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Tid och plats Onsdagen den 14 augusti 2013, Åsasalen, 13.00 - 16.00 
  
Tjänstgörande Kurt Persson (KD), ordförande 
Ledamöter Karina Eliasson (S), vice ordförande 
 Yvonne Takvam (KD) 
 Jerry Borg (KD) 
 Eva Madestam (KD) 
 Rolf Lygård (M) 
 Annette Mårtensson (C) 
 Kenneth Cederfelt (S) 
 Björn Jonsson (S) 
 Kirsten Wagner (S) 
 Mia Nordström (KD), ersättare för Morgan Gustafsson (M) 
  
  
Ersättare Anitha Pohlman (S) 
  
  
  
  
 
Övriga 
närvarande 

 
 
Laila Siljedahl, förvaltningschef 

 Eva-Lena Sjöstedt, förvaltningsekonom §§ 82 och 83 
  
  
  
  
Justerare Eva Madestam 
  
Datum för 
justering 

 
Socialkontoret den 16 augusti 2013                              Paragrafer: 82 - 91 
 
 

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 

 
2013-08-14 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2013-08-19 

Anslaget tas 
ned: 

 
2013-09-09 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 82 Ekonomisk månadsrapport för juli 2013 

§ 83 Budget för år 2014 samt EFP för åren 2015 - 2016 

§ 84 Delegationsordning 2013 

§ 85 Yttrande över nya föreskrifter om avfallshantering 

§ 86 Yttrande över granskning av verksamheterna för flyktingmottagande, 
ensamkommande barn/ungdomar och arbete med integration 

§ 87 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS 

§ 88 Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor 

§ 89 Gallring av handlingar i socialnämndens diarium 

§ 90 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 91 Redovisning av delegationsbeslut 
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SN § 82 

Ekonomisk rapport för juli 2013 
Dnr 2013/11.   
 

Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

En av socialnämndens målsättningar är att bedriva en effektiv verksamhet utifrån de 
indikatorer som anges för uppföljningen av kommunfullmäktiges mål. Genom noggrann 
månadsuppföljning av ekonomi och kvalitet skall denna målsättning försöka uppnås. 
Redovisningen av det ekonomiska läget görs vid varje nämndssammanträde. 
 
Efter juli månad uppgår nämndens nettokostnader till 103 457 tkr vilket motsvarar 56,5% av 
2013 års budgetram. I förhållande till det beräknade riktvärdet ligger juli månads utfall 1,1 
procentenheter över detta. Efter sju månader prognostiserar socialförvaltningens verksamheter 
ett underskott som uppgår till 1 670 tkr, då hänsyn är tagen tidigare medgivet underskott om 1 
800 tkr. Inom barn- och ungdomsvård samt insatser enligt LSS finns de största 
prognostiserade underskotten. 
 
Kostnadseffektivitet är ett fokusområde för samtliga budgetansvariga. För att balans ska 
föreligga mellan tillgängliga ekonomiska resurser och den verksamhet som bedrivs måste 
kompensation medges för volymökningar i form av ökade beviljade insatser. Däremot ett 
underskott som hänför sig till andra orsaker än flödesförändringar, måste åtgärdas inom 
förvaltningen. I detta arbete är samverkan, både inom och utom den egna förvaltningen, av 
mycket stor vikt för framgång både ekonomiskt och kvalitetsmässigt.    
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Ekonomisk rapport juli 2013 
Kommentarer till ekonomisk rapport juli 2013 
Månadsuppföljningar på ansvarsnivå 
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SN § 83 

Budget för år 2014 samt EFP för åren 2015 - 2016 
Dnr 2013/57.   
 

Beslut 

Socialnämnden fastställer socialnämndens mål, värdighetsgarantier, texter som rör kvalité, 
interkontrollplan, personal, framtidsfrågor, verksamhetsbeskrivningar samt verksamhetsmått. 
Socialnämnden överlämnar socialnämndens budget 2014 EFP 2015 - 2016, föreliggande 
förslag angående taxor och avgifter till budgetberedningen med den ändringen under punkten 
LSS § 9.10 Daglig verksamhet att den enskilde inte ska betala sin kostnad för resa mellan 
daglig verksamhet och särvuxundervisning. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Förslag till budget för 2014 samt EFP 2015-2016 lämnas till socialnämnden och dess 
arbetsutskott för beslut. Förslaget har utarbetats av förvaltningen i samarbete med 
socialnämnden. I planeringsdirektiv 2014-2016 - antagna av KF 2013-03-27 § 18 finns 
riktlinjer för budgetarbetet samt tio övergripande målsättningar som är underlag för 
nämndernas mål för 2014. Socialnämnden har arbetat med målsättningar och i dokumentet 
finns 29 delmål som underlag för den verksamhetsplan som kommer utarbetas av 
förvaltningen. 
 
Budget 2014, EFP 2015-2016 innehåller redovisning av uppdrag, ansvarsområden med 
sammanfattning av omfattningen av de olika verksamheterna, nämndsbeskrivning, de 29 
delmålen, värdighetsgarantier- socialnämndens tjänstegarantier, texter som rör kvalité, 
internkontrollplan, personal och framtidsfrågor. Därefter följer ekonomisk sammanställning 
och verksamhetsbeskrivningar. Slutligen finns olika verksamhetsmått som följs år för år. 
 
Under varje programpunkt finns verksamhetsbeskrivning och förslag till verksamhets-
förändringar. 
De större förändringar som förslås inom ram är följande: 
 
Besparingar/ökade intäkter sker via 
- Korttidsplatserna vid Fyrklövern flyttas till särskilda boenden 
- Minskad nattbemanning vid förändring korttidsplatser 
- Minskad bemanning vid Mjärydsvägens gruppboende 
 
Medel som frigörs föreslås finansiera: 
- Höjd bemanning inom särskilt boende för personer med demenssjukdom 
- Höjd bemanning vid Kvarngatans servicebostäder 
 
Utanför ram äskas medel för: 
-LSS verksamheten för barn och ungdom med anledning av ökat antal barn och ungdomar 
med behov samt icke finansierade kostnader för personlig assistans 
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SN § 83 forts 

 
-Barn och ungdom- familjehemsvården med hänvisning till förändrat regelverk samt 
placeringskostnader för barn och ungdom 
-Särskilt boende, bemanningsökning på grund av förändrat regelverk. 
-Ekonomiskt bistånd 
-Nämndsadministration 
 
Totalt uppgår kostnaden för äskande utanför ram till 6 840  kkr. 
 
Enligt preliminär information kommer Markaryds kommuns kostnader till LSS 
utjämningssystemet förändras till en intäkt under 2014. Under 2013 betalar vi ca 1.7 milj kr 
och för 2014 beräknas en intäkt om ca 1,5 milj kr 
 
Driftsbudgetens externa nettokostnad för 2014 är 167 286 kkr. 
 
Investeringsbudgeten för 2014 omfattar 4 640 kkr.  
 
Dagens sammanträde 

Kenneth Cederfelt (S) yrkar bifall till förvaltningens budgetförslag frånsett den del av taxan 
som avser en höjning av avgiften för den enskildes resa mellan daglig verksamhet och 
särvuxundervisningen, vilken han föreslår ska vara oförändrad. 
Björn Jonsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag i sin helhet. 
Kirsten Wagner (S) och Karina Eliasson (S) yrkar bifall till Kenneth Cederfelts yrkande. 
 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition dels på Kenneth 
Cederfelts yrkande, dels på Björn Jonssons yrkande och finner att socialnämnden beslutar i 
enlighet med Kenneth Cederfelts yrkande. 
 

Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens och förvaltningschefens tjänsteskrivelse 
Planeringsdirektiv 2014-2016 
Budget 2014 EFP 2015-2016 
Kvalitetsarbetet 2014 
Taxor och avgifter 2014 
 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningsekonomen 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschefen 
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SN § 84 

Delegationsordning 2013 
Dnr 2013/56.   
 

Beslut 

Delegationsordning 2013 fastställs att gälla från 2013-08-15. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Gällande delegationsordning har ändrats då tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, har bildats 2013-06-01, samt att delegationen inom tobakslagens område har 
varit i behov av att förtydligas.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Delegationsordning 2013 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utvecklingsledare 
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SN § 85 

Yttrande över nya föreskrifter om avfallshantering 
Dnr 2013/53.   
 

Beslut 

Socialnämnden har inga synpunkter på förslag till nya föreskrifter om avfallshantering i 
Markaryds kommun 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunstyrelsen har översänt förslag till nya föreskrifter om avfallshantering jml 
bestämmelserna i 15 kap Miljöbalken. Synpunkterna ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast 2013-08-25. 
 
Socialförvaltningen har inga synpunkter på förslag till nya föreskrifter. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering i Markaryds kommun 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Per Rosenquist 
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SN § 86 

Yttrande över granskning av verksamheterna för flyktingmottagande, 
ensamkommande barn/ungdomar och arbete med integration 
Dnr 2013/54.   
 

Beslut 

Socialnämnden översänder förvaltningschefens och funktionschefens yttrande till revisorerna 
som sitt eget. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

KPMG har på kommunrevisorernas uppdrag granskat socialnämndens arbete i ovan beskrivna 
verksamhet. En rapport har översänts till socialnämnden för yttrande. 
 
Förvaltningschef Laila Siljedahl och funktionschef IFO Inger Ohlin har avgivit yttrande i 
separat skrivelse.  
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens och sekreterarens tjänsteskrivelse 
Förvaltningschefens och funktionschefens yttrande 
KPMG:s revisionsrapport 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Revisorerna 
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SN § 87 

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 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har skett under vecka 27 och 
omfattade 1 ej verkställt 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 7 gånger. 
 
En person har ansökt om bostad för vuxna enligt LSS.  
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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SN § 88 

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 7 juli. 
 
På sammanträdet behandlades individärenden, komplettering av delegationsförteckning, 
månadsrapport juni, statistik från Socialstyrelsen, kommunfullmäktige i Ljungbys beslut 
gällande Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors årsredovisning 2012, 
revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet samt redovisning av delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Sammanträdesprotokoll från den 7 juli med bilagor 
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SN § 89 

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 2012-09-26 - 2013-07-04 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 § 90 

Aktuell verksamhetsinformation 
Dnr 2013/1.   
 

Särskilt boende 
 
Domar från förvaltningsrätten 
 
Kontrollrapporter från miljö- och byggnadskontoret 
 
Rapporter från hälsoskyddsinspektion dagverksamheten Stigen och HvB-hemmet Lyktan 
 
Protokoll från Ungdomsinskottet 2013-06-10 
 
Kvalitet och kvantitet 
 
Inspektionen för vård och omsorg, beslut tillsyn av HvB barn och unga vid HvB Lyktan i 
Markaryds kommun 
 
Inspektionen för vård och omsorg, beslut anmälan enligt lex Sarah enligt Socialtjänstlagen, 
Fyrklövern i Markaryds kommun 
 
Personalinformation 
 
Socialstyrelsens beslut om medel för kompetensutveckling inom den sociala barn- och 
ungdomsvården 
 
Nya lagar 
 
Information om semesterperioden 
 
Redovisning av kostnader för bilskador 
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SN § 91 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2013/8.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2013-08-14 § 91. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

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 2013-06-01 - 2013-06-30 
Delegationsbeslut för tiden 2013-07-01 - 2013-07-31 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2013-06-01 - 2013-06-30 
Delegationsbeslut för tiden 2013-07-01 - 2013-07-31 
 
Arbetsutskottet  
2013-06-19 § 65 
2013-06-26 §§ 66 - 70 
2013-08-07 §§ 71 - 77 
 
Tf förvaltningschef Carina Augustsson 
Beslut 2013-07-23 om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet 
sällskap eller allmänheten, Samhällsföreningen/SSF, Strömsnäsbruk, dnr 2013.25. 
 
 
 
 


