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§ 109  av föredragningslistaRevidering av Riktlinjer avseende insatser enligt 

socialtjänstlagen inom ordinärt och särskilt boende
6

§ 110  av föredragningslistaGemensam social jour i Kronobergs län. 7
§ 111  av föredragningslistaFörändring av överenskommelse mellan Markaryds 

kommun och Migrationsverket om mottagning av ensamkommande 
flyktingbarn

8

§ 112  av föredragningslistaRapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och LSS

9

§ 113  av föredragningslistaSammanträdesprotokoll från Gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor
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§ 114  av föredragningslistaAktuell verksamhetsinformation 11
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§ 116  av föredragningslistaProjekteringskostnad Eklidens kök 13

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                              2014-11-12 

SN § 107
Ändring av föredragningslistan

Beslut
Ärendet tas upp efter ärendena på föredragningslistan.

Bakgrund och sammanfattning
Ordföranden anmäler ett extra ärende, projekteringskostnad Eklidens kök.
----------

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                              2014-11-12 

SN § 108
Ekonomisk rapport för oktober månad år 2014
Dnr 2014/31.  

Beslut
Förvaltningen uppdras att fortsätta arbetet med att ta fram en handlingsplan 
som tryggar en kvalitativ verksamhet och självständighet för den enskilde 
samtidigt som en uthållig ekonomi och en god ekonomisk hushållning 
tryggas. Handlingsplanen skall redovisas på socialnämndens sammanträde 
i december månad.
Rapporten läggs till handlingarna.

Bakgrund och sammanfattning
Efter tio månader prognostiserar socialnämnden ett underskott motsvarande 
7 415 tkr. 5 900 tkr härrör ifrån placeringar på barnsidan. Köp av externa 
platser psykiatri och köp av extern LSS-plats prognostiserar underskott 
motsvarande 1 375 tkr samt 1 350 tkr. Köp av externa korttidsplatser, 
vilket ej finns budgetram för, beräknas generera ett underskott motsvarande 
900 tkr. Särskilt boende har kostnader utom budgetram för resurs-
förstärkning 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, ekonomiskt bistånd, färdtjänst och 
förebyggande verksamhet prognostiserar överskott.

Då personalkostnadernas andel av socialnämndens budget uppgår till 89 % 
är det av stor vikt att arbeta utifrån bemanning efter brukarnas behov, dvs 
noga övervägande vid tillsättning vid uppkomna vakanser. Samverkan, 
både inom och utom den egna förvaltningen, är av mycket stor vikt för 
framgång både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. 

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse
Ekonomisk rapport för oktober månad
Kommentarer till ekonomisk rapport

Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                              2014-11-12 

SN § 109
Revidering av Riktlinjer avseende insatser enligt social-
tjänstlagen inom ordinärt och särskilt boende
Dnr 2014/85.  

Beslut
Riktlinjer avseende insatser enligt Socialtjänstlagen inom ordinärt och 
särskilt boende fastställs.
Nu gällande Riktlinjer avseende insatser enligt Socialtjänstlagen inom 
ordinärt och särskilt boende upphävs.
 

Bakgrund och sammanfattning
Gällande riktlinjer för utredning, bedömning och genomförande av insatser 
inom äldreomsorgens verksamhet har reviderats. Riktlinjen avseende 
insatser enligt Socialtjänstlagen inom ordinärt och särskilt boende som är 
fastställd av socialnämnden 2012-09-05 föreslås upphävas.

Beslutsunderlag
Socialt ansvarig samordnares/IT-utvecklares tjänsteskrivelse
Riktlinjer avseende insatser enligt Socialtjänstlagen inom ordinärt och 
särskilt boende

Beslutet expedieras till:

Förvaltningschef
IOF-chef
Funktionschef särskilt boende
Funktionschef ordinärt boende
SAS/IT-utvecklare

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                              2014-11-12 

SN § 110
Gemensam social jour i Kronobergs län.
Dnr 2014/59.  

Beslut
Socialnämnden godkänner det nya utredningsförslaget.

Bakgrund och sammanfattning
Det nya utredningsförslaget för nämnderna att ta ställning till:
Utreda gemensam social jour för länet exklusive Växjö.
Utreda gemensam beredskapsorganisation för hela länet inklusive Växjö.

Aktuell situation:
Nämnden för individ- och familjeomsorg har svarat att det finns intresse 
för utredning av gemensam social jour. Nu förändras förslaget till 
utredning. Det är bra att få båda verksamhetsformerna utredda för att 
nämnden skall kunna ta ställning. 

Med beredskap menas: Tjänstemän har beredskap i hemmet under icke 
kontorstid med beredskapsersättning. När larmcentralen ringer går 
tjänstemannen i tjänst och timersättning ingår. Med social jour menas: 
Tjänstemän är på arbetet under icke kontorstid och har lön under 
arbetstiden. När larmcentralen ringer är tjänstemannen redan i arbete.

Beslutsunderlag
IFO-chefens tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till:
Regionförbundet södra Småland

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                              2014-11-12 

SN § 111
Överenskommelse mellan Markaryds kommun och 
Migrationsverket
Dnr 2014/17.  

Beslut
Socialnämnden lämnar över ärendet till kommunstyrelsen för beslut att 
teckna överenskommelse om 10 asylplatser för ensamkommande barn samt 
att överenskommelse om mottagning av flyktingar om 40 platser (20+20) 
lämnas oförändrad.

Bakgrund och sammanfattning
Med anledning av den ökade inströmningen av flyktingar och ensam-
kommande barn till Sverige samt det förändrade regelverket gällande 
anvisningar har Migrationsverket och Länsstyrelsen aviserat att kommuner-
nas fördelningstal gällande ensamkommande barn kommer att förändras 
2015. För Markaryds del är det nya fördelningstalet tio asylplatser. Det 
förändrade regelverket innebär att alla barn som kommer till Sverige 
anvisas till en kommun. Anvisningarna sker i fyra steg och i dagläget har 
alla avtalade platser fyllts och bedömningen görs att i slutet av november 
kommer anvisningarna att ske enligt det fjärde steget vilket innebär att 
barnen kommer att anvisas till alla kommuner i rullande turordning utifrån 
storlek/folkmängd, med början till Stockholm.

Markaryds kommun som idag har ett avtal om fem asylplatser har ännu 
inte tagit emot något barn/ungdom utöver avtalet. För de ungdomar vi tar 
emot och som vi har avtal om har vi möjlighet att påverka kön och ålder 
vilket är viktigt för att vi ska kunna skapa en bra boendemiljö på vårt HVB. 
Mottagningen av ensamkommande ungdomar har hittills fungerat bra och 
de ungdomar som erhållit uppehållstillstånd är i utslussningsfasen på vår 
PUT-avdelning, i utslussningslägenhet eller i familjehem beroende på deras 
behov av stöd. Förvaltningens förslag är att Markaryds kommun tecknar ny 
överenskommelse med Migrationsverket om asylplatser för ensam-
kommande barn enligt det nya fördelningstalet för 2015 för att vi i så stor 
utsträckning som möjligt ska kunna påverka anvisningarna till Markaryd.

Beslutsunderlag
IFO-chefens tjänsteskrivelse
Utredning om förändring av överenskommelse med Migrationsverket

Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                             2014-11-12 

SN § 112
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
och LSS
Dnr 2014/11.  

Beslut
Socialnämnden rapporterar de ej verkställda besluten till kommunfull-
mäktige och kommunens revisorer.

Bakgrund och sammanfattning
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har skett under 
vecka 41 och omfattade 4 ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen. Tre 
personer som fått beslut om plats i särskilt boende enligt Socialtjänstlagen 
har tackat nej till erbjudande 1 gång och en person har tackat nej 2 gånger. 

Rapportering gjordes för 1 beslut som verkställts men inte inom 3 månader. 
En person som tackat nej till erbjudande 4 gånger har tagit tillbaka sin 
ansökan vilket även inrapporterades.

Beslutsunderlag
Sekreterarens tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                              2014-11-12 

SN § 113
Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor
Dnr 2014/22.  

Beslut
Sammanträdesprotokollet läggs till handlingarna.

Bakgrund och sammanfattning
Från Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har inkommit 
sammanträdesprotokoll från den 11 augusti, den 8 september 2014 och den 
13 oktober 2014.

På sammanträdet i augusti behandlades prognos efter juli, ansökan om 
verksamhetsbidrag till Adoptionscentrum Sydöst för 2014, aktuell 
information från arbetsgrupp, tillfällig utökning av familjerättssekreterare, 
budget och verksamhetsplan 2015, redovisning av pågående 
familjerättsliga ärenden samt årsredovisning för gemensamma nämnden 
2013 Ljungby kommunfullmäktige.

På sammanträdet i september behandlades prognos efter augusti, 
internbudget 2015, tillfällig utökning familjerättssekreterare samt 
redovisning av pågående familjerättsliga ärenden.

På sammanträdet i oktober behandlades delårsrapport efter augusti, 
attestlista för gemensamma nämnden, budget 2015 mål och intern kontroll, 
arbetssituation gemensamma nämnden och prognos efter september.

Beslutsunderlag
Sekreterarens tjänsteskrivelse
Sammanträdesprotokoll från den 11 augusti 2014
Sammanträdesprotokoll från den 8 september 2014
Sammanträdesprotokoll från den 13 oktober 2014

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                 2014-11-12 

SN § 114
Aktuell verksamhetsinformation
Dnr 2014/1.  

Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen, meddelar inte 
prövningstillstånd, vård enligt LVU
Beslut från Kammarrätten i Jönköping, rätten meddelar inte 
prövningstillstånd
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö, ekonomiskt bistånd, överklagandet 
avslås
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö, ekonomiskt bistånd, överklagandet 
avslås
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö, ekonomiskt bistånd, överklagandet 
avslås delvis
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö, ekonomiskt bistånd, överklagandet 
avslås
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö, ekonomiskt bistånd, överklagandet 
avslås
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö, ekonomiskt bistånd, överklagandet 
avslås, yrkandet vad gäller byte av handläggare avvisas
Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö, målet avskrivs från vidare 
handläggning
Migrationsverket, beviljad ersättning för faktiska kostnader för 
ensamkommande barn
Miljö- och byggnadskontoret, livsmedelskontroll Strömsnässkolan
Miljö- och byggnadskontoret, livsmedelskontroll Eklidens centralkök
Minnesanteckningar ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och 
sjukvård och socialtjänst 31 oktober 2014
Revisorerna, uppföljning av tidigare granskning av äldreomsorgs-
verksamheten
Månadsredovisning av ”Rätt till arbete”
Varsel av personal
Redovisning av Psykisk ohälsa hos äldre på socialnämnden i december
Broschyr Fixar-Maja till kommunens innevånare efterfrågas 
Brukarråd Utsikten den 5 dec, Rolf Lygård ersätter annan ledamot 

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                              2014-11-12 

SN § 115
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2014/2.  

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll av den 2014-11-12, § 116

Bakgrund och sammanfattning
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegationsordning. Dessa 
beslut skall redovisas till social-nämnden. 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 2014-10-01  -  2014-10-31

Individ- och familjeomsorgen
Delegationsbeslut för tiden 2014-10-01  -  2014-10-31

Ordförandebeslut
Beslut 2014-10-07, förlängning av vistelse på behandlingshem
Beslut 2014-10-28, begränsning av umgänge jml 14 § LVU
Beslut 2014-10-30, förlängning av utredningstid jml 11 kap 2 § SoL
Beslut 2014-10-30, förlängning av utredningstid jml 11 kap 2 § SoL

Arbetsutskottet
2014-10-22 §§ 135 – 137
2014-11-05 §§ 138 - 145

Beslutsunderlag
Sekreterarens tjänsteskrivelse

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                              2014-11-12 

SN § 116
Projekteringskostnad Eklidens kök
Dnr 2014/87.  

Beslut
Socialnämnden begär omfördelning av medel till projekteringskostnader av 
Eklidens kök projekt 1172 från projekt 1601 Höjdenskolan etapp 2. 400 tkr 
för projekteringen ska tillföras fastighetsenheten.

Bakgrund och sammanfattning
Socialnämnden har i förslag till budget 2015 äskat medel för ombyggnad 
av Eklidens kök. Fastighetsenheten handlägger projektering av Eklidens 
kök och detta beräknas vara klart under 2014. Socialnämnden har inte 
medel för detta inom 2014 års budget. Enligt överenskommelse mellan 
teknisk chef, kommunstyrelsen, och förvaltningschef, socialförvaltningen, 
kan medel för detta tas från projekt 1601, Höjdenskolan etapp 2. Kostnad 
för projekteringen beräknas till 400 tkr. 

Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens och förvaltningschefens tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till:
Teknisk chef
Förvaltningschef socialförvaltningen
Enhetschef fastighetsenheten
Ekonomichef
Förvaltningsekonom kommunstyrelsen
Förvaltningsekonom socialförvaltningen

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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