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Tid och plats Onsdagen den 11 september 2013, Åsasalen, 13.00 - 16.10 
  
Tjänstgörande Kurt Persson (KD), ordförande 
Ledamöter Karina Eliasson (S), vice ordförande 
 Yvonne Takvam (KD) 
 Jerry Borg (KD) 
 Eva Madestam (KD) 
 Kenneth Cederfelt (S) 
 Björn Jonsson (S), deltog ej kl 13.35 – 15.05 
 Elly Johannesson (C), ersättare för Annette Mårtensson (C) 
 Anitha Pohlman (S), ersättare för Kirsten Wagner (S) 
  
  
Ersättare  
 
 

 

 

 

  
Övriga 
närvarande 

 
Laila Siljedahl, förvaltningschef 

 Eva-Lena Sjöstedt, förvaltningsekonom §§ 94 och 98 
 Carina Augustsson, funktionschef § 100 
 Lars-Ola Bohlin, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 100 
 Annette Ekenberg, enhetschef HvB-hemmet Lyktan § 93 

 
 

  
Justerare Anitha Pohlman 
  
Datum för 
justering 

 
Socialkontoret den 16 september                             Paragrafer: 92 - 102 
 
 

Underskrifter Sekreterare Gunnel Björnstedt 
   
   
 Ordförande Kurt Persson 
   
   
 Justerare Anitha Pohlman 
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Anslag om justering  

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

 
2013-09-11 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2013-09-17 

Anslaget tas 
ned: 

 
2013-10-08 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 92 
§ 93 
§ 94 

Ändring av föredragningslistan 
Tema: Ensamkommande barn – HvB Lyktan och god man skap 
Delårsbokslut 2013 

§ 95 Riktlinje skyddsåtgärder inom omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

§ 96 Tillsyn enligt tobakslagen i Markaryds kommun. 

§ 97 Lokalt kollektivavtal om årsarbetstid inom vård och omsorg i Markaryds 
kommun 

§ 98 Kompletterande planeringsdirektiv 2014 - 2016 

§ 99 Avfallsplan för Markaryds kommun 

§ 100 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 101 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 102 Investeringsmedel till uteplats på Sjögården 
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SN § 92 

Ändring av föredragningslistan 
 
Förvaltningschefen anmäler ett extra ärende, investeringsmedel till uteplats på Sjögården. 
 

Beslut 

Ärendet tas upp efter ärendena på föredragningslistan. 
----------
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SN § 93 

Tema: Ensamkommande barn - HvB Lyktan och god manskap 
 

Annette Ekenberg, enhetschef HvB-hemmet Lyktan, informerar om sin verksamhet. I 
november kom de första ensamkommande flyktingbarnen till Lyktan som är ett asylboende 
som drivs av Markaryds kommun tillsammans med Älmhults kommun. Kommunerna har 4 
boenderum var och boendet är avsett för pojkar mellan 16 – 18 år. På Lyktan arbetar vägledare 
dygnet runt och de brinner för sitt arbete med barnen. De flesta pojkarna har kommit från 
Afghanistan men även från Nordafrika. 
 
Från november 2011 till juli 2013 har 26 ungdomar (13 med Markaryd som mottagande 
kommun och 13 med Älmhult som mottagande kommun) bott på Lyktan. 9 av dessa har fått 
PUT (permanent uppehållstillstånd) och resten har fått avslag eller flyttat av annan anledning.  
 
Ungdomarna läser svenska på KCM 4 timmar per dag på förmiddagarna. På eftermiddagarna 
har de olika fritidsaktiviteter.  
 
Kenneth Cederfelt berättar om sitt arbete som god man. Han är förordnad av överförmyndaren 
och bistår den unge med kontakter med myndigheter, sjukvården, tandvården, 
Migrationsverket i Malmö, Växjö eller Alvesta. 
 
Kenneth redogör för de olika turerna i ett asylärende som antingen slutar med PUT eller 
avvisning. 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
----------  
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SN § 94 

Delårsbokslut 2013 
Dnr 2013/11.   
 

Beslut 

Delårsbokslut överlämnas till kommunfullmäktige. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Delårsbokslut omfattar en redovisning av ekonomi och kvalitetsarbete för perioden januari till 
augusti 2013. 
 
Prognos efter åtta månader visar ett underskott motsvarande 1 670 tkr, då 
kommunfullmäktiges medgivna underskott på 1 800 tkr har beaktats. Institutionsplaceringar 
för barn och ungdomar, LSS korttids/fritids, personlig assistans, ekonomiskt bistånd och 
särskilt boende är de verksamheter som uppvisar större underskott. Förslag till åtgärder för 
budget i balans är: fortsatt stor kostnadsmedvetenhet inom alla verksamheter. I kvalitets-
redovisningen redovisas prognos på måluppfyllelse, värdighetsgarantier samt inkomna 
synpunkter under den aktuella perioden. 
 

Dagens sammanträde 

Yrkanden 
Jerry Borg (KD) yrkar att förvaltningschefen får i uppdrag att åtgärda redovisningen av 
enhetsrapporter så att SN beslut beaktas.  
Yrkandet godkänns. 
 
Jerry Borg (KD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att snarast föreslå riktlinjer för 
uppföljning av beviljade beslut och insatser.  
De socialdemokratiska ledamöterna yrkar avslag till Jerry Borgs förslag. Ordföranden ställer 
proposition dels på Jerry Borgs yrkande, dels på socialdemokraterna yrkande och finner att 
socialnämnden beslutar i enlighet med socialdemokraternas yrkande. Yrkandet avslås därmed. 
 
Jerry Borg (KD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att reglera 
intäktskontot under verksamhet 320 vid flera tillfällen under verksamhetsåret, ex 1 ggr/kvartal. 
Vidare bör prövas om kontot kan fördelas på en fast och rörlig del. Den rörliga delen skall 
fördelas på verksamheter med hög vårdtyngd. Man uppnår då en mera rättvis fördelning. 
Yrkandet godkänns. 
Jerry Borg (KD) önskar en redovisning av kostnaderna för bilskador år 2013 efter årets slut. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Delårsbokslut 2013 
Kvalitet januari - augusti 2013  
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SN § 95 

Riktlinje skyddsåtgärder inom omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 
Dnr 2013/59.   
 

Beslut 

Riktlinje skyddsåtgärder inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning 
fastställs att gälla från 2013-09-12. Samtidigt upphävs riktlinje skyddsåtgärder inom äldre- och 
handikappomsorg från 2011. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden fastställde riktlinje för skyddsåtgärder år 2011. Den behöver revideras för att 
anpassas till Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
(SOSFS 2011:9). Vidare görs mindre redaktionella ändringar i riktlinjen.  
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Riktlinje skyddsåtgärder inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Funktionschef 
Utvecklingsledare 
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SN § 96 

Tillsyn enligt tobakslagen i Markaryds kommun 
Dnr 2013/60.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner yttrandet till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Länsstyrelsen i Kronobergs län genomförde 2013-04-16 ett tillsynsbesök i Markaryds 
kommun gällande handläggning och tillsyn enligt tobakslagen. Länsstyrelsens samlade 
bedömning var att grunderna för ett gott arbete enligt tobakslagen har arbetats fram i 
Markaryds kommun. Detaljerade tillsynplaner finns för detaljhandel av tobak och rökfria 
miljöer. Registret över försäljningsställen är uppdaterat och egentillsynsprogram har hämtats 
in från samtliga detaljförsäljningsställen. 
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Yttrandet 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Länsstyrelsen i Kronobergs Län 
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SN § 97 

Lokalt kollektivavtal om årsarbetstid inom vård och omsorg i Markaryds 
kommun 
Dnr 2013/61.   
 

Beslut 

Socialnämnden överlämnar förvaltningschefens och förvaltningsekonomens utredning till 
kommunstyrelsen. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-29, § 154, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
särskilt följa kostnadsutvecklingen inom socialnämndens verksamheter. Under årets första fyra 
månader har därför regelbundna möten hållits mellan kommunstyrelsens ordförande, 
kommunchefen, socialnämndens ordförande och förvaltningschefen för socialnämnden för att 
följa upp och analysera nämndens ekonomiska situation. 
 
Uppföljningen visar på ökade kostnader till följd av årsarbetstidsavtalet både vad gäller 
administration och personalkostnader. Socialnämnden har 2013-02-13, § 14, konstaterat att en 
översyn av avtalet behöver göras. Kommunstyrelsen delar denna uppfattning och hemställer 
att nämnden genomför en utredning av årsarbetstidsavtalet, vilken ska redovisas till 
budgetberedningen i september 2013.  
 
Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen har utrett ärendet i separat skrivelse.  
 

Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Förvaltningschefens och förvaltningsekonomens utredning 
Kommunstyrelsen § 58/2013 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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SN § 98 

Kompletterande planeringsdirektiv 2014 - 2016 
Dnr 2013/57.   
 

Beslut 

Socialnämnden överlämnar förvaltningschefens och förvaltningsekonomens översyn av 
socialnämndens taxor och avgifter till budgetberedningen. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, § 98/2013, beslutat att ge samtliga förvaltningar i 
uppdrag att se över aktuella taxor och föreslå eventuella förändringar som krävs för att taxor 
och avgifter i Markaryds kommun ska vara konkurrenskraftiga och ej motverka etableringar. 
Uppdraget ska redovisas vid budgetberedningen i september 2013. 
 
En jämförelse av fem olika taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde har 
gjorts med åtta närliggande kommuner. Föreslagna förändringar gäller avgift för 
matabonnemang inom särskilt boende och avgift för trygghetslarm. Vidare förslås ett nytt 
beräkningssystem gällande vård- och omsorgsavgift. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Kompletterande planeringsdirektiv 2014-2016 
Ksau § 98/2013  
 
Beslutet expedieras till: 

Budgetberedningen 
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SN § 99 

Avfallsplan för Markaryds kommun 
Dnr 2013/62.   
 

Beslut 

Socialnämnden har inga synpunkter på förslag till ny avfallsplan för Markaryds kommun 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunstyrelsen har översänt förslag till ny avfallsplan för Markaryds kommun. 
Synpunkterna ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2013-09-30. 
Socialförvaltningen har inga synpunkter på förslag till ny avfallsplan. 
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
Missiv om ny avfallsplan 
Förslag till ny avfallsplan i Markaryds kommun 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen
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SN § 100 

Aktuell verksamhetsinformation 
Dnr 2013/1.   
 
Särskilt boende 
 
Domar från förvaltningsrätten 
 
Beslut från förvaltningsrätten i LVU-ärende 
 
Protokoll från Ungdomsinskottet den 13 augusti  
 
Kvalité och kvantitet 
 
Beslut från IVO ang tillsyn av lex Sarah-hanteringen vid äldreomsorgen i Markaryds kommun 
 
Vårdtyngdsmätningar 
 
Bevis över beviljat tidsbegränsat bygglov, ändrad användning från elevboende till kontor, 
Bofinken 18, Hannabadsvägen 2 A, Markaryd 
 
Information om lex Sarah-anmälan. Anmälan skickas ej till IVO. 
 
Pressmeddelande 
 
Kontrollrapporter från miljö- och byggnadsnämnden 
 
Barn och ungas hälsa 
 
Dagens sammanträde 

Protokollsanteckning: 
Uppföljning av förvaltningsorganisationen/Jerry Borg (KD) 
Enligt beslut av SN 110511 skall en uppföljning av organisationen redovisas efter 6 resp 12 
månader efter genomförande. 
Det är nu aktuellt med en slutredovisning efter 12 månader. SN har tidigare efter 6 mån fått en 
muntlig redovisning av förvaltningschefen. 
Med hänsyn till de tveksamheter som framfördes vid MBL-förhandlingarna är det viktigt att 
det sker en uppföljning av nämndens beslut.  
Tanken bakom uppföljningen var att kunna genomföra eventuella justeringar. Även det 
ekonomiska utfallet bör beaktas. 
Utvärderinen bör dokumenteras skriftligt till SN;s ledamöter.  
 
Förvaltningschefen informerar att en utvärdering är på gång. 
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SN § 101 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2013/8.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2013-09-11 § 101. 
 
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 2013-08-01 - 2013-08-31 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2013-08-01 - 2013-08-31 
 
Arbetsutskottet  
2013-08-21 §§ 78 - 82 
2013-09-04 §§ 83 - 87 
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SN § 102 

Uteplats på Sjögården 
Dnr 2013/50.   
 

Beslut 

Föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel för 2014 med 250 000 kronor till 
en uteplats på andra våningen på Sjögården  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Behov finns av en uteplats för de boende på andra våningen på Sjögården, där man kan vistas 
under soliga och varma sommardagar. En sådan utreds av fastighetskontoret i samverkan med 
socialförvaltningen. Lämplig placering kan vara på östra sidan av byggnaden över entrén på 
bottenvåningen. Kostnaden beräknas uppgå till 250 000 kronor för en sådan tillbyggnad 
inklusive bygglov.   
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 
 
Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschefen 
Kommunstyrelsen 
 


