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Tid och plats Onsdagen den 16 januari 2013, Åsasalen, 13.00 - 15.40 
  
Tjänstgörande Kurt Persson (KD), ordförande 
Ledamöter Karina Eliasson (S), vice ordförande 
 Yvonne Takvam (KD) 

Jerry Borg (KD) 
 Eva Madestam (KD) 
 Morgan Gustafsson (M) 
 Rolf Lygård (M) 
 Kenneth Cederfelt (S) 
 Björn Jonsson (S) 
 Kirsten Wagner (S) 
 Elly Johannesson (C), ersättare för Kristina Davidsson (C) 
  
  
  
Ersättare Ayse Vatansever (KD) 
 Anitha Pohlman (S) 
  
  
Övriga 
närvarande 

 
Laila Siljedahl, förvaltningschef 

 Inger Ohlin, funktionschef IFO §§ 1 och 12 
 Projektledare/samordnare Camilla Eneroth § 1 
 Handledare Maria Eriksson § 1 
  

 
  
Justerare Björn Jonsson 
  
Datum för 
justering 

 
Socialkontoret den 21 januari 2013                         Paragrafer: 1 - 12 
 
 

Underskrifter Sekreterare Gunnel Björnstedt 
   
   
 Ordförande Kurt Persson 
   
   
 Justerare Björn Jonsson 
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Anslag om justering  

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

 
2013-01-16 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2013-01-22 

Anslaget tas 
ned: 

 
2013-02-12 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 1 
§ 2 

Tema: Markaryds Samordningsförbund 
Bordlagt ärende vid socialnämnden 2012-12-12 

§ 3 Samordningsförbund för Ljungby, Älmhult och Markaryds kommuner 

§ 4 Uppföljning av åtgärdsplan i Handlingsprogram för barn- och 
ungdomsverksamheten i Markaryds kommun. 

§ 5 Uppföljning av utförda åtgärder i Handikapplan 2010 

§ 6 Ändrad benämning från Handikappomsorg till OF - omsorg om 
personer med funktionsnedsättning 

§ 7 Anvisning av servicelägenhet vid Mellangård 

§ 8 Yttrande till Socialstyrelsen 

§ 9 Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor 

§ 10 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 11 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 12 Yttrande till Justitieombudsmannen 
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SN § 1 

Tema: Markaryds Samordningsförbund 
 

Projektledare/samordnare Camilla Eneroth och handledare Maria Eriksson från Markaryds 
Samordningsförbund (MSF) informerar om verksamheten under år 2012 och hur planeringen 
för 2013 ser ut. 
 
Antalet deltagare under 2012 var 97 st varav 39 från 2011. Av de 58 nya deltagarna kom 46 
från MSF och 12 från Framtid Kronoberg. Antalet avslutade under 2012 var 51 st varav 37 
deltagare var från 2011 och 14 deltagare från 2012. 13 st har fått arbete, 5 st studerar, 6 har fått 
stadigvarande sjukersättning, 1 har flyttat, 23 är aktivt arbetssökande på AF och 3 har avbrutit 
på egen begäran.      
  
Målen för 2013 är att mer än 10 % av de inskrivna deltagarna ska nå egen försörjning under 
året och att få 70 nya deltagare under året 2013 
 
Målgrupp för Markaryds Samordningsförbunds verksamhet är medborgare mellan 16 – 64 år 
som är bosatta i Markaryds kommun och som har behov av samordnade rehabiliterande 
insatser. Unga personer upp till 30 år med funktionsnedsättning är en prioriterad målgrupp. 
 
Vad händer 2013: 
3 planerade BAS gruppsstarter, 2 i vår och 1 under hösten 2013 
Start av mindre grupper för deltagarna, beroende av behov.  
Marknadsföra oss mot kommunens olika förvaltningar och näringslivet. 
Knyta till oss ”faddrar” på företagen i Markaryds kommun. Handledningsutbildning 
Fortsätta nätverka med FINSAM Alvesta och Växjö Samordningsförbund samt andra 
FINSAM-förbund i Sverige 
Presenterar vårt nya arbetssätt hos handläggarna på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Landstinget Kronoberg och Markaryds kommun. 
Använda oss av punktinsatser genom externa leverantörer för att kunna möta individen på 
bästa sätt. 
 
Studiecirklar i mindfulness, självkänsla, budget och ekonomi samt mat, kost och motion 
planeras under 2013. Fler studiecirklar styrs av deltagarens behov. 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
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SN § 2 

Bordlagt ärende vid socialnämnden 2012-12-12 
Dnr 2012/12.   
 

Beslut 

Socialförvaltningen får i uppdrag att redovisa en plan med målsättningen att motverka och 
åtgärda framtida negativa trender i socialnämndens budget.  
Individuella handlingsplaner för varje budgetansvarig redovisas för socialnämnden en gång 
per månad.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2012-12-12, § 123, att yrkandena från Jerry Borg bordlades till 
socialnämndens sammanträde i januari 2013.  
 
Dagens sammanträde 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar om punkt 1 (socialförvaltningen får i uppdrag 
att redovisa en plan med målsättningen att motverka och åtgärda framtida negativa trender i 
socialnämndens budget) och punkt 3 (individuella handlingsplaner för varje budgetansvarig 
redovisas för socialnämnden en gång per månad). Punkt 2 föll bort vid sammanträdet den 12 
december 2012. 
 
Socialdemokraterna Karina Eliasson, Björn Jonsson och Kenneth Cederfelt yrkar avslag på 
båda punkterna.  
 
Ordföranden ställer fråga om hans yrkande kan godkännas och får svaret ja från alliansen och 
nej från oppositionen. Ledamöterna avstår från votering. 
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SN § 3 

Samordningsförbund för Ljungby, Älmhult och Markaryds kommuner 
Dnr 2012/70.   
 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Ljungby, Älmhult och Markaryds kommuners socialnämnders presidier samverkar i olika 
frågor. Under 2012 har man kommit fram till ett gemensamt ställnings-tagande med en önskan 
om att i ett gemensamt förbund arbeta med samordnad rehabilitering genom finansiell 
samordning för invånarna i västra länsdelen. 
 
Markaryds kommun har sedan 2006-01-01 varit en del av samordningsförbundet, MSF. 
Landstinget Kronoberg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är övriga delar av 
förbundet. Bakgrunden till bildandet av ett förbund var att de berörda myndigheterna, med 
Markaryds kommun som drivande, ansåg att det fanns behov av att bättre samordna 
rehabilitering av människor som "hamnade mellan stolarna". Detta var en av de viktigaste 
anledningarna till att MSF bildades och användes som argument och det som företrädarna för 
alla fyra myndigheter uttalade som "drivkraften" för att bilda MSF. Det fanns möjlighet till 
detta genom Lagen om finansiell samordning. Det gav också en möjlighet att tydliggöra vars 
och ens ansvar i rehabiliteringsarbetet. 
 
Ljungby och Älmhults kommuner har fått ta del av de positiva resultat som uppnåtts för 
människor som fått stöd av samordningsförbundet. Det har lett till ett intresse för att 
tillsammans med Markaryds kommun bilda ett gemensamt förbund. Inom förbundet ska en 
samordnad rehabilitering ske för personer från alla tre kommunerna med möjlighet till praktik 
med mera i hela det aktuella området. Den administrativa delen av ett gemensamt förbund blir 
mer effektivt än om alla tre kommunerna haft varsitt förbund. Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och även Landstinget Kronoberg har vid flera tillfällen under åren 
framfört synpunkten om att ett gemensamt förbund inom länet eller inom delar av länet är en 
fördel i förhållande till att ha ett samordningsförbund i varje kommun. 
 
Markaryds kommuns socialnämnds ordförande önskar ett förhandsbesked från Landstinget 
Kronoberg om ett ställningstagande till hur man ser på att medverka till ett bildande av ett 
samordningsförbund för Ljungby, Älmhult och Markaryds kommuner med start 2014-01-01. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens/sekreterarens tjänsteskrivelse 
Avsiktsförklaring 
Beslutet expedieras till: 

Landstingsstyrelsen
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SN § 4 

Uppföljning av åtgärdsplan i Handlingsprogram för barn- och 
ungdomsverksamheten i Markaryds kommun 
Dnr 2010/41.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner uppföljningen och översänder den till kommunfullmäktige. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Uppföljning har gjorts av åtgärdsplan inom socialnämndens verksamhetsområde. Den omfattar 
område 3 Föräldraengagemang och område 4 Samverkan/nya arbetsmetoder. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Uppföljning av åtgärdsplan i Handlingsprogram för barn- och ungdomsverksamheten i 
Markaryds kommun 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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SN § 5 

Uppföljning av utförda åtgärder i Handikapplan 2010 
Dnr 2012/71.   
 

Beslut 

Redovisningen av nämndernas/styrelsens åtgärder inom Handikapplan 2010 läggs till 
handlingarna.  
Redovisningen av nämndernas/styrelsens åtgärder inom Handikapplan 2010 överlämnas till 
kommunstyrelsen med en önskan att initiativ tas till en översyn av planen inför 2014. Då 
Rådet för funktionshinderfrågor numera organiseras under kommunstyrelsen ser 
socialnämnden det som positivt om kommunstyrelsen är ansvarig för Handikapplan 2014 med 
övriga nämnder som samarbetspartners. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Markaryds kommun antog 2009-12-17, § 126, Handikapplan 2010, att 
gälla från om med 2010-01-01. I denna plan finns ett antal åtgärder som ska utföras av de 
kommunala nämnder och styrelse under år 2010 - 2013.  
 
Med anledning av detta har socialnämnden inhämtat yttranden från övriga nämnder och 
styrelse om vilka åtgärder som genomförts i Handikapplanen. En sammanställning har gjorts i 
Åtgärdsplan för Handikapplan 2010 och redovisas härmed till socialnämnden.   
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Åtgärdsplan för Handikapplan 2010 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utvecklingsledaren 
Kommunfullmäktige 
Rådet för Funktionshinderfrågor 
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SN § 6 

Ändrad benämning från Handikappomsorg till OF - omsorg om personer 
med funktionsnedsättning 
Dnr 2012/72.   
 

Beslut 

Benämningen Handikappomsorg ersätts med OF - omsorg om personer med funktions-
nedsättning. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Rådet för funktionshinderfrågor har väckt frågan om att ersätta benämningen 
Handikappomsorg med en mer tidsanpassad benämning. Förslaget OF - omsorg om personer 
med funktionsnedsättning har diskuterats i rådet samt i socialförvaltningens ledningsgrupp. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschefen 
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SN § 7 

Anvisning av servicelägenhet vid Mellangård 
Dnr 2012/74.   
 

Beslut 

Anvisning av servicelägenhet vid Mellangård sker efter tid i kö med undantag då särskild 
anledning bedöms föreligga. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Tjugo servicelägenheter finns på Mellangård i Markaryd, med adress Kvarngatan 23. 
Socialnämnden svarar för anvisning av lägenheter medan hyrekontrakt och hyresbetalning 
sker till Graflunds som förvaltar fastigheten. Anvisning sker i nuläget genom att intresserade 
ställer sig i kö för en lägenhet om ett, två eller tre rum och kök. När det blir en lägenhet ledig 
erbjuds den som stått längst tid i kö eftersom det är efter tid i kö gäller som kösystem. Någon 
behovsbedömning görs inte.  
 
En ändrad ordning vad gäller anvisning av servicelägenhet behöver införas för att tillgodose 
hastigt uppkomna behov, t ex då makar genom parboendegarantin fått en gemensam bostad 
vid något av kommunens särskilda boenden och sedan den parten som beviljades särskilt 
boende avlidit. Då kan den efterlevande kunna erbjudas en servicelägenhet så snart en sådan 
blir ledig. Behovet av att kunna erbjuda annan person än den som står först i kön kan 
uppkomma även av annan anledning då förvaltningschefen gör en sådan bedömning.  
 
Rutin för anvisning bör revideras och fastställas av socialförvaltningens lednings-
grupp/förvaltningschefen.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utvecklingsledaren 
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SN § 8 

Yttrande till Socialstyrelsen 
Dnr 2011/34.   
 

Beslut 

Funktionschefens redovisning av vidtagna åtgärdet översänds till Socialstyrelsen tillsammans 
med underlag på dokumentation för de som vistas på Fyrklöverns korttidsenhet den 25 januari 
2013.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialstyrelsen genomförde en verksamhetstillsyn på Fyrklöverns korttidsenhet under år 2011 
inom ramen för en nationell tillsyn av vården och omsorgen om äldre. Vid tillsynen framkom 
brister och socialnämnden inkom därför med en redovisning av vilka åtgärder som skulle 
vidtas för att komma till rätta med de påtalade bristerna. Socialstyrelsen genomförde en 
inspektion i oktober 2012 för att följa upp resultatet av vidtagna åtgärder med fokus på 
dokumentation enligt socialtjänstlagen. Socialstyrelsens besök ledde till att socialstyrelsen 
beslutade att socialnämnden ska se till att löpande journalanteckningar förs på Fyrklöverns 
korttidsenhet. Socialstyrelsen vill även ha in underlag på dokumentation för de som vistas på 
Fyrklöverns korttidsenhet den 25 januari 2013.  
 
Funktionschefen redovisar vidtagna åtgärder.  
 
Beslutsunderlag 

Funktionschefens tjänsteskrivelse 
Redovisning av vidtagna åtgärder 
Socialstyrelsens beslut  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Socialstyrelsen 
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SN § 9 

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 10 december 2012. 
 
På sammanträdet behandlades individärenden, arkivbeskrivning för Gemensamma nämnden 
för familjerättsliga frågor i Älmhult, Ljungby och Markaryds kommuner, ekonomisk 
månadsrapport och redovisning av delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Sammanträdesprotokoll från den 10 december 2012 
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SN § 10 

Aktuell verksamhetsinformation 
Dnr 2013/1.   
 

Särskilt boende 
 
Domar från förvaltningsrätten 
 
Protokoll från Kammarrätten i Jönköping 
 
Kontrollrapporter från miljö- och byggnadskontoret 
 
Beslut från Socialstyrelsen ang tillsyn av kvalitetsledningssystem 
 
Beslut från Socialstyrelsen, tillsyn på HvB Lyktan 
 
Protokoll från kommunfullmäktige, granskning av äldreomsorgsverksamheten 
 
Protokoll från kommunfullmäktige, reviderad förbundsordning för Markaryds 
Samordningsförbund 
 
Personalinformation 
 
Kvalitet och kvantitet 
 
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2012 
 
Datum för sammanträden i maj 2013 
 
Besök från Landskrona den 23 januari 2013 
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SN § 11 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2012/9.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2013-01-16 § 11. 
 

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 2012-12-01 - 2012-12-31 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2012-12-01 - 2012-12-31 
 
Arbetsutskottet 
2012-12-12 §§ 126 - 127 
2012-12-19 §§ 128 - 137 
2013-01-02 §§ 1 - 2 
2013-01-09 §§ 3 - 10 
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SN § 12 

Yttrande till Justitieombudsmannen   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner IFO-chefens yttrande och översänder det till Justitieombudsmannen 
 

Bakgrund och sammanfattning 

JO, Riksdagens ombudsman, har begärt socialnämndens yttrande över vad som framförts i 
advokat Cecilia Neijberts anmälan till JO. Yttrandet ska innehålla en redogörelse för 
handläggningen och myndighetens bedömning av denna.  Ärendets diarienummer 6620-2012. 
 
IFO-chefens ytrande i ärendet föredrages. 
---------- 
 
 


