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Inger Ohlin, funktionschef IFO § 13 
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Anslag om justering  

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

 
2013-02-13 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2013-02-20 

Anslaget tas 
ned: 

2013-03-13 
 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 13 Bokslut 2012 

§ 14 Ekonomisk rapport för januari månad 

§ 15 Revidering av förfrågningsunderlag enligt LOV 

§ 16 Nytt beräkningssätt för avgift för service/omvårdnad, hemsjukvård och 
trygghetslarm 

§ 17 Social beredskap bemannad av tjänstemän 

§ 18 Tillsynsplan för 2013 gällande kontroll av serveringstillstånd 

§ 19 Intraprenad Café Linné. 

§ 20 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS 

§ 21 Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor 

§ 22 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 23 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 24 Information om Rökfria skolgårdar 
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SN § 13 

Bokslut 2012 
Dnr 2013/9.   
 

Beslut 

Verksamhetsberättelse för 2012 tillsammans med årsredovisning av ekonomi och kvalitet 
överlämnas med kommentarer till bokslutsberedningen. Rapport avseende avvikelsesystemet 
läggs till handlingarna.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Totalt redovisar socialnämnden ett resultat på -5 043,2 tkr jämfört med 2012 års budget. 
 
Redovisning av socialnämndens resultat gällande verksamhetsåret 2012. Av socialnämndens 
uppsatta mål är 11 uppfyllda, 6 delvis uppfyllda och 7 ej uppfyllda. Under 2012 har 16 
avvikelser gällande socialnämndens tjänstegarantier redovisats. 49 synpunkter har lämnats in.  
 
Socialnämndens avvikelsesystem infördes mars/april 2012. 345 avvikelser har rapporterats. 4 
av dessa gällde Lex Sarah och 92 gällde HSL-insatser.  
 

Dagens sammanträde 

Socialnämndens ledamöter får under sammanträdet redovisning av poster som överskridit 
budgeten, en genomgång av verksamhetskostnader, redovisning av måluppfyllelse samt 
verksamhetsinformation från alla delar av verksamheten. Vidare redovisas avvikelser vid 
tjänstegarantier, avvikelser hälso- och sjukvård, internkontroll, redovisning av fallrapporter, 
Lex Sarah (4 st) och Lex Maria (0 st) under 2012. Genomförda loggkontroller under andra 
halvåret 2012 redovisas också. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens/ekonomens/utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Socialnämndens verksamhetsberättelse 2012 
Socialnämndens årsredovisning ekonomi 2012 
Socialnämndens årsredovisning kvalitet 2012 
Rapport avseende socialnämndens avvikelsesystem för år 2012 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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SN § 14 

Ekonomisk rapport för januari månad 2013 
Dnr 2013/11.   
 

Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Efter januari månad uppgår nämndens nettokostnader till 11 507,2 tkr vilket motsvarar 6,4 % 
av nämndens totalbudget för år 2013. I förhållande till det beräknade riktvärdet, som baseras 
på uppgifter från 2009 - 2011 ligger utfallet 0,6 % över. 
 
Under 2013 är fokus på hur verksamheterna kan bli mer kostnadseffektiva inom alla enheter. 
Översyn av olika årsarbetstidsavtal och beräkna effekter av omförhandlingar kommer att 
genomföras under året.  
 
Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport för januari 
Månadsuppföljningar på ansvarsnivå   
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SN § 15 

Revidering av förfrågningsunderlag enligt LOV. 
Dnr 2013/6.   
 

Beslut 

Socialnämnden återremitterar ärendet till sammanträdet i mars. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Revidering av förfrågningsunderlag görs genom att under avsnitt 2. Krav på leverantör, sidan 
5, göra tillägget att utföraren ska "Bedriva verksamheten med anställda ej fyllda 67 år" Vidare 
under avsnitt 2.13, Ersättning för uppdraget, ange "För 2013 uppgår ersättningsnivån till 300 
SEK/timme. Därutöver har uppdatering gjort på sidan 4 att "Leverantören ska i tillämpliga 
delar följa socialnämndens riktlinjer avseende insatser enligt socialtjänstlagen inom ordinärt 
och särskilt boende, äldreomsorg". Under bilaga 1 har uppdateringar gjorts till aktuella 
föreskrifter och allmänna råd avseende SOSFS 2011:9 samt SOSFS 2011:5.   
 

Dagens sammanträde 

Utvecklingsledare Ingvar Bergman informerar att socialnämnden inte kan ställa krav att 
utföraren ska bedriva verksamheten med anställda ej fyllda 67 år. Vid kontakt med SKL har 
framkommit att deras arbetsrättsjurister gör bedömningen att ett sådant krav skulle vara 
diskriminerande och Markaryds kommun riskerar i så fall att bli stämd om detta finns som 
krav i förfrågningsunderlaget.  
 
Ordföranden yrkar återremiss av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Förfrågningsunderlag 2013-02-13 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utvecklingsledaren 
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SN § 16 

Nytt beräkningssätt för avgift för service/omvårdnad, hemsjukvård och 
trygghetslarm 
Dnr 2013/5.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner inte förslaget till nytt beräkningssätt för avgifter för 
service/omvårdnad, hemsjukvård och trygghetslarm.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Avgift för service/omvårdnad, hemsjukvård och trygghetslarm beräknas idag utifrån makars 
sammanlagda inkomst. Från inkomsten sker avdrag för förbehållsbelopp och hyra. Återstoden 
kallas avgiftsutrymme och ligger till grund för avgiften.  Högsta avgift för de sammanlagda 
insatser som makarna har är 1.780 kronor från och med år 2013.  Makarna erhåller en faktura 
för samtliga insatser. 
 
Biståndshandläggarna ska registrera insatserna på den av makarna som faktiskt har insatsen. 
Städning, tvätt och inköp delas lika mellan makarna. Personlig omvårdnad läggs på den make 
som får den. 
 
Under år 2013 föreslås att makarnas inkomster läggs ihop och sedan fördelas med hälften på 
vardera maken. Förbehållsbeloppet och hyran delas lika och dras av från inkomsterna. 
Makarna betalar därefter avgift för de insatser som var och en har. De erhåller sedan en 
samlingsfaktura för samtliga insatser.  
 
Detta gäller dock inte sambors inkomster eftersom det inte finns någon lagstadgad 
underhållsskyldighet mellan dem. Hyran delas däremot lika. För de makar där ena maken bor i 
särskilt boende sker ingen förändring i sättet att beräkna avgift för service/omvårdnad. 
Förhoppningen är att förändringen ska generera högre intäkter till socialnämnden. 
 
Dagens sammanträde 

Yrkanden 
Yvonne Takvam (KD) yrkar att förslaget till ändring av beräkningssätt avslås med följande 
motivering: Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-29, § 154, bl a ”att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att särskilt följa kostnadsutvecklingen inom socialnämndens verksamheter”. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har, tillsammans med socialnämndens ordförande och 
respektive förvaltningschef, sedan årsskiftet påbörjat detta arbete. I samband med genomgång 
av LSS-verksamheten har uppmärksammats brister vad gäller faktureringen till 
Försäkringskassan avseende den statliga LSS-ersättningen. Kostnader, som skulle ersatts av 
staten, har till följd härav felaktigt belastat socialnämnden och utgör en del av fjolårets 
underskott. 
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SN § 16 forts 

 
Utöver invändningar i sak i det aktuella förslaget anser jag att administrativa brister av det 
ovan beskrivna slaget först måste åtgärdas innan socialnämnden, utan underlag med 
redovisade beräkningar av volym eller konsekvenser i övrigt, föreslår kommunfullmäktige 
besluta införa en förändring av taxan som ”ska generera högre intäkter till socialnämnden”.  
 
Socialnämndens socialdemokratiska ledamöter yrkar också avslag till förslaget men 
instämmer inte i motiveringen till avslaget.  
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 
Blanketten Uppgifter för beräkning av avgift för service/omvårdnad, hemsjukvård och 
trygghetslarm 
Exempel på uträkning av avgifter enligt det nya beräkningssättet 
Broschyren Avgifter och taxor inom vård och omsorg 2013  
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SN § 17 

Social beredskap bemannad av tjänstemän 
Dnr 2013/4.   
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar om att social jour bemannad med tjänstemän fortsätter under 2013.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

I samband med att socialnämnden i oktober 2011 startade ett HVB för mottagning av 
ensamkommande flyktingbarn uppstod behov för personalen att ha tillgång till arbetsledning 
dygnet runt. Under hösten 2011 och vintern 2012 hade socialnämnden även ett stort antal 
akuta ärenden där bland annat flera placeringar skedde nattetid eller på helger. Beslut fattade 
då om att en social jour bemannad av tjänstemän skulle startas upp på prov och pågå fram till 
den 31 januari 2013. 
 
Under perioden maj 2012 till januari 2013 har jouren kontaktats 12 gånger. En av gångerna 
har en socialsekreterare fått rycka ut och vid övriga tillfällen har ärendet kunnat lösas via 
telefonsamtal. Vid flera av tillfällena har socialsekreterarna haft flera samtal. 
 
Sammanfattningsvis har provperioden varit förhållandevis lugn men beredskapen har inneburit 
en betydande förbättring av arbetsmiljön för socialsekreterare och arbetsledare att inte ständigt 
riskera att bli kontaktad på sin fritid.  
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Sammanställning av beredskap 2012  
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SN § 18 

Tillsynsplan för 2013 gällande kontroll av serveringstillstånd 
Dnr 2013/3.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner Tillsynsplan för 2013 gällande kontroll av serveringstillstånd med 
tillägget att 1 – 2 tillsynsbesök per år görs på Stockhultsgården. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Enligt alkohollagen har kommuner en skyldighet att upprätta en tillsynsplan. Tillsynsplanen 
ska utgöra ett stöd för verksamheten så att tillsynen bedrivs enligt de bestämmelser som finns. 
Yttre tillsyn sker genom kontroll på serveringsstället avseende ordning, nykterhet och att 
servering inte sker till underåriga eller märkbart påverkade personer. Inre tillsyn avser kontroll 
av uppgifter från olika myndigheter angående tillståndshavarens ekonomi och vandel. 
 
Tillsyn gällande restaruranger med serveringstillstånd ska ske vid minst ett tillfälle per år och 
sker då vid sen kvällstid. Tillsyn vid stadigvarande eller tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 
sker på förekommen anledning. 
 
2013 kommer socialnämnden att köpa tjänsten för tillsyn av Ljungby kommun. 
Tillsynshandläggaren kommer då att göra tillsynen enligt tillsynsplanens intentioner dvs de 
serveringsställen med mest aktivitet kommer att få flest besök. Även serveringsställe med 
nystartad verksamhet kommer att bli föremål för ökad tillsyn. 
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Tillsynsplan 2013 
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SN § 19 

Intraprenad Café Linné. 
Dnr 2011/25.   
 

Beslut 

Socialnämnden uppdrar åt ordföranden att teckna överenskommelse om intraprenad för LSS-
verksamhet: daglig verksamhet Café Linné med Ingela Karlsson och Anne Eklöv Eskilsson för 
tiden 2013-03-01 - 2013-12-31. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-29 § 116 att uppmuntra alternativa driftsformer, i 
första hand intraprenad. Vid kommunfullmäktige 2009-11-25 § 120 noteras följande: "föreslår 
att arbetet med att utveckla alternativa driftsformer fortsätter". 
 
Sedan 2011-04-01 har handledarna/vårdarna Ingela Karlsson och Eva Bertilsson (tidigare 
Rydén) drivit intraprenad för daglig verksamhet enligt LSS- Café Linné. 2013-03-01 avslutar 
Eva Bertilsson sin anställning i kommunen och därmed sin del i intraprenaden. 
 
Anne Eklöv Eskilsson kommer ersätta Eva i verksamheten och vill teckna överenskommelse 
tillsammans med Ingela Karlsson under resterande avtalsperiod fram till 2013-12-31. 
 
Som tidigare gäller intraprenaden en del av daglig verksamhet enligt LSS för 5 - 6 personer/25 
dagspass per vecka. Som arbetsuppgifter i den dagliga verksamheten ingår de uppgifter som 
bedrivs av Café Linné för närvarande, det vill säga personalmatsal och viss lokalvård i 
kommunhuset. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 
Förslag till överenskommelse 
Protokoll från MBL-förhandling 
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SN § 20 

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 2 och omfattade 1 ej verkställt beslut 
enligt SoL och 1 ej verkställt beslut enligt 9 § LSS. 
 
Personen som fått beslut om plats i särskilt boende enligt Socialtjänstlagen har tackat nej till 
erbjudande 3 gånger. 
 
En person har ansökt om kontaktperson enligt LSS. Det har varit stora svårigheter att få tag i 
sökanden. Beslutet kommer förmodligen att avslutas utan verkställighet. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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SN § 21 

Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för familjerättsliga 
frågor 
Dnr 2013/7.   
 

Beslut 

Sammanträdesprotokollet läggs till handlingarna. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har inkommit sammanträdesprotokoll 
från den 14 januari 2013. 
 
På sammanträdet behandlades individärenden, den gemensamma nämnden/familjerättens 
uppdrag och behörighet, vägar "in" till familjerätten samt klargörande beträffande 
umgängesstöd och kontaktperson. Vidare behandlades ekonomisk månadsrapport, intern-
budget och verksamhetsplan 2013 samt plan 2014 - 2015, budget och verksamhetsplan 2013, 
plan 2014 - 2015, övergripande verksamhetsidé och mål, skattesats mm och redovisning av 
delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Sammanträdesprotokoll från den 14 januari 2013 
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SN § 22 

Aktuell verksamhetsinformation 
Dnr 2013/1.   
 

Särskilt boende 
 
Domar från förvaltningsrätten 
 
Beslut från Socialstyrelsen 
 
Kvalitet och kvantitet 
 
Protokoll från Ungdomsinskottet 
 
Budget 2013 
 
Stigen flyttar till avd C på Fyrklövern, stängt vid påsk 
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SN § 23 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2013/8.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2013-02-13 § 23. 
 

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 2013-01-01 - 2013-01-31 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2013-01-01 - 2013-01-31 
 
Alkoholhandläggare 
Beslut 2013-01-15 om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycket 
vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap. Timsfors Folketshusförening, dnr 2013.2. 
 
Arbetsutskottet  
2013-01-02 §§ 1 - 2 
2013-01-09 §§ 3 - 10 
2013-01-23 §§ 11 - 15 
2013-01-30 § 16 
2013-02-06 § 17 - 18 
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SN § 24 

Information om Rökfria skolgårdar 
 
Förvaltningschef Laila Siljedahl informerar om den tillsyn vid 30 skolgårdar i Kronobergs län 
som länsstyrelsen genomfört i september 2012. Det konstaterades att det röktes på många 
skolgårdar och särskilt vanligt var det på gymnasieskolorna. Det räcker inte med att konstatera 
det, nu måste det följas upp och kontakt måste tas med åtminstone de skolor där det 
konstaterades rökning. 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
---------- 


