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Tid och plats Måndagen den 6 maj 2013, Åsasalen, 13.00 - 15.15 
  
Tjänstgörande Kurt Persson (KD), ordförande 
Ledamöter Karina Eliasson (S), vice ordförande 
 Yvonne Takvam (KD) 
 Jerry Borg (KD) 
 Eva Madestam (KD) 
 Annette Mårtensson (C) 
 Kenneth Cederfelt (S) 
 Björn Jonsson (S) 
 Rolf Bengtsson (KD), ersättare för Rolf Lygård (M) 
 Elly Johannesson (C), ersättare för Morgan Gustafsson (M) 
 Anitha Pohlman (S), ersättare för Kirsten Wagner (S) 
  
  
Ersättare Ayse Vatansever (KD) 
  
  

 
 

  
Övriga 
närvarande 

 
Laila Siljedahl, förvaltningschef 

 Eva-Lena Sjöstedt, förvaltningsekonom § 48 
 Lars-Ola Bohlin, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 55 
  
  
  
Justerare Eva Madestam 
  
Datum för 
justering 

 
Socialkontoret den 2013-05-07                               Paragrafer: 48 - 56 
 
 

Underskrifter Sekreterare Gunnel Björnstedt 
   
   
 Ordförande Kurt Persson 
   
   
 Justerare Eva Madestam 
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Anslag om justering  

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

 
2013-05-06 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2013-05-08 

Anslaget tas 
ned: 

 
2013-05-29 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 48 Bokslutsprognos efter 4 månader 

§ 49 Bättre liv för sjuka äldre 

§ 50 Reglemente för socialnämnden i Markaryds kommun 

§ 51 Krisstödsgruppens rapport för 2012 

§ 52 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS 

§ 53 Brukarråd inom socialnämndens verksamheter 

§ 54 Minnesanteckningar från Brukarråden. 

§ 55 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 56 Redovisning av delegationsbeslut 
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SN § 48 

Bokslutsprognos efter 4 månader 
Dnr 2013/11.   
 

Beslut 

Bokslutsprognos 1 överlämnas till kommunstyrelsen.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Bokslutsprognos 1 omfattar en redovisning av kvalitetsarbete och ekonomi under perioden 
januari till april år 2013.  
 
Av redovisningen framgår att i måluppföljningen av socialnämndens 11 mål är prognosen att 9 
mål uppfylls helt och 2 mål uppfylls delvis. Sammanställningen av uppfyllelse av värdighets-
garantier visar att tre avvikelser har registrerats under perioden. Två av dessa gäller 
värdighetsgarantin Trygghet, avseende trygghetslarm och en gäller felaktig kost inom 
värdighetsgarantin Kosten. 
 
Inom synpunktshanteringen i "Säg vad du tycker" har inkommit 8 synpunkter, fördelade på två 
inom ledningskontoret, 5 inom särskilt boende och en inom ordinärt boende. Synpunkterna har 
till 100 % besvarats inom 10 arbetsdagar. 
 
Verksamhetsuppföljningen för socialnämndens verksamheter visar ett underskott som uppgår 
till 3 800 tkr. De stora underskotten visas inom vård barn- och unga, insatser enligt LSS och 
ekonomiskt bistånd. Fortsatt stor kostnadsmedvetenhet i förhållande till alla utgifter och 
översyn av befintligt årsarbetstidsavtal inklusive heltid en rättighet deltid en möjlighet är 
förslag till åtgärder för att minimera det prognostiserade underskottet.  
 
Dagens sammanträde 

Protokollsanteckning 
Kenneth Cederfelt (S) anför följande: - Jag vill erinra alliansens ledamöter om vad jag sa på 
nämndens möte nov 12. ”Utan mer pengar i budgeten för år 13 sitter vi här med samma 
situation som nu, dvs ett underskott på över tre miljoner”. 
Just så ser det ut nu, maj 13 vid bokslutsprognos 1. 
Budskapet från alliansen är spara, spara och spara! Håll budgeten till varje pris! Var kommer 
arbetsglädjen att finnas, från största enhet till minsta, hos personalen från undersköterska till 
förvaltningschef? 
Vad minst lika allvarligt är. Vem kommer detta att drabba, detta budgetunderskott med 
sparandet i fokus, jo nuvarande och kommande brukare. Försämrad omvårdnad och service i 
alla led. 
 
Karina Eliasson (S), Björn Jonsson (S) och Anitha Pohlman (S) instämmer i ovanstående 
protokollsanteckning. 
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SN § 48 forts 

Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Socialnämndens måluppfyllelse och kvalitetsredovisning 
Socialnämndens verksamhetsuppföljning och prognos 
  
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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SN § 49 

Bättre liv för sjuka äldre 
Dnr 2013/32.   
 

Beslut 

Handlingsplan för Kronobergs län 2013 avseende Bättre liv för sjuka äldre godkänns. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Sedan 2010 har staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) träffat överenskommelser 
som handlat om att genom ekonomiska medel och med de mest sjuka äldres behov i fokus 
uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan länets kommuner och Landstinget 
Kronoberg. Målen för den nationella satsningen avser 2011-2014. Länets "ledningsgrupp för 
samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst" har huvudansvaret för arbetet. 
 
För 2012 antogs en handlingsplan med en rad aktiviteter i syfte att utveckla ett gemensamt, 
långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Satsningen fortsätter 2013 med fokus på en 
förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. De 
medel som avsatts bygger vidare på den prestations- och resultatbaserade modellen där krav 
och mål successivt höjs. 
 
Denna handlingsplan som avser 2013 är framtagen av Ledningskraft och förankrad i 
ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
Handlingsplanen ska beslutas i berörda politiska nämnder och landstingsstyrelsen samt 
implementeras och göras känd i samtliga kommuner och i landstingets berörda verksamheter. 
  
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Bättre liv för sjuka äldre, handlingsplan för Kronobergs län 2013  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschefen 
Regionförbundet Södra Småland 
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SN § 50 

Reglemente för socialnämnden i Markaryds kommun 
Dnr 2013/33.   
 

Beslut 

Reglementet godkänns av socialnämnden och underställs kommunfullmäktige för fastställande 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Mindre ändringar har gjorts i gällande reglemente för socialnämnden. Dels har ordet 
"somatisk" strukits på fjärde raden på sidan 1 i meningen: "Detta innefattar även från 
landstinget överlåten skyldighet att erbjuda dem som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i 
hemmet." Hemsjukvården omfattar behandling av såväl somatisk som psykiatrisk karaktär.  
 
Vidare har ändringar skett på sidan 1 avseende under åttonde stycket som gäller gemensamma 
nämnden samt i nionde stycket på sidan 1 som gäller ändringar inom det familjerättsliga 
området. I båda styckena är ändrad text kursiverad. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Reglemente för socialnämnden i Markaryds kommun 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 



                                                                                                                                                              

 

                                                                                                      Protokoll 

     
 Socialnämnden                                             2013-05-06   
 

 

 

1(13)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

SN § 51 

Krisstödsgruppens rapport för 2012 
Dnr 2013/34.   
 

Beslut 

Krisstödsgruppens rapport för 2012 läggs till handlingarna. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Samordnare av krisstödsgruppen har sammanställt en årsrapport för år 2012. Gruppen har inte 
blivit kallad till några uppdrag under året.  
 
Av skrivelsen framgår vikten av att gruppen träffas under meningsfulla former för att 
upprätthålla motivation och god sammanhållning.   
 

Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Krisstödsgruppens rapport 2012 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Skolkurator 
Samordnare 
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SN § 52 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och LSS 
Dnr 2013/30.   
 

Beslut 

Socialnämnden rapporterar de ej verkställda besluten till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Rapportering till Socialstyrelsen har skett under vecka 15 och omfattade 2 ej verkställda beslut 
enligt Socialtjänstlagen och 1 ej verkställt beslut enligt 9 § LSS. 
 
En person som fått beslut om plats i särskilt boende enligt Socialtjänstlagen har tackat nej till 
erbjudande 4 gånger men tackade ja den 25 mars med planerad inflyttning den 23 april. 
 
En person som fått beslut om plats i särskilt boende enligt Socialtjänstlagen har tackat nej till 
erbjudande 5 gånger. 
 
En person har ansökt om bostad för vuxna enligt LSS. Erbjuden plats den 15 mars. Personen 
ska utredas vidare pga försämrat hälsotillstånd.  
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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SN § 53 

Brukarråd inom socialnämndens verksamheter 
Dnr 2013/29.   
 

Beslut 

Indelningen av socialnämndens politiker godkänns. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2011-04-03, § 48, att införa brukarråd inom socialnämndens 
verksamheter för att skapa forum för kontakt och delaktighet mellan socialnämndens politiker 
och brukare/anhöriga. 
 
Sju råd inrättades enligt följande: 
Särskilda boendet Sjögården i Markaryd 
Särskilda boendet Utsikten i Markaryd 
Särskilda boendet Ekliden i Strömsnäsbruk 
Särskilda boendet Fyrklövern i Strömsnäsbruk 
Hemtjänst/hemsjukvård/hemrehabilitering i Markaryds kommun 
Handikappomsorgen (Omsorgen om personer med funktionsnedsättning) 
Individ- och familjeomsorgen. 
 
Socialnämnden utser och fördelar sina representanter medan verksamheten utser personal som 
ska ingå. Representanter för brukare och anhöriga väljs/utses på lämpligt sätt. 
 
Vid sammanträdet den 24 mars 2011 valde närvarande ledamöter och ersättare den verksamhet 
som var intressant för deras del. De ledamöter och ersättare som inte deltog i sammanträdet 
fick en verksamhet tilldelad sig. Efter detta har det skett en förändring av socialnämndens 
ledamöter och ersättare. Sekreteraren har upprättat ett förslag till indelning med tanke på de 
nya ledamöterna/ersättarna.  
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Förslag till indelning av socialnämndens politiker 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Socialnämndens Ledamöter och Ersättare 
Funktionschefer 
Förvaltningschef 
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SN § 54 

Minnesanteckningar från Brukarråden. 
Dnr 2012/4.   
 

Beslut 

Förslag från brukarråd som innebär ökade kostnader behandlas i kommande budgetplan. 
Beslut som fattas återkopplas ut i verksamheten. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2011-04-13, § 48, att införa 7 brukarråd. Råden är ett forum för 
kontakt och delaktighet mellan socialnämndens politiker och brukare/anhöriga. 
Socialnämnden har utsett sina representanter medan verksamheten utser personal som ska 
ingå. Representanter för brukare och anhöriga väljs/utses på lämpligt sätt. 
 
Råden finns inom särskilda boendena Sjögården och Utsikten i Markaryd och Ekliden och 
Fyrklövern i Strömsnäsbruk. Inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning och hemtjänst/hemsjukvård/hemrehabilitering finns de övriga råden. 
 
Minnesanteckningar har inkommit från Brukarråd Fyrklövern demensenheten den 13 
december 2012. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Minnesanteckningar från brukarråd 2012-12-13 
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SN § 55 

Aktuell verksamhetsinformation 
Dnr 2013/1.   
 
Särskilt boende 
 
Dom från förvaltningsrätten 
 
Kontrollrapporter från miljö- och byggnadskontoret 
 
Protokoll från Ungdomsinskottet 2013-04-09 
 
Kvalitet och kvantitet 
 
Information från Markaryds Samordningsförbund 
 
Patientnämndens årsberättelse 
 
Lokaskolan, förändrat arbetssätt 
 
Rätt till arbete – kommunstyrelsens projekt 
 
Ny myndighet – Inspektionen för vård och omsorg (IVO) från 1/6 2013 
 
Planeringsdirektiv för 2014 - 2016 
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SN § 56 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2013/8.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2013-05-06, § 56. 
 
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 2013-04-01 - 2013-04-28 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2013-04-01 - 2013-04-28 
 
Arbetsutskottet  
2013-04-17 §§ 36 - 43 
 
Förvaltningschef 
Beslut 2013-04-18 om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker, 
Partyfabriken AB, Tyringe, dnr 2013.23. 
 


