
 

                                                                                               

   

 

   Socialnämnden                               
    
   Protokoll                                                              2012-09-26    
 

 

 

Tid och plats Onsdagen den 26 september 2012, Åsasalen, 13.30 - 14.05 
  
Tjänstgörande Kurt Persson (KD), ordförande 
Ledamöter Karina Eliasson (S), vice ordförande 
 Yvonne Takvam (KD) 
 Morgan Gustafsson (M) 
 Kristina Davidsson  (C)  
 Kirsten Wagner (S) 
 Rolf Bengtsson (KD) 
 Anitha Pohlman (S) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga 
närvarande 

Laila Siljedahl, förvaltningschef 
Inger Ohlin, funktionschef IFO 

 Eva-Lena Sjöstedt, förvaltningsekonom 
  
  
  
  
  
  
Justerare Anitha Pohlman 
  
Datum för 
justering 

 
Socialkontoret den 27 september 2012        Paragrafer:            104 - 105 
 
 

Underskrifter Sekreterare Gunnel Björnstedt 
   
   
 Ordförande Kurt Persson 
   
   
 Justerare Anitha Pohlman 
 

 



 

 

  

 

 

 
  Socialnämnden 
 
   Protokoll 

 
 
                   2012-09-26 

 

 

 

 

 

 
2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 
Anslag om justering  

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

 
2012-09-26 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2012-09-28 

Anslaget tas 
ned: 

 
2012-10-19 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 104 Ändring av protokoll 

§ 105 Vidtagna åtgärder efter etableringsreformens införande 
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SN § 104 

Ändring av protokoll 
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.  
Sammanställning av de nya siffrorna för verksamhetsförändringar bifogas.  
  
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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SN § 104 forts 

 
Dagens sammanträde 
 
Ett tjänstemannaförslag har tagits fram vilket också har MBL-förhandlats. Förvaltningschefen 
presenterar budgetförslaget. 
 
Alliansen överlämnar och föredrar sitt förslag till kompletteringar och justeringar. Vid 
överläggningarna framställer ordföranden följande yrkande: 
 
Alliansens förslag till budget 2013 och EFP 2014 – 2015: 
 
”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.  
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SN § 104 forts 

 
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.”  
 
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.  
 
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 
Sammanställning av de nya siffrorna för verksamhetsförändringar 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Förvaltningsekonom 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschefen 
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SN § 105 

Vidtagna åtgärder efter etableringsreformens införande 
Dnr 2012/50.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de åtgärder för nyanlända flyktingar som 
socialnämnden, utbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen vidtagit sedan den 1 december 
2010. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Skrivelsen föranleds av det uppdrag socialnämnden fått att redovisa vilka åtgärder, liksom 
omfattningen härav, respektive huvudman vidtagit i förhållande till sitt uppdrag/ansvar sedan 
etableringsreformen infördes. 
 
Den 1 december 2010 övertog Arbetsförmedlingen ansvaret för nyanlända flyktingars 
mottagning och introduktion i samhället. Det innebar att ansvaret för flyktingmottagningen 
delades upp på två huvudmän; staten och kommunerna. Staten ansvarar genom 
Arbetsförmedlingen för flyktingarnas sysselsättning och arbetsetablering. Kommunerna 
ansvarar genom socialnämnden för flyktingarnas bosättning och genom utbildningsnämnden 
för barnomsorg, skola och samhällsorientering.  
 
I skrivelsen redovisas de tre aktörernas ansvar och åtgärder för de nyanlända flyktingar som 
anlänt till Markaryds kommun sedan etableringsreformens start den 1 december 2010.  
 

Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Redovisning av åtgärder 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
 


