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Tid och plats Onsdagen den 14 november 2012, Åsasalen, 13.00 - 16.00 
  
Tjänstgörande Kurt Persson (KD), ordförande 
Ledamöter Karina Eliasson (S), vice ordförande, deltog ej i § 114 
 Yvonne Takvam (KD) 
 Jerry Borg (KD) 
 Eva Madestam (KD) 
 Morgan Gustafsson (M) 
 Rolf Lygård (M) 
 Kenneth Cederfelt (S) 
 Björn Jonsson (S) 
 Elly Johannesson (C), ersättare för Kristina Davidsson (C) 
 John Eriksson (S), ersättare för Kirsten Wagner (S) 
  
  
Ersättare Ayse Vatansever (KD) 
 Anitha Pohlman (S) 
  
  
Övriga 
närvarande 

 
Laila Siljedahl, förvaltningschef 

 Eva-Lena Sjöstedt, förvaltningsekonom §§ 111  - 113 
 Carina Augustsson, funktionschef §§ 111 - 113 

Eva Laub, funktionschef §§ 111 - 113 
Mari Pohlman, enhetschef § 111 

  
  
  
Justerare Björn Jonsson 
  
Datum för 
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 Ordförande Kurt Persson 
   
   
 Justerare Björn Jonsson 
 

 



 

 

  

 

 

 
  Socialnämnden 
 
   Protokoll 

 
 
                   2012-11-14 

 

 

 

 

 

 
2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 
Anslag om justering  

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

 
2012-11-14 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2012-11-22 

Anslaget tas 
ned: 

 
2012-12-13 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 110 
§ 111 

Ändring av föredragningslistan 
Ekonomisk månadsrapport för oktober månad 2012 

§ 112 Avtal mellan Markaryds kommun och Markaryds Samordningsförbund 2013 

§ 113 Åtgärder efter inspektion 

§ 114 Lunchbidrag till sportscamp 

§ 115 Sammanträdesdagar under år 2013 

§ 116 Val av ersättare i Kommunala pensionärsrådet för valperioden 2011 - 2014 

§ 117 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS 

§ 118 Gallring av handlingar i socialnämndens diarium 

§ 119 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 120 Redovisning av delegationsbeslut 
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SN § 110 

Ändring av föredragningslistan 
 
Temat utgår då polis Christer Larsson inte kom. 
---------- 
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SN § 111 

Ekonomisk rapport för oktober månad 2012 
Dnr 2012/12.   
 

Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Efter tio månader prognostiserar socialförvaltningens verksamheter ett underskott som uppgår 
till 3 335 tkr. De totala nettokostnaderna inklusive internhyror och kapitaltjänstkostnader 
uppgår till 151 638 tkr och den totala budgetramen inklusive internhyror och 
kapitaltjänstkostnader uppgår till 175 667 tkr. Den procentuella nettoförbrukningen efter tio 
månader uppgår till 86,3% jämfört med riktvärdet på 82,3%. I oktober betalades de nya 
lönerna, inklusive det retroaktiva från och med april månad, enligt 2012 års avtal ut. De 
centrala tilläggsbudgeteringarna för att täcka 2012 års lönerörelse är ej klara, vilket påverkar 
utfallet efter tio månader negativt. 
 
Nämnd- och styrelseverksamhet, barn- och ungdomsvård, gemensam äldreomsorg, vård och 
omsorg särskilt boende, vård och omsorg ordinärt boende, insatser enligt LSS/personlig 
assistans samt kostverksamheten är verksamheter som prognostiserar underskott. 
Flyktingverksamhet, arbetsmarknadsåtgärder, administration stab, gemensam individ- och 
familjeomsorg, missbruksvård vuxna, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd, psykiatri, 
färdtjänst/riksfärdtjänst samt förebyggande verksamhet prognostiserar underskott. 
 
Målsättningen under året har varit och är att visa ett nollresultat, men med höga 
placeringskostnader på barnsidan samt ett ökat antal beviljade beslut inom LSS blir det 
omöjligt att uppnå detta. Kostnadsmedvetenhet och noggrann uppföljning är prioritet inom 
hela förvaltningen för att minimera underskottet. 
 
Dagens sammanträde 

Enhetschef Mari Pohlman informerar om personlig assistans och vilka kostnader som 
kommunen har för detta. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Ekonomisk rapport oktober 2012 
Kommentarer till ekonomisk rapport oktober 2012 
Månadsuppföljning 2012 
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SN § 112 

Avtal mellan Markaryds kommun och Markaryds Samordningsförbund 
2013 
Dnr 2012/65.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner avtalet och översänder det till kommunstyrelsen för beslut.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Markaryds Samordningsförbund drivs och finansieras lika mellan Markaryds kommun, 
Landstinget Kronoberg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Mellan Markaryds 
kommun och Markaryds Samordningsförbund tecknas avtal angående projektet Fokus samt 
administration som tillhandahålls av Markaryds kommun. För Markaryds kommun fattar 
kommunstyrelsen beslut i form av personalorgan medan det är socialnämnden som kommer att 
ansvara för projektet. Projektet löper över tiden 1 januari till den 31 december 2013. 
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Uppdragsavtal angående projektet Fokus 
Projektplan Fokus 2013 
Projektansökan från Markaryds kommun 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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SN § 113 

Åtgärder efter inspektion 
Dnr 2012/57.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av vidtagna och planerade åtgärder utifrån resultatet av 
Arbetsmiljöverkets inspektion. 
Fastighetsägaren uppmanas att göra en inspektion på Kvarngatan vad gäller den fysiska 
arbetsmiljön då ventilationen är dålig och det är  mycket lyhört i huset.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Arbetsmiljöverket har under våren utfört inspektion av arbetsmiljön på gruppboende 
Kylhultsvägen, Kvarngatan och Mjärydsvägen. 
 
Syftet med inspektionen är att granska arbetsgivarens rutiner för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder har skickats till 
Arbetsmiljöverket i slutet av oktober. En inspektionsuppföljning är planerad till den 20 
november. Brister och krav som Arbetsmiljöverket har uppmärksammat och begärt 
redovisning av är följande: 
 
Det ska finnas skriftliga säkerhetsrutiner för arbete med risk för våld och hot om våld. 
Rutinerna ska omfatta såväl förebyggande som akuta och efterhjälpande åtgärder. Rutinerna 
ska följas upp och hållas aktuella samt vara kända av samtliga medarbetare. 
 
Riskbedömningar och undersökningar av arbetet med och hos enskilda boende revideras så att 
riskbedömningar av arbetsmiljön blir aktuella och att de sedan hålls aktuella. 
Riskbedömningarna ska dokumenteras skriftligt. De risker som inte åtgärdas direkt ska 
dokumenteras skriftligt. 
 
Vidta åtgärder så att personalen får tillgång till stöd och ledning i arbetet under all tid som 
arbetet utförs. Det ska anges vem som fått uppgiften att ge sådan stöd och ledning och som har 
kompetens befogenheter och resurser att fatta beslut under kvällar, nätter och helger och detta 
ska klargöras för berörd personal. 
 
Beslutsunderlag 

Funktionschefens tjänsteskrivelse 
Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder utifrån Arbetsmiljöverkets inspektion 
Resultat av Arbetsmiljöverkets inspektion 
 
Beslutet expedieras till: 

Arbetsmiljöverket 
Fastighetsägaren 
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SN § 114 

Lunchbidrag till sportscamp 
Dnr 2012/60.   
 

Beslut 

Socialnämnden beviljar 5 130 kr i föreningsbidrag till Strömsnäsbruks gymnastikklubb för 
lunchkostnaden under sommarlägret. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Gymnastikklubben i Strömsnäsbruk ansöker hos socialnämnden om bidrag till det 
sommarläger som de ordnat för barn och ungdomar mellan 7 och 16 år i Strömsnäsbruk. 
Under lägerveckan har barnen tränat fotboll och gymnastik. Åtta ungdomar har varit ledare för 
lägret. 60 ungdomar har deltagit i lägret. Föreningen ansöker om bidrag till kostnaden för de 
luncher som serverats under veckan. Under veckan serverades 331 portioner à 31 kr vilket ger 
en sammanlagd kostnad av 10 261 kr. Kostnaden kommer att delas mellan Socialförvaltningen 
och Utbildningsförvaltningen. Kostnaden för socialförvaltningen blir 5 130 kr.  
 
Karina Eliasson (S) deltog inte i beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

Ansökan 
IFO-chefens tjänsteskrivelse 
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SN § 115 

Sammanträdesdagar under år 2013 
Dnr 2012/64.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner förslaget till sammanträdesdagar under år 2013. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Sammanträdesdagar för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott. 
 
Organ Plats och tid Datum 
 
Socialnämnden  Förvaltningsbyggnaden 16 januari, 13 februari 
 Åsasalen  13 mars, 17 april, 15 maj   
 Onsdagar kl 13.00 19 juni, 14 augusti, 11 september 
  16 oktober, 13 november,  
  11 december 
 
 
Socialnämndens Förvaltningsbyggnaden  9 januari, 23 januari, 
arbetsutskott Åsasalen                                    6 februari, 20 februari,  
 Onsdagar kl 13.00  6 mars, 20 mars,  
                                        10 april, 24 april  
                                        6 maj*, 22 maj  
                                        12 juni, 26 juni** 
                                        7 augusti, 21 augusti,  
                                        4 september, 18 september,  
                                        9 oktober, 23 oktober, 
                                        6 november,20 november,  
                                        4 december, 18 december** 
                                        * måndag, **individärenden 
  
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
 
Beslutet expedieras till: 

Socialnämndens Ledamöter 
Socialförvaltningens Ledningskontor 
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SN § 116 

Val av ersättare i Kommunala Pensionärsrådet för resterande del av 
valperioden 2011 - 2014. 
Dnr 2011/4.   
 

Beslut 

Rolf Lygård (M) utses till ersättare för Kurt Persson (KD) i Kommunala Pensionärsrådet för 
resterande del av valperioden 2011 - 2014. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Ida Adolfsson (M) har avsagt sig sina uppdrag i socialnämnden. Ida har varit ersättare i 
Kommunala Pensionärsrådet för Kurt Persson (KD). Socialnämnden har att utse ny ersättare 
för Kurt Persson. 
 
Rolf Lygård (M) har av kommunfullmäktige 2012-09-27, § 126, utsetts till ny ledamot i 
socialnämnden för tiden fram till 2014-12-31. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Rolf Lygård 
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SN § 117 

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 41 och omfattade 1 ej verkställt beslut 
enligt SoL och 4 ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. 
 
Personen som fått beslut om plats i särskilt boende enligt Socialtjänstlagen har tackat nej till 
erbjudande 6 gånger. 
 
En tjej har ansökt om kontaktperson enligt LSS och det är svårt att rekrytera kontaktpersoner 
med den kompetens som krävs. Mamman till en annan tjej har tackat nej till ledsagarservice. 
Beslutet kommer förmodligen att avslutas utan verkställighet. En kille har ansökt om daglig 
verksamhet och det är i nuläget svårt att hitta praktikplatser. En annan kille har ansökt om 
kontaktperson men det är svårt att rekrytera kontaktpersoner.   
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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SN § 118 

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 gallaras före överlämnande till centralarkivet från och med år 
2007.  
 
Under tiden 2012-06-25 - 2012-09-25 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 § 119 

Aktuell verksamhetsinformation 
Dnr 2012/8.   
 

Domar från förvaltningsrätten 
Särskilt boende 
Information ang arbetsmiljölagen 
Protokoll ungdomsinskottet 2012-09-17 och 2012-10-09 
Information från Markaryds Samordningsförbund 
BRÅ - samverkansavtal med polisen, alla sju punkterna är viktiga även för år 2013 
Avtal mellan Markaryds kommun och Svenskt BPSD-register (Beteende och Psykiska 
Symtom vid Demens) 
Kontrollrapporter från miljö- och byggnadskontoret, 13 st 
Kunskap till praktik 
Hemsjukvårdsavtalet 
Framtid Kronoberg 
Ersättning för kostnader avseende utbildning m m för asylsökande barn 
Ersättning från Migrationsverket för extraordinära kostnader 
Tack från personal för uppvaktning 
Kvalitet och kvantitet 
Socialstyrelsen har gjort oanmält besök på HVB Lyktan 
Socialstyrelsens beslut från tillsyn på korttiden 
Kommunikationsplan utdelas 
Kommunstyrelsen har lämnat anbud på bostad (Solhäll) för asylsökande 
Kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober ang krav på motprestation 
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SN § 120 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2012/9.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2012-11-14 § 120 
 

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 2012-10-01 - 2012-10-31 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2012-10-01 - 2012-10-31 
 
Arbetsutskottet 
2012-10-17 §§ 102 - 106 
2012-11-07 §§ 107 - 115 
 
 


