12.   
 

Beslut 

Delårsbokslut för andra tertialet 2012 med redovisning av måluppfyllelse och tjänstegarantier 
överlämnas med kommentarer till kommunfullmäktige utan att äska medel för 
kostnadstäckning. 
  
Bakgrund och sammanfattning 

Socialförvaltningen har i kvalitetsdelen att redovisa måluppfyllelse av socialnämndens mål, 
avvikelser för tjänstegarantier och synpunkter i synpunktshanteringsprogrammet. 
Av socialnämndens 25 mål är prognosen att 19 kommer att uppfyllas under 2012. 
Tre avvikelser har rapporterats för socialnämndens tjänstegarantier. De gäller garantin om 
kosten med matdistribution som ej kunnat uppfyllas. 
I synpunktshanteringsprogrammet har 34 synpunkter mottagits som gäller socialnämndens 
verksamhet.  
 
Helårsprognosen för socialförvaltningen visar ett underskott på 2 380 tkr. 
Investeringsredovisningen visar inga avvikelser. De stora budgetöverskridandena återfinns 
inom institutionsplacering barn och insatser enligt LSS. Vid överlämnandet kommer det äskas 
medel för att få kostnadstäckning för dessa kostnader 2012. Kontinuerlig budgetuppföljning, 
analys och återkoppling är budskapet ut till alla medarbetare, för att minska 
budgetöverskridandet.  
 

Dagens sammanträde 

Enhetscheferna Malin Wideberg och Malin Fernebrand redogör för underskotten i respektive 
verksamhet. Jerry Borg efterfrågar redovisning från Markaryds Samordningsförbund för år 
2012. Förvaltningschefen informerar att samordningsförbundet anställt ny samordnare och 
även ändrat arbetssätt.  
 

Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Socialnämndens måluppfyllelse perioden 1/1 - 31/8 år 2012 
Socialnämndens avvikelser från tjänstegarantier under perioden 1/1 - 31/8 år 2012 
Sammanfattning av synpunkter till socialförvaltningen under perioden 1/1 - 31/8 2012 
Verksamhetsuppföljning och prognos 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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SN § 95 

Vårdtyngdsmätning inom särskilt boende 
Dnr 2012/51.   
 

Beslut 

Vårdtyngdsmätningarna fortsätter att genomföras som tidigare. 
Rapportering sker till socialnämnden 1 gång per år. 
Mätresultaten används för att se effekter av omsorgsplanering, utbildningsinsatser eller annan 
organisationsförändring. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

En redovisning av socialförvaltningens vårdtyngdsmätningar vid särskilda boende som 
beskriver hur mätningarna utförts samt vad det visar för resultat under perioden 2006-2012. 
Enligt bestämmelser i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen ska kvaliteten 
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta innebär att på olika sätt följa upp 
verksamheten i de särskilda boendeformerna för äldre för att försäkra sig om att kvaliteten och 
säkerheten i vården tillgodoses. Ett hjälpmedel är vårdtyngdsmätning, en mätbar variabel som 
kan användas för att registrera och utvärdera olika aspekter på vårdkvaliteten. 
 
Särskilda boende inom äldreomsorgen har gjort vårdtyngdsmätningar under ett antal år. 
Vårdtyngden mäts vid 9 mättillfällen per kalenderår, mätning var 6:e vecka på alla 18 
avdelningar vid särskilda boenden för äldre. Personal skattar vårdtyngd för varje boende vid 1 
tillfälle/6 veckor 
 
Åtta områden bedöms så som förflyttning, äta och dricka, hygien, kläder, toalett, hälso- och 
sjukvård, städ och psykosocialt. 
 
Beslutsunderlag 

Funktionschefens tjänsteskrivelse 
Diagram vårdtyngd särskilt boende 2006-2012 
Vårdtyngdsmätning kriterier 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Funktionschefen 
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SN § 96 

Riktlinjer avseende insatser enligt Socialtjänstlagen inom ordinärt och 
särskilt boende 
Dnr 2012/52.   
 

Beslut 

Riktlinjer avseende insatser enligt Socialtjänstlagen inom ordinärt och särskilt boende 
fastställs. 
Nu gällande Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen upphävs. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Nya riktlinjer för utredning, bedömning och genomförande av insatser har tagits fram för 
äldreomsorgens verksamhet. Förslaget omfattar processen från ansökan kommit in till att 
insatser avslutas. I nuläget finns det Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen, 
fastställda av socialnämnden 2009-12-09, § 127. Dessa föreslås upphävas. 
 
Beslutsunderlag 

Socialt ansvarig samordnares/IT-utvecklares tjänsteskrivelse 
Riktlinjer avseende insatser enligt socialtjänstlagen inom ordinärt och särskilt boende  
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SN § 97 

Granskning av vaktmästeriorganisationen 
Dnr 2012/53.   
 

Beslut 

Socialnämnden antar utvecklingsledarens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till revisorerna 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Revisorerna har 2012-08-14 överlämnat missiv och granskningsrapport till socialnämnden 
avseende KPMG:s granskning av Markaryds kommuns vaktmästeriorganisation. Revisorerna 
vill ha svar från UKN, kommunstyrelsen och socialnämnden senast 2012-10-22. 
 
Socialnämndens svar avser enbart den del som berör nämndens verksamhetsområde. 
 
Granskningsrapporten pekar på brister i vaktmästeriorganisationen. För att komma till rätta 
med dessa bör rapportens fyra rekommendationer på sidan 12 i rapporten genomföras. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Revisorernas granskning av vaktmästeriorganisationen  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Revisorerna 
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SN § 98 

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Markaryds kommun 
Dnr 2012/54.   
 

Beslut 

Förslag till Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Markaryds kommun fastställs och 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) infördes 2012-01-01. I denna stadgas i 2 kapitlet 11 § 
att "Varje kommun ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ange omfattningen av trafik 
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna 
för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån kommunen inte överlåtit sina uppgifter 
enligt dessa lagar till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 
Kommunen ska anta programmet efter samråd med den regionala kollektivtrafikmyndigheten 
och, i förekommande fall, landstinget."  
Enligt Lag om kollektivtrafik, 6 kapitlet punkt 3 anges: "Trafikförsörjningsprogram som avses 
i 2 kapitlet 8 och 11 §§ ska upprättas senast den 1 oktober 2012." 
 
Med ledning av ovanstående har ett förslag till Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i 
Markaryds kommun tagits fram. I detta program ingå såväl färdtjänst som riksfärdtjänst. 
Förslaget har överlämnats till Regionförbundet södra Småland för samråd 2012-07-05.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Markaryds kommun 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utvecklingsledaren 
Kommunfullmäktige 
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SN § 99 

Utökade lokaler för HVB-hem Lyktan 
Dnr 2010/31.   
 

Beslut 

256 000 kronor används ur 2012 års investeringsbudget till lokalanpassningsåtgärder i 
Markaryds kommuns lokaler för HVB-hemmet Lyktans verksamhet genom omdisponering av 
200 000 kronor från projekt 1598, köksutrustning, och 56 000 kronor från projekt 1528, 
datautveckling. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

HVB-hemmet Lyktan har åtta platser för ensamkommande flyktingbarn med fyra platser för 
vardera Markaryds och Älmhults kommuner. Lyktan är beläget vid Kunskapscentrum 
Markaryds lokaler i kvarteret Bofinken. Av Markaryds fyra platser är tre avsedda för 
asylsökande barn och en avsedd för barn som beviljats permanent uppehållstillstånd. Den 
senare delen är otillräcklig med en plats och behöver utvidgas med fyra platser. Detta kan 
göras genom att ta i anspråk lediga lokaler i bottenplanet i samma byggnad. Vissa smärre 
lokalanpassningsåtgärder behöver vidtas för att göra dem användbara för HVB-hemmet. Detta 
till en beräknad kostnad om 256 000 kronor.  
 
Med denna utvidgning kan ensamkommande flyktingbarn som beviljats permanent 
uppehållstillstånd, fungera i ett boende med stöd och nära tillgång till personal.  
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Berörd Funktionschef 
Förvaltningsekonomen 
Förvaltningschefen 
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SN § 100 

Rapport om socialförvaltningens avvikelsesystem 
Dnr 2012/55.   
 

Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Avvikelsesystemet infördes i mars 2012. Av tertialrapporten framgår att 149 ärenden 
registrerats. 104 av dessa är avslutade. Ärenden finns inom de flesta av socialförvaltningens 
verksamheter.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Rapport till socialnämnden om socialförvaltningens avvikelsesystem för perioden 2012-03-30 
till 2012-08-31  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utvecklingsledaren 
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SN § 101 

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 3 september 2012. 
 
På sammanträdet behandlades Gemensamma nämndens budget 2012 samt verksamhetsplan 
2013 - 2014, information om situationen i familjerätten samt uppdragsavtal mellan 
CareOnDemand AB och Älmhults kommun, redovisning av delegationsbeslut och ändring av 
sammanträdesdatum. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Sammanträdesprotokoll från den 3 september 2012 
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SN § 102 

Aktuell verksamhetsinformation 
Dnr 2012/8.   
 

Beslut 

Efter diskussion beslutas att någon arbetsgrupp med anledning av budgetprognosen inte 
tillsätts.  
Jerry Borg avstår från att delta i beslutet.  
Socialnämndens sammanträde i oktober blir den 10:e kl 10.00- 11.00 
----------- 
 
Särskilt boende 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö 
Kvalitet och kvantitet 
Organisationen efter 6 månader 
Arbetsgrupp med anledning av budgetprognos 
Socialnämnden oktober - ev inställt sammanträde 
Sektionschef Daniel Warelius från Arbetsförmedlingen redogör för arbetsmarknadsläget i 
Markaryds kommun 
Socionom Harriet Stebner berättar om Marte meo (av egen kraft) 
Verksamhetsplan Familjefrid Kronoberg 2012 till och med 2014 
Särskild avgift enligt 28 a ½ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatt kvinnor, barn som bevittnat 
våld och våldsutövare 
Ungdomsinskottets protokoll finns att läsa på intranätet 



                                                                                                                                                              

 

 

     
 Socialnämnden                                             2012-09-12   
 

 

 

1(13)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

SN § 103 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2012/9.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2012-09-12 § 103 
 
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 2012-08-01 - 2012-08-31 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2012-08-01 - 2012-08-31 
 
Alkoholhandläggare 
Beslut 2012-08-24 om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycket 
vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap. Gräddhyllan Lantcafé, dnr 2010.42 den 1 
september och 15 september 2012 
 
Arbetsutskottet 
2012-08-27 § 87 
2012-09-05 §§ 88 - 92 
 


