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1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Tid och plats Onsdagen den 15 januari 2014, Åsasalen, 13.00 - 13.50 
  
Tjänstgörande Kurt Persson (KD), ordförande 
Ledamöter Karina Eliasson (S), vice ordförande 
 Yvonne Takvam (KD) 
 Jerry Borg (KD) 
 Eva Madestam (KD) 
 Rolf Lygård (M) 
 Kenneth Cederfel (S) 
 Björn Jonsson (S) 
 Kirsten Wagner (S) 
 Elly Johannesson (C), ersättare för Annette Mårtensson (C) 
 Anitha Pohlman (S), ersättare för Morgan Gustafsson (M) 
  
  
Ersättare  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga 
närvarande 

 
Inger Ohlin, tf förvaltningschef 

 Carina Augustsson, funktionschef  § 4 - 7 
  
  
  
  
Justerare Rolf Lygård 
  
Datum för 
justering 

 
Socialkontoret den 17 januari 2014                              Paragrafer: 1 - 7 
 
 

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

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

 
2014-01-15 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2014-01-20 

Anslaget tas 
ned: 

 
2014-02-10 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Socialförvaltningen 

 
 
Underskrift 
 Gunnel Björnstedt   
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Ärendeförteckning 

 
§ 1       Ändring av föredragningslistan   

§ 2 Redovisning av styrdokument 
§ 3 Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för familjerättsliga 

frågor 
§ 4 Aktuell verksamhetsinformation 
§ 5 Redovisning av delegationsbeslut 
§ 6 Behov av platser i särskilt boende och/eller korttidsboende. 
§ 7 Hur har vi det i Markaryd? 
 



                                                                                                                                                              

 

                                                                                                     Protokoll 

     
 Socialnämnden                                             2014-01-15   
 

 

 

1(10)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

SN § 1 

Ändring av föredragningslistan 
 

Ordföranden anmäler ett extra ärende, Behov av platser i särskilt boende och/eller korttids-
boende. Ledamoten Kenneth Cederfelt (S) anmäler också ett extra ärende, Hur har vi det i 
Markaryds kommun? med anledning av en artikel i Dagens Nyheter. 
 
Beslut 

Extraärendena tas upp efter ärendena på föredragningslistan. 
---------- 



                                                                                                                                                              

 

                                                                                                     Protokoll 

     
 Socialnämnden                                             2014-01-15   
 

 

 

1(10)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

SN § 2 

Redovisning av styrdokument 
Dnr 2013/94.   
 

Beslut 

Redovisningen översänds till kommunstyrelsen.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-08-20, § 110, bland annat "att hemställa till respektive 
nämnd att se över sina styrdokument för att därefter lämna förslag på vilka styrdokument som 
behöver revideras alternativt plockas bort, samt vilka styrdokument som saknas och behöver 
tas fram. Likaså bör innehållet i styrdokumenten kontrolleras så att inga motsägelser 
föreligger. Detta uppdrag ska redovisas till kommunstyrelsen senast i februari 2014". 
 
Inom socialförvaltningen har en inventering gjorts av socialnämndens styrdokument. De som 
är kommunala föreskrifter eller kommunövergripande styrdokument har publicerats på 
hemsidan på respektive sida. Under inventeringen har diariet (Winess) gåtts igenom för en 
avstämning med hemsida och intranät att enbart aktuella styrdokument är publicerade. 
Riktlinjer för korttidsvård var ej upphävda även om korttidsvården ingår i en Riktlinjer 
avseende insatser enligt socialtjänstlagen inom ordinärt och särskilt boende. 
Socialnämnden beslutade därför 2013-12-11 att Riktlinjer för korttidsvård upphör att gälla 
2014-01-01.  
Socialnämndens dokumenthanteringsplan gäller sedan 2009-07-01 och är föremål för en 
revidering som ska vara slutförd under januari månad 2014. Även socialnämndens 
delegationsordning är föremål för översyn. Riktlinjer avseende insatser enligt socialtjänstlagen 
inom ordinärt och särskilt boende kommer att revideras under februari månad 2014. 
I övrigt är socialnämndens aktuella. 
 
Styrdokument som saknas och bör tas fram ska också redovisas till kommunstyrelsen. Där 
föreslås att IT-plan respektive Miljöplan tas fram. De bör göras "heltäckande" för kommunens 
verksamhet med handlingsplaner inom definierade områden. Inom IT-området bör till 
exempel e-tjänster och social medier lyftas fram och profileras. I nuläget finns e-postpolicy 
och internetpolicy vilka bör revideras. I detta arbete med styrdokument bör kommunens fyra 
förvaltningar vara involverade.   
 
Beslutsunderlag 

Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse  
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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SN § 3 

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 december 2013. 
 
På sammanträdet behandlades individärenden, månadsrapport november, sammanträdesplan 
2014 och redovisning av delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 
Sammanträdesprotokoll från den 9 december med bilagor 
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SN § 4 

Aktuell verksamhetsinformation 
Dnr 2014/1.   
 

Särskilt boende 
 
Beslut från förvaltningsrätten, omedelbart omhändertagande enligt LVU 
 
Dom från förvaltningsrätten, stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
Beslut från förvaltningsrätten, omedelbart omhändertagande enligt LVU 
 
Dom från förvaltningsrätten, tillstånd till riksfärdtjänst enligt lagen om riksfärdtjänst 
 
Kvalitet och kvantitet 
 
Kontrollrapporter från miljö- och byggnadskontoret 
 
Beslut om fastställande av kontrollavgift för 2014 
 
Beslut från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) avseende klagomål på bemötande och 
handläggning 
----------
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SN § 5 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2014/2.   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av den 2014-01-15, § 5. 
 

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 2013-12-01 - 2013-12-31 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut för tiden 2013-12-01 - 2013-12-31 
 
Arbetsutskottet  
2013-12-18 § 125 - 140 
2013-12-30 § 141 - 142 
2014-01-07 § 1 - 7 
----------
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SN § 6 

Behov av platser i särskilt boende och/eller korttidsboende 
Dnr 2014/5.   
 

Beslut 

T f socialchefen får i uppdrag att tillse att det organisatoriskt finns en beredskap så att 
beviljade insatser kan erbjudas den enskilde inom rimlig tid inom såväl särskilt boende som 
korttidsboende. 
T f socialchefen ska särskilt uppmärksamma och till socialnämnden månatligen redovisa 
utvecklingen inom verksamheterna särskilt boende och korttidsvård. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Som framgår av den redovisning av personärenden som skickats med handlingarna till dagens 
sammanträde konstateras att det under december månad 2013 fattats betydligt fler beslut om 
plats i särskilt boende än vad som tidigare varit fallet. Det är av yttersta vikt att socialnämnden 
kan garantera den enskilde att det beslut som fattats om plats i särskilt boende och/eller 
korttidsplats också kan verkställas inom rimlig tid. Mot bakgrund av kommunfullmäktiges 
beslut att använda lediga platser på de särskilda boendena som korttidsplatser, är det än mer 
angeläget att förvaltningen nogsamt följer utvecklingen av antalet beviljade beslut och ställer 
dessa i relation till antalet tillgängliga platser. Denna uppföljning ska varje månad redovisas 
till socialnämnden. 
 
Om behovet av platser i särskilt boende och/eller korttidsboende ökar på ett sätt som 
socialnämnden inte tidigare erfarit eller kunnat förutsäga, måste åtgärder vidtas för att den 
enskildes behov ska tillgodoses inom rimlig tid. 
 
Dagens sammanträde 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att, med hänvisning till det ovan anförda, ge t f socialchefen i uppdrag att 
tillse att det organisatoriskt finns en beredskap så att beviljade insatser  
 
Vidare yrkar ordföranden att särskilt uppmärksamma och till socialnämnden månatligen 
redovisa utvecklingen inom verksamheterna särskilt boende och korttidsvård. 
 
Jerry Borg (KD), Yvonne Takvam (KD), Eva Madestam (KD) och Rolf Lygård (M) 
instämmer i yrkandet. 
 
Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare bifaller yrkandena. 
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SN § 7 

Hur har vi det i Markaryd? 
Dnr 2014/6.   
 

Beslut 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att besvara frågorna med redovisning på 
sammanträdet i mars månad. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Ledamoten Kenneth Cederfelt (S) ställer med anledning av en insändare den 14 januari 2014 i 
Dagens Nyheter (Hur uppnår vi världens bästa äldrevård?) frågor om hur vi har det i 
Markaryd. Hur ser kvaliteten ut inom äldreomsorgen, särskilt boende? Räcker bemanningen? 
Tar dokumentationen tid från omvårdnaden? 
 
 
 


