
 

 

  

 

 

 
  Socialnämnden 
 
   Protokoll 

 
 
                   2013-10-16 

 

 

 
1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Tid och plats Onsdagen den 16 oktober 2013, Åsasalen, 13.00 - 16.15 
  
Tjänstgörande Kurt Persson (KD), ordförande, deltog ej i § 105 
Ledamöter Karina Eliasson (S), vice ordförande, deltog ej i § 105 
 Yvonne Takvam (KD) 
 Jerry Borg (KD) 
 Eva Madestam (KD) 
 Rolf Lygård (M), ordförande § 105 
 Annette Mårtensson (C) 
 Kenneth Cederfelt (S) 

Björn Jonsson (S) 
Mia Nordström (KD), ersättare för Morgan Gustafsson (M) 
Anitha Pohlman (S), ersättare för Kirsten Wagner (S) 

 
 

 

Ersättare Ayse Vatansever (KD) 
  
  
  
  
  
  
Övriga 
närvarande 

 
Laila Siljedahl, förvaltningschef 

 Inger Ohlin, IFO-chef §§ 103 – 105, 107-110, 112 
 Camilla Eneroth, samordnare MSF § 103 

 
  
  
  
Justerare Eva Madestam 
  
Datum för 
justering 

 
Socialkontoret den 21 oktober 2013                               Paragrafer:  103 - 113 
 
 

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

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

 
2013-10-16 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2013-10-22 

Anslaget tas 
ned: 

 
2013-11-12 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 103 
§ 104 

Tema: Markaryds Samordningsförbund 
Ekonomisk rapport för september månad 2013 

§ 105 Revidering av Markaryds Samordningsförbunds förbundsordning 

§ 106 Krav på motprestation efter förmåga för den som uppbär ekonomiskt 
bistånd  

§ 107 Sysselsättning för ungdomar upp till 29 år 

§ 108 Revidering av delegationsordning 2013 

§ 109 Riktlinjer avseende insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade 

§ 110 Feriearbeten 2013 

§ 111 Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor 

§ 112 Aktuell verksamhetsinformation 

§ 113 Redovisning av delegationsbeslut 
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SN § 103 

Tema: Markaryds Samordningsförbund 
 
Samordnare Camilla Eneroth informerar om samordningsförbundets verksamhet under året. 
Hon beskriver sig själv och handledaren som en spindel i nätet där deltagarna kan få hjälp med 
allt från problemlösning till att vara kurator/mamma. 
 
Från januari till nu har de haft tunga deltagare och en ökning av snabba insatser från 
myndigheter. Det har varit lång väntetid till utredning och ett flertal deltagare har ansökt om 
sjukersättning. Man har arbetat med ungdomar med funktionsnedsättning men även med en 
BAS-grupp. Med BAS-grupp menas att det är deltagare som är väldigt långt ifrån 
arbetsmarknaden och som stärks med motivation, mindfulness och självkänsla samt med 
budget- och bankinformation. Basgruppen träffas 3 dagar i veckan á 3 timmar i 15 veckor. 
 
Arbetsförmedlingen har under året remitterat 9 deltagare (0 st under 2012), försäkringskassan 
10 deltagare (15 st under 2012), Landstinget Kronoberg 8 deltagare (2 st under 2012) och 
Markaryds kommun 6 deltagare (29 st under 2012).  
 
Antalet deltagare som var med från år 2012 var 46 st. Nya remitterade under året är 33 st. Idag 
pågår aktivt arbete med 37 deltagare då 42 st har avslutats under året. Av dessa 42 har 6 st 
flyttat, 10 st fått arbete, 5 st studerar och 10 st är aktivt arbetssökande på AF. 5 st har slutat på 
egen begäran och övriga 6 har slutat av olika anledningar.  
 
De aktiva deltagarna är på väg mot arbete och utbildning, väntar på NP-utredningar, har sökt 
sjukersättning samt arbetsprövningar/arbetspraktik. Det görs arbetsförmågebedömningar som 
kan leda vidare till Samhall. Man jobbar för riktat arbete för personer med 
funktionsnedsättning. Deltagarna har fått ökat välmående och har hittat glädjen.  
 
För varje ny deltagare är det en ny plan, nya förutsättningar för personalen på MSF, ett 
anpassat bemötande beroende på förutsättning och förmåga samt olika kunskaper och nivåer 
hos människan. 
 
När en lösning finns då släpper MSF taget. 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
----------
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SN § 104 

Ekonomisk rapport för september månad 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 nio månader uppgår nämndens nettokostnader till 137 738 tkr vilket motsvarar 75,2% av 
2013 års budgetram. I förhållande till det beräknade riktvärdet ligger september månads utfall 
1 procentenhet över detta. Efter nio månader prognostiserar socialförvaltningens verksamheter 
ett underskott som uppgår till 2 000 tkr, då hänsyn är tagen tidigare medgivet underskott om 1 
800 tkr. Barn- och ungdomsvård, vård och omsorg särskilt boende och insatser enligt LSS är 
de verksamheter som prognostiserar större budgetavvikelser. 
 
Samverkan, både inom och utom den egna förvaltningen, är av mycket stor vikt för framgång 
både ekonomiskt och kvalitetsmässigt.  
I samband med personalavgångar hålls alla tjänster, som ur ett brukar/medarbetarperspektiv 
bedöms möjligt, för tillfället vakanta.  
  
Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 
Ekonomisk rapport september 2013 
Kommentarer till ekonomisk rapport september 2013 
Månadsuppföljningar på ansvarsnivå 
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SN § 105 

Revidering av Markaryds Samordningsförbunds förbundsordning 
Dnr 2011/11.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner reviderad förbundsordning för Markaryds Samordningsförbund och 
översänder densamma till kommunfullmäktige för godkännande med ändringen nedan under 
rubriken dagens sammanträde. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Vid genomgång med revisorerna uppmanades Markaryds Samordningsförbund att förtydliga 
och ändra § 17 i förbundsordningen. Ändringen innebär ett tillägg om vilka möten som 
berättigar till ersättning från samordningsförbundet. 
 

Dagens sammanträde 

Under sammanträdet påpekas att skrivningen ”enligt kollektivavtal” ska tas bort i § 17, 
3:e stycket, första raden, då det finns många olika kollektivavtal. 
 
Ordförande Kurt Persson och vice ordförande Karina Eliasson deltar inte i beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

Förbundsordning för Markaryds Samordningsförbund 
IFO-chefens tjänsteskrivelse 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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SN § 106 

Krav på motprestation efter förmåga för den som uppbär ekonomiskt 
bistånd 
Dnr 2012/47.   
 

Beslut 

Socialnämnden översänder förvaltningschefens yttrande till kommunfullmäktige som sitt eget 
tillsammans med riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagna av socialnämnden 2013-03-13. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige biföll 2012-10-25 en motion  som inlämnats till fullmäktige 2012-06-23 
med ett förslag om krav på motprestation efter förmåga för den som uppbär ekonomiskt 
bistånd och är arbetsför. Kommunfullmäktige beslutade då att ge socialnämnden i uppdrag att 
inventera möjliga motprestationer, formerna för hur dessa ska genomföras och i övrigt ta fram 
nödvändiga beslutsunderlag för redovisning till kommunfullmäktige. 
 
Sedan uppdraget gavs har olika åtgärder vidtagits och personer som uppbär ekonomiskt 
bistånd och är arbetsföra finns aktiva i olika typer av åtgärder. Möjliga motprestationer är 
praktikplatser inom kommunens egna verksamheter, nystartsjobb via arbetsförmedlingen, 
serviceteam, utvecklingsanställning, särskilt anställningsstöd, deltagande i MSF Markaryds 
samordningsförbunds olika verksamheter och OSA-Offentligt skyddad anställning.  
 
Tillsammans med alla personer som erhåller ekonomiskt bistånd genomförs en planering för 
åtgärder till självförsörjning. För var och en finns en plan för vad den enskilde ska göra. Alla 
har kontakt med arbetsförmedlingen och krav ställs utifrån individuella förutsättningar. Om 
den enskilde inte följer planen blir det konsekvenser som t ex nekat bistånd.   
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Förvaltningschefens skrivelse 
Protokoll KF 2012-10-25 
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd SN 2013-03-13 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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SN § 107 

Sysselsättning för ungdomar upp till 29 år 
Dnr 2013/52.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av arbetet i projekt "Rätt till arbete". 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden har tillsammans med övriga förvaltningar i Markaryds kommun fått i uppdrag 
att arbetet med projektet "Rätt till arbete" med målet att arbetslösheten ska minska. 
Socialnämndens handläggare av ekonomiskt bistånd har med hjälp av en tydlig arbetsprocess 
och tydliga krav på den biståndssökande lyckats sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd 
trots att arbetsmarknadsläget fortfarande är besvärligt med en hög arbetslöshet. Samverkan 
med Arbetsförmedlingen och Markaryds Samordningsförbund har också ökat de 
biståndssökandes deltagande i olika arbetsmarknadsåtgärder.  
 
Beslutsunderlag 

IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Skrivelse Projekt "Rätt till arbete"  
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SN § 108 

Revidering av delegationsordning 2013 
Dnr 2013/56.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner den reviderade delegationsordningen att gälla från och med 
2013-10-17. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Ett tillägg i delegationsordningen behöver göras avseende beslut om att hos Tingsrätten 
anmäla om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § Föräldrabalken. 
 
Beslutsunderlag 

Delegationsordning för socialnämnden 
IFO-chefens tjänsteskrivelse 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Utvecklingsledaren 
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SN § 109 

Riktlinjer avseende insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade 
Dnr 2013/69.   
 

Beslut 

Riktlinjer avseende insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
fastställs att gälla från och med 2013-10-17.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialförvaltningen har tagit fram riktlinjer avseende insatser enligt Lagen om stöd och 
service för vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller sedan 1 januari 1994. LSS-
verksamheten är i Markaryds kommun samlad under socialnämndens ansvar. Kommunen är 
skyldig enligt lag att informera om lagen, dess intentioner, rätten till insats och innehållet i 
insatserna. Syftet med dessa riktlinjer är att ta fram beskrivningar och förtydliga uppdraget 
samt skapa samsyn. Beskrivningen innehåller en presentation av insatserna och hur dessa ska 
bedömas och utgöras så att en jämn kvalitet säkerställs. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Riktlinjer avseende insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
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SN § 110 

Feriearbeten 2013 
Dnr 2013/70.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av 2013 års feriearbeten. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Redovisning av de feriearbeten som anordnats i kommunens regi sommaren 2013. 171 
ungdomar sökte feriearbete. Av dessa var det 15 st som plockades bort av olika anledningar. 
Bland de återstående 156 ungdomarna lottades 123 platser ut. 70 st ungdomar som inte haft 
feriearbete tidigare var garanterade plats. Efter hand som ungdomar tackade nej till erbjuden 
plats skickades nya erbjudanden ut från reservlistan. Totalt fick 118 ungdomar ett feriearbete 
sommaren 2013.  
 
Beslutsunderlag 

Redovisning av 2013 års feriearbeten. 
IFO-chefens tjänsteskrivelse 
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SN § 111 

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 9 september. 
 
På sammanträdet behandlades individärende, internbudget 2014, månadsrapport augusti samt 
redovisning av delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Sammanträdesprotokoll från den 9 september 
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SN § 112 

Aktuell verksamhetsinformation 
 
Särskilt boende 
 
Domar från förvaltningsrätten, ekonomiskt bistånd 
 
Dom från förvaltningsrätten, tillstånd till riksfördtjänst 
 
Beslut från förvaltningsrätten i LVU-ärende 
 
Dom från Kammarrätten i Jönköping, överklagan av LVU 
 
Protokoll från Ungdomsinskottet den 10 september 
 
Val till Ungdomsinskottet höstterminen 2013 
 
Kvalité och kvantitet 
 
Kontrollrapporter från miljö- och byggnadsnämnden 
 
Minnesanteckningar från ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård den 20 
september 
 
Redovisning av enkätundersökning på IFO 2013 
 
Missbruks- och beroendeförändring i Socialtjänstlagen 
 
Antagen kostpolicy 
 
Organisationsutvärdering 
 
Värdegrundsinformation den 13 november på Ekliden 
 
Kvartalsrapport till IVO, inga icke verkställda beslut finns 30 sept 2013 
 
IVO- oanmälda besök på Sjögården, Ekliden och HvB-Lyktan 
 
Beslut från IVO ang händelse på Utsikten 
 
Rapport ang nyckelgömmor 
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SN § 113 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2013/8.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2013-10-16. § 113. 
 
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 2013-09-01 - 2013-09-30 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2013-09-01 - 2013-09-30 
 
Arbetsutskottet  
2013-10-09 §§ 88 - 99 
 


