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 Socialnämnden Protokoll 2014-10-15

Ärendeförteckning

Mötets öppnande
Val av justerare
Fastställelse av föredragningslista

§ 95 Ekonomisk rapport för september månad 2014. 4
§ 96 Enkätsammanställning för Individ- och familjeomsorgen 2014 5
§ 97 Riktlinjer för anhörigstöd i Markaryds kommun 6
§ 98 Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning år 

2013
7

§ 99 Öppna jämförelser Hemlöshet o utestängning bostadsmarknaden 2014 8
§ 100 Öppna jämförelser Social barn- och ungdomsvård 2014 9
§ 101 Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2014 10
§ 102 Öppna jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 11
§ 103 Trygg hemgång/utredningshemtjänst 12
§ 104 Trygghetsboende i Markaryds kommun 13
§ 105 Aktuell verksamhetsinformation 14
§ 106 Redovisning av delegationsbeslut 15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                             2014-10-15 

SN § 95
Ekonomisk rapport för år 2014.
Dnr 2014/31. 

Beslut
Förvaltningen uppdras att ta fram förslag till strategiska åtgärder som 
tryggar en kvalitativ verksamhet och självständighet för den enskilde 
samtidigt som en uthållig ekonomi och en god ekonomisk hushållning 
tryggas. Handlingsplan skall redovisas på socialnämndens sammanträde i 
november månad.

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.

Efter nio månader prognostiserar socialnämnden ett underskott 
motsvarande 6 770 tkr. 4 650 tkr härrör ifrån placeringar på barnsidan. Köp 
av externa platser psykiatri och köp av extern LSS-plats prognostiserar 
underskott motsvarande 1 280 tkr samt 1 350 tkr. Köp av externa 
korttidsplatser, vilket ej finns budgetram för, beräknas generera ett 
underskott motsvarande 800 tkr. Särskilt boende har kostnader utom 
budgetram för resursförstärkning i form av vak samt vid hög vårdtyngd 
som uppgår till ca 825 tkr. Utökning natt på sjögården beräknas överskrida 
budget med 325 tkr.

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

Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse
Ekonomisk rapport för september månad
Kommentarer till ekonomisk rapport

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                             2014-10-15 

SN § 96
Enkätsammanställning för Individ- och familjeomsorgen 
2014
Dnr 2014/77. 

Beslut
Socialnämnden godkänner sammanställning av enkätundersökning inom 
IFO 2014

Bakgrund och sammanfattning
Inom Individ och familjeomsorgen genomförs årligen en enkät-
undersökning under maj månad. Enkäten lämnas till alla som har kontakt 
med socialtjänsten under den tiden. Enkäten lämnas till de som besöker 
förvaltningen och de ges då tid att besvara den efter mötet. Till de klienter 
som inte har möte under månaden skickas enkäten hem. 110 enkäter har 
lämnats ut och 47 besvarades, en svarsfrekvens på ca 43 %. Frågorna som 
ställs handlar om hur det var att få kontakt med socialtjänsten, bemötande, 
om klienten tycker att han/hon får möjlighet att förklara sina behov för sin 
handläggare, hur klienten förstår den information som ges, om klienten 
upplever att han/hon får tillräckligt med tid vid träff med handläggare, hur 
nöjd klienten är med sin insats samt hur nöjd klienten är med det stöd 
han/hon får av sin handläggare.

Beslutsunderlag
IFO-chefens tjänsteskrivelse 
Enkätsammanställning

Beslutet expedieras till:
Utvecklingsledaren

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                            2014-10-15 

SN § 97
Anhörigstöd i Markaryds kommun
Dnr 2014/83. 

Beslut
Riktlinjer för anhörigstöd inom Markaryds kommun fastställs att gälla från 
2014-11-01.

Bakgrund och sammanfattning
Socialnämnden ska enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen, erbjuda stöd för att 
underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk 
eller äldre, eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. 

Med stöd avses olika former av insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt 
och socialt underlätta den anhöriges situation. Erkännande, respekt och 
delaktighet är viktiga delar i ett fungerande anhörigstöd och är det som ofta 
efterfrågas.

Detta förslag till riktlinjer har tagits fram inom förvaltningen som ett väg-
ledande dokument för det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag
Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse
Riktlinjer för anhörigstöd inom Markaryds kommun

Beslutet expedieras till:
Funktionschef ordinärt boende
Utvecklingsledaren

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                             2014-10-15 

SN § 98
Öppna jämförelser av stöd till personer med funktions-
nedsättning år 2014
Dnr 2014/24. 

Beslut
Förbättringsförslagen fastställs.
Redovisningen har mottagits.

Bakgrund och sammanfattning
Socialstyrelsen har i sin serie av Öppna jämförelser publicerat Stöd till 
personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014 samt Stöd till personer 
med psykisk funktionsnedsättning 2014. Ett utdrag har gjorts som omfattar 
kommunerna i Kronobergs län. Vid en analys har förbättringsförslag tagits 
fram som socialnämnden har att ta ställning till.

Beslutsunderlag
Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse
Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 
2014
Öppna jämförelser Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 
2014

Beslutet expedieras till:
Utvecklingsledaren

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                             2014-10-15 

SN § 99
Öppna jämförelser Hemlöshet o utestängning från bostads-
marknaden 2014
Dnr 2014/78. 

Beslut
Förbättringsförslagen fastställs.
Redovisningen har mottagits.

Bakgrund och sammanfattning
Socialstyrelsen har i sin serie av Öppna jämförelser publicerat Hemlöshet 
och utestängning från bostadsmarknaden. Ett utdrag har gjorts som 
omfattar kommunerna i Kronobergs län. Vid en analys har förbättrings-
förslag tagits fram som socialnämnden har att ta ställning till.

Beslutsunderlag
Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse
Öppna jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 
2014

Beslutet expedieras till:
Utvecklingsledaren

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                             2014-10-15 

SN § 100
Öppna jämförelser Social barn- och ungdomsvård 2014
Dnr 2014/79. 

Beslut
Förbättringsförslagen fastställs.
Redovisningen har mottagits.

Bakgrund och sammanfattning
Socialstyrelsen har i sin serie av Öppna jämförelser publicerat Social barn- 
och ungdomsvård. Ett utdrag har gjorts som omfattar kommunerna i 
Kronobergs län. Vid en analys har förbättringsförslag tagits fram som 
socialnämnden har att ta ställning till.

Beslutsunderlag
Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse
Öppna jämförelser Social barn- och ungdomsvård 2014

Beslutet expedieras till:
Utvecklingsledaren

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                             2014-10-15 

SN § 101
Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2014
Dnr 2014/80. 

Beslut
Förbättringsförslagen fastställs.
Redovisningen har mottagits.

Bakgrund och sammanfattning
Socialstyrelsen har i sin serie av Öppna jämförelser publicerat Missbruks- 
och beroendevård. Ett utdrag har gjorts som omfattar kommunerna i 
Kronobergs län. Vid en analys har förbättringsförslag tagits fram som 
socialnämnden har att ta ställning till.

Beslutsunderlag
Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse
Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2014

Beslutet expedieras till:
Utvecklingsledaren

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

10



                                                                                                                                                               

Protokoll

    
  Socialnämnden                                                             2014-10-15 

SN § 102
Öppna jämförelser Stöd till brottsoffer 2014
Dnr 2014/81. 

Beslut
Förbättringsförslagen fastställs.
Redovisningen har mottagits.

Bakgrund och sammanfattning
Socialstyrelsen har i sin serie av Öppna jämförelser publicerat Stöd till 
brottsoffer 2014. Ett utdrag har gjorts som omfattar kommunerna i 
Kronobergs län. Vid en analys har förbättringsförslag tagits fram som 
socialnämnden har att ta ställning till.

Beslutsunderlag
Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse
Öppna jämförelser Stöd till brottsoffer 2014

Beslutet expedieras till:
Utvecklingsledaren

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                             2014-10-15 

SN § 103
Trygg hemgång/utredningshemtjänst
Dnr 2014/84. 

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen och ger förvaltningen uppdrag till 
fortsatt utredning i ärendet.

Bakgrund och sammanfattning
Vi ser ett fortsatt behov av att skapa stöd och trygghet vid hemgång 
efter en sjukhusvistelse och utredningshemtjänst/välkommen hem kan 
ses som ett led i möjligheten att bo kvar i ordinärt boende så länge man 
önskar. För att kunna skapa en trygg och säker hemgång efter en 
sjukhusvistelse krävs ett stort samarbete mellan olika professioner och 
samverkan med brukarorganisationer. 

En fortsatt utredning av ett arbetsätt är en förutsättning för ett 
tvärprofessionellt samarbete som ger brukaren trygghet och större 
valfrihet.

Beslutsunderlag
Funktionschefens tjänsteskrivelse
Utredning Välkommen hem-borta bra men hemma bäst-trygg hemma!

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                             2014-10-15 

SN § 104
Trygghetsboende i Markaryds kommun
Dnr 2014/46. 

Beslut
Redovisningen av utredning gällande trygghetsboende godkänns och 
densamma översänds till kommunstyrelsen för vidare hantering genom 
tekniskt kontor.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda det långsiktiga behovet av 
trygghetsbostäder. Utredningen ska ske partsgemensamt med tekniskt 
kontor. Denna utredning skall vara klar till den första presentationen av 
budget 2016.
Vikten av att utredningar enligt ovan sker partsgemensamt betonas och att 
det partsgemen-samma samarbetet löper även över en eventuell projekttid. 
Socialnämndens uppdrag gällande trygghetsboende är att verka för att det 
kommer till stånd.

Bakgrund och sammanfattning
Det ordinära bostadsbeståndet behöver utvecklas för att tillgodose det 
växande behovet av bostäder anpassade till en äldre befolkning. Det är 
angeläget att få fler bra boenden för äldre i Markaryds kommun i det 
ordinarie utbudet av bostäder. Funktionshinderperspektivet måste finnas 
med på alla nivåer. Det handlar både om att skapa förutsättningar för 
kvarboende i invanda miljöer, som är huvudalternativet för de flesta, för 
livet på äldre dar. En del som behöver utvecklas är trygghetsboende. 

Beslutsunderlag
Funktionschefens tjänsteskrivelse
Funktionschefens utredning

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                             2014-10-15 

SN § 105
Aktuell verksamhetsinformation
Dnr 2014/1. 

Beslut från Kammarrätten i Jönköping, kammarrätten avskriver målet ang 
personlig assistans
Dom från Kammarrätten i Jönköping, kammarrätten avslår överklagandet, 
vård enl LVU
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö, ekonomiskt bistånd, överklagandet 
avslås
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö, vård enligt LVU
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö, avgift för bostad i särskilt boende, 
överklagandet avslås
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö, ekonomiskt bistånd, överklagandet 
avslås
Dom från Växjö tingsrätt, förordnande av särskilt förordnad 
vårdnadshavare
Protokoll från Växjö tingsrätt, god man för bortavarande part
Beslut från Inspektion för vård och omsorg, IVO, föreläggande mot 
socialnämnden, ärendet avslutas
Miljö- och byggnadsnämnden, tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning från elevhälsa (kontor) till LSS-vård, Bofinken 18
Miljö- och byggnadskontoret, livsmedelskontroll Huneskolan
Miljö- och byggnadskontoret, kvittens på avslutande av livsmedelsärende, 
Hagaskolan
Regionförbundet Södra Småland, minnesanteckningar ledningsgrupp för 
samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst
Migrationsverket, beviljade ersättningar efter ansökan om faktiska 
kostnader för ensamkommande barn
Ungdomsinskottet, protokoll från den 12 augusti 2014
Ungdomsinskottet, protokoll från den 9 september 2014
Val till Ungdomsinskottet höstterminen 2014
Kommunfullmäktige, revidering av förbundsordning för Markaryds 
Samordningsförbund
Kommunstyrelsen, regional handlingsplan för biogas till fordon
Kommunstyrelsens arbetsutskott, projektet ”Rätt till arbete”
Redovisning av kostnader för bilskador under år 2013
Kanslichef Margareta Larsson informerar om propositionsordning och 
votering
Biståndshandläggare Märtha Rickardsson och sjukgymnast Aneta Larsson 
berättar om projektet ”Samordning för Linnéa”
Enhetschef Agneta Sunesson informerar om projektet ”Rätt till arbete”

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                             2014-10-15 

SN § 106
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2014/2. 

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll av den 2014-10-15 § 106.

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 funktionsnedsättning 
och LSS
Delegationsbeslut för tiden 2014-09-01 – 2014-09-30

Individ- och familjeomsorgen
Delegationsbeslut för tiden 2014-09-01 – 2014-09-30

Ordförandebeslut
Beslut 2014-09-16. Placering i hemmet enligt LVU
Beslut 2014-09-22, placering i föräldrahemmet enligt LVU

Arbetsutskottet
2014-09-18 § 118 – 124
2014-10-18 § 125 - 134

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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