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 Socialnämnden Protokoll 2014-09-10

Ärendeförteckning

Mötets öppnande
Val av justerare

§ 85 Fastställelse av föredragningslista 4
§ 86 Kostnadsjämförelse äldreomsorg inom Kronobergs län 5
§ 87 Delårsbokslut 2014 6
§ 88 ÄBiC Äldres behov i centrum 7
§ 89 Yrkande om uppstart av projekt 8 - 9
§ 90 Ansökan om ersättning enligt § 37 för bosättning till nyanlända 10
§ 91 Verksamhetschef för hälso- och sjukvården inom socialförvaltningen 11
§ 92 Delegering av arbetsmiljöuppgifter samt uppgifter för brandskydd 12
§ 93 Aktuell verksamhetsinformation 13
§ 94 Redovisning av delegationsbeslut 14

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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  Socialnämnden                                                             2014-09-10 

SN § 85
Ändring av föredragningslistan

Beslut
Ärendet ÄBiC, Äldres behov i centrum, tas upp efter delårsbokslutet. 
Under punkten Allmän verksamhetsinformation berättar Carolina 
Andersson om arbetet som biståndshandläggare och Malin Berlin 
informerar om upphandling av trygghetslarm.

Bakgrund och sammanfattning
Förvaltningschefen anmäler ett extra ärende ÄBiC, Äldres behov i 
centrum. Carolina Andersson berättar om arbetet som biståndshandläggare 
och Malin Berlin informerar om upphandling av trygghetslarm under 
punkten Allmän information.

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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  Socialnämnden                                                             2014-09-10 

SN § 86
Kostnadsjämförelse äldreomsorg inom Kronobergs län
Dnr 2014/68. 

Beslut
Kostnadssammanställningen läggs till handlingarna.

Bakgrund och sammanfattning
På uppdrag av socialnämnden har förvaltningen gjort en 
kostnadsjämförelse av äldreomsorgsverksamheterna i kommunerna i 
Kronobergs län.

Förvaltningsekonomen har sammanställt jämförelser inom hemtjänst, 
korttidsboende, öppen verksamhet och särskilt boende med kostnad per 
brukare, invånare 65 år och äldre samt per kommuninvånare. Även 
demografiska uppgifter och nöjd kund-index ingår.

Beslutsunderlag
Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse
Kostnadsjämförelse äldreomsorg inom Kronobergs län

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 87
Ekonomisk rapport för år 2014.
Dnr 2014/31. 

Beslut
Delårsbokslutet godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

Bakgrund och sammanfattning
Delårsbokslutet omfattar en redovisning av ekonomi och kvalitet för 
perioden januari till och med augusti 2014.

Efter åtta månader prognostiserar socialnämnden ett underskott 
motsvarande 7 000 tkr. 4 550 tkr härrör ifrån placeringar på barnsidan. Köp 
av externa platser psykiatri och köp av extern LSS-plats prognostiserar 
underskott motsvarande 1 130 tkr samt 1 350 tkr. Köp av externa 
korttidsplatser, vilket ej finns budgetram för, beräknas generera ett 
underskott motsvarande 700 tkr. Särskilt boende har kostnader utom 
budgetram motsvarande 1 150 tkr.

Flyktingmottagning, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd, 
administration stab, gemensam administration IFO, färdtjänst och 
förebyggande verksamhet prognostiserar överskott.

Måluppfyllelsen efter åtta månader visar att av nämndens 29 mål är 10 mål 
uppfyllda, 2 är delvis uppfyllda medan 17 ej är uppfyllda. De ej uppfyllda 
kan redovisas först vid årets slut.

42 avvikelser från värdighetsgarantier har anmälts där socialnämndens sju 
värdighetsgarantier har minst en avvikelse vardera. Flest avvikelser har 
garantierna Trygghet och Kosten med 12 respektive 9 avvikelser.

35 synpunkter har inkommit under perioden varav 20 avser klagomål, 8 är 
förslag, 10 är frågor, 3 är beröm och 1 tillhör kategorin annat. 

Beslutsunderlag
Utvecklingsledarens och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse
Delårsbokslut ekonomidelen 2014
Delårsbokslut kvalitetsdelen år 2014

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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  Socialnämnden                                                             2014-09-10 

SN § 88
ÄBiC Äldres behov i centrum
Dnr 2014/75. 

Beslut
Socialförvaltningen får i uppdrag att införa modellen ÄBiC i Markaryds 
kommun.
Socialförvaltningen får i uppdrag att söka prestationsersättning för 
införandet av ÄBiC i Markaryds kommun.

Bakgrund och sammanfattning
ÄBiC är en modell för ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med 
strukturerad dokumentation utifrån ICF. Den tydliggör den enskildes behov 
i handläggningen, genomförandet och i uppföljningen. 
ÄBiC är en nationell modell som Socialstyrelsen utvecklat, som en del av 
satsningen på öppna jämförelser, för att kunna bedöma och beskriva äldres 
behov och insatser inom äldreomsorgen på ett nationellt jämförbart sätt. 
Modellen ska bidra till att höja kvalitén inom äldreomsorgen genom 
likvärdig handläggning och bättre möjlighet till insyn och delaktighet för 
individen och närstående. Modellen bygger på regelverk och värdegrund 
samt kunskaper om äldres livssituation och om behov. Den har utvecklats 
utifrån lagstiftning och nationell reglering inom området och följer 
ambitionen i nationell strategi för eHälsa genom att den utgår från 
processen för socialtjänstens handläggning och dokumentation avseende 
äldreomsorg. 
Den äldres livssituation och behov av stöd i sin livsföring beskrivs och 
dokumenteras med Internationell klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa (ICF) vilket ger en gemensam referensram och 
terminologi för att beskriva behov och följa upp resultat. 
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2014 fördela 70 
miljoner till kommuner som har utbildat processledare och före den 1 
oktober 2014 fattat beslut om att införa det behovsinriktade och 
systematiska arbetssättet Äldres behov i centrum (ÄBiC) i kommunen.  
Under 2013 utbildade kommunen två processledare vid socialstyrelsens 
utbildning. 

Beslutsunderlag
SAS/IT-utvecklarens tjänsteskrivelse
Äldres behov i centrum, ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt 
Information om prestationsersättning för att införa ÄBiC i kommunerna
Ansökningsblankett prestationsersättning

Beslutet expedieras till: SAS/IT-utvecklare

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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  Socialnämnden                                                            2014-09-10 

SN § 89
Yrkande om uppstart av projekt
Dnr 2014/60. 

Beslut
Socialnämnden ger förvaltningen uppdraget att fortsätta att aktivt jobba 
med tidigare beslutat projekt att erbjuda personer som uppbär ekonomiskt 
bistånd lämpligt arbete inom kommunens olika förvaltningar.
Varje månad lämnas utförlig rapport till socialnämnden över resultatet av 
detta arbete.

Bakgrund och sammanfattning
Vid socialnämndens sammanträde 2014-06-18 lämnade nämndsledamoten 
Jerry Borg in ett yrkande om att förvaltningen får i uppdrag att snarast 
påbörja ett projekt som i första hand riktar sig till långtidsarbetslösa 
biståndsmottagare. Jerry Borg menar i sitt yrkande att det finns behov av 
att få utfört uppgifter på våra särskilda boenden: promenader, aktiviteter, 
egentid osv. Detta menar Jerry Borg att personer som är aktuella för 
ekonomiskt bistånd kan utföra.

Förvaltningens uppfattning är att det finns flera skäl som talar emot att ett 
sådant projekt ska starta upp. 

- Det finns redan ett projekt idag med samma syfte: projektet ”Rätt 
till arbete”. 

- Det är inte något stort problem idag med personer som är aktuella 
för ekonomiskt bistånd men inte har någon sysselsättning. 
Socialförvaltningens samarbete med Arbetsförmedlingen och 
Markaryds Samordningsförbund fungerar idag bra och båda arbetar 
aktivt med åtgärder för de personer som är aktuella för ekonomiskt 
bistånd.

- Statistik för april 2014 visar att av de 74 personer som ansökte om 
ekonomiskt bistånd och blev beviljade bistånd var 25 personer i 
åtgärder via Arbetsförmedlingen eller Markaryds 
Samordningsförbund. 21 personer hade giltiga skäl att ej delta i 
arbetsmarknadsåtgärder p.g.a. att de var aktuella för ersättning från 
FK eller sjukskrivna med låg eller ingen ersättning från FK. 10 
personer hade sociala skäl eller andra arbetshinder som gör att de ej 
var redo för någon arbetsmarknadsinsats. 12 personer var ungdomar 
mellan 20-24 år som samtliga var i insats eller hade skäl för att ej 
delta i insats.

- För personer som ska arbeta/praktisera på ett särskilt boende krävs 
det att de har förmåga att fungera socialt i en arbetsgrupp, att de har 

1(2)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 89
en upparbetad struktur på sin dag och att de har uppnått en viss 
språknivå. Det omvända skulle innebära ett mycket stort 
handledningsbehov som skulle ta resurser från den ordinarie 
personalens arbetstid.

Sammanfattningsvis är det i dagsläget få personer som skulle platsa i det 
föreslagna projektet.

Vid socialnämndens sammanträde 2014-08-13, § 79, beslutades att:
Ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag till förvaltnings-
chefen att i centrala ledningsgruppen undersöka hur projektet fortskrider.
     
Dagens sammanträde
Nämnden informeras att kommunchefen Svante Melander har uppdraget att 
gå vidare med projektet och att serviceteamet är på gång nästa vecka.

Eva Madestam (KD) läser upp ett förslag till beslut som hela 
socialnämnden ställer sig bakom.

Beslutsunderlag
Tf förvaltningschefens tjänsteskrivelse
Utredning
Statistik till projekt ”Rätt till arbete” 2014-05-20
Statistik över ekonomiskt bistånd 2014
Yrkande

Beslutet expedieras till:

Förvaltningschef
Funktionschef

2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 90
Ansökan om ersättning enligt § 37 för bosättning till 
nyanlända
Dnr 2014/67. 

Beslut
Frågan är av övergripande art och kan inte hanteras av socialnämnden utan 
överlämnas till kommunstyrelsen.

Bakgrund och sammanfattning
Länsstyrelsen i Kronobergs län har informerat om att det går att söka medel 
enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 
vissa utlänningar. Situationen med ett stort antal nyanlända med 
uppehållstillstånd som bor kvar i Migrationsverkets asylboende har 
föranlett utlysningen av medel. Kommunerna kan söka medel för att vidta 
insatser som möjliggör ett ökat mottagande av nyanlända. De insatser som 
kan vara aktuella är ombyggnader, förstärkt kollektivtrafik, 
personalförstärkningar eller liknande åtgärder. Åtgärderna ska primärt vara 
genomförda under åren 2014 och 2015.

Markaryds kommun deltar redan i det länsövergripande projektet Boende 
och etablering på G, BeG-projektet, som drivs av Christina Guiterrez-
Malmborn. Projektet innebär att de nyanlända som ingår i projektet får 
utökat stöd för att deras etablering i samhället ska påskyndas. För 
Markaryds del kommer fyra personer inom kvoten för kommunens avtal 
med Migrationsverket att delta i projektet. 

När det gäller ersättning enligt 37 § (2010:1122) är det insatser på en 
strukturell nivå som kan vara aktuella och bedömningen görs att ärendet 
efter förankring i socialnämnden ska överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
IFO-chefens tjänsteskrivelse
Information om ersättning för att underlätta bosättning
Ansökan om medel till bosättning för nyanlända
Vägledning för ansökan 2014, § 37

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 91
Verksamhetschef för hälso- och sjukvården inom 
socialförvaltningen
Dnr 2014/64. 

Beslut
Förvaltningschef Johan Rutgersmark utses till verksamhetschef för hälso- 
och sjukvården inom socialförvaltningen enligt 26 § Hsl from 2014-10-01 
och tillsvidare.
Samtidigt upphävs beslutet att Laila Siljedahl är verksamhetschef för hälso- 
och sjukvården inom socialförvaltningen.

Bakgrund och sammanfattning
Inom hälso- och sjukvård skall det finnas en verksamhetschef som ansvarar 
för verksamheten. 
Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den 
tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar 
kostnadseffektivitet.
Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom 
verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra 
enskilda ledningsuppgifter. 
Verksamhetschefen får dock bestämma över diagnostik eller vård och 
behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig 
kompetens och erfarenhet för detta. (Hälso- och sjukvårdslagen 1998:763, 
§§ 28 – 30)
Socialnämnden beslutade 2009-04-15 att utse förvaltningschef Laila 
Siljedahl som verksamhetschef från 2008-03-31. Hon lämnade sin 
anställning inom socialförvaltningen 2014-01-07. Detta beslut behöver 
upphävas samtidigt som ny verksamhetschef utses.

Beslutsunderlag
Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till:

Förvaltningschef

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 92
Delegering av arbetsmiljöuppgifter samt uppgifter för 
brandskydd
Dnr 2014/63. 

Beslut
Delegering av arbetsmiljöuppgifter samt uppgifter avseende brandskydd 
görs till förvaltningschef Johan Rutgersmark.
Delegering av arbetsmiljöuppgifter samt uppgifter avseende brandskydd 
återkallas/returneras från tidigare förvaltningschef Laila Siljedahl som 
avslutade sin tjänst som förvaltningschef 2014-01-07. 

Bakgrund och sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-01-29, § 7, att fastställa riktlinjer för 
delegering av arbetsmiljöuppgifter samt uppgifter avseende brandskydd. 
Det innebär att nämnder/styrelse i Markaryds kommun är arbetsmiljö-
ansvariga inom sitt ansvarsområde, med rätt att delegera detta till 
förvaltningschefen för socialförvaltningen. Förvaltningschefen kan sedan 
vidaredelegera detta till respektive berörda chefer inom förvaltningen.

Då socialförvaltningen har en ny förvaltningschef, Johan Rutgersmark, 
sedan 2014-08-04, behöver beslut fattas om ny sådan delegering från 
förvaltningschef och sedan vidare till berörda chefer. För socialnämnden 
gäller att besluta om delegering till förvaltningschefen.  

Beslutsunderlag
Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till:

Förvaltningschef

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 93
Aktuell verksamhetsinformation
Dnr 2014/1. 

Carolina Andersson informerar om arbetet som biståndshandläggare
SAS/IT-utvecklare Malin Berlin informerar om att upphandlingen av köp 
av trygghetslarm avbröts. Ny upphandling ska ske för att leasa larmen 
istället
Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, prövningstillstånd meddelas 
inte, mål 4128 och 4129
Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, prövningstillstånd meddelas 
inte, mål 4130
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö, ekonomiskt bistånd, överklagande 
avslås, mål 422
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö, ekonomiskt bistånd, överklagande 
avslås, mål 1470 och 1809
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö, ekonomiskt bistånd, överklagandet 
bifalles delvis, mål 2471
Beslut från Inspektion för vård och omsorg, tillsyn av HVB Lyktan, 
ärendet avslutas
Bekräftelse från Inspektionen för vård och omsorg, lex Sarah-anmälan 
mottagen
Beslut från Länsstyrelsen efter tillsyn enligt alkohollagen, ärendet avslutas
Bekräftelse från miljö- och byggnadsnämnden, bygglovsansökan 
inkommen 
Information från verksamheten inom socialförvaltningen
Begäran om yttrande från kommunstyrelsens beredningsgrupp angående 
länsgemensamma handlingsplaner för folkhälsan
Förslag från Miljö- och byggnadskontoret till planplanprogram för ändring 
av detaljplan för kvarteret Folkskolan i Markaryd 
Förvaltningschefen rapporterar om läget i norra kommundelen

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 94
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2014/2. 

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll av den 2014-09-10, § 94.

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.

Äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktions-
nedsättning och LSS
Delegationsbeslut för tiden 2014-08-01  -  2014-08-31

Individ- och familjeomsorgen
Delegationsbeslut för tiden 2014-08-01  -  2014-08-31

Ordförandebeslut
Beslut 2014-08-06, yttrande till Kammarrätten i Jönköping angående LVU-
vård
Beslut 2014-08-27, omplacering av barn till föräldrahemmet

Arbetsutskottet
2014-08-20 §§ 108-109
2014-08-25   § 110
2014-09-03 §§ 111-117

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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