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SN § 117
Ändring av föredragningslista
  
Beslut
Extraärendet tas upp efter ärendena på föredragningslistan.

Bakgrund och sammanfattning
Ordföranden anmäler ett extra ärende, Skyddsängel Carro – att arbeta 
förebyggande med barn om våld i nära relationer.

Ledamoten Björn Jonsson anmäler ett yrkande under punkt 14, 
Redovisning av minnesanteckning från Brukarråd.

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 118
Ekonomisk rapport för år 2014.
Dnr 2014/31.  

Beslut
Socialnämnden godkänner prognosen.

Bakgrund och sammanfattning
Efter elva månader prognostiserar socialförvaltningens verksamheter ett 
underskott som uppgår till 7 045 tkr. Det totala utfallet inklusive 
internhyror och kapitaltjänstkostnader uppgår till 177 194 tkr och den 
totala budgetramen inklusive internhyror och kapitaltjänstkostnader uppgår 
till 190 822 tkr. Den procentuella nettoförbrukningen efter elva månader 
uppgår till 92,9 %, 2,8 procentenheter över beräknat riktvärde. 

Liksom tidigare prognoser ligger de största underskotten inom barn- och 
ungdom, vård- och omsorg särskilt boende samt inom insatser LSS. 
Positiva förändringar mellan oktober och november visar hemtjänsten, 
rehab och kostverksamheten.

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan som tryggar 
en kvalitativ verksamhet samtidigt som en uthållig ekonomi och ekonomisk 
hushållning tryggas. En delredovisning av denna går upp till nämnden i 
december månad. 

Dagens sammanträde
Förvaltningschefen informerar att socialnämnden har erhållit 259 303 
kronor från regeringen för stöd till riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa (PRIO). 
Dessutom har socialnämnden erhållit 1 967 063 i prestationsersättning för 
år 2014, Bättre liv för sjuka äldre. Personalen erhåller en eloge för väl 
utfört arbete.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
Socialnämnden prognosticerar ett underskott för helåret på 7 045 kkr.
När delårsbokslutet presenterades för kommunfullmäktige 141030 § 5 så 
beviljades Socialnämnden att överskrida sin budget med 4 750 kkr. Det 
innebar att vid det tillfället fanns det ett underskott på 2 250 kkr kvar att 
jobba in under resterande del av året.
Kommunstyrelsens vice ordförande Joakim Pohlman ställde en fråga till 
Socialnämndens ordförande Kurt Persson om det fanns möjlighet att 
Socialnämnden klarade att spara in det under året.

1(2)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 118
Svaret från Kurt Persson var att man hade en plan för att lyckas med detta. 
Joakim Pohlman svarade då att han inte lägger sitt yrkande om att 
resterande underskott på 2 250 kkr också skulle ingå i de medel som 
nämnden fick överskrida sin budet med.

På kommunfullmäktige 141127 ställde kommunfullmäktiges förste vice 
ordförande Ingrid Sundman samma fråga. Kurt Persson svarade samma 
sak. Det visade sig sen när Socialchef Johan Rutgersmark svarade att det 
fanns ingen plan att klara detta under 2014 utan den plan som ligger gäller 
för 2015.

Vi Socialdemokrater vill påpeka att om vi fått rätt besked av Kurt Persson 
141030 då hade vi agerat annorlunda i kommunfullmäktige.

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

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 119
Yrkande beträffande gruppboende Kvarngatan, Markaryd
Dnr 2014/19.  

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisning av vidtagna åtgärder.

Bakgrund och sammanfattning
Yrkande beträffande gruppboende Kvarngatan, Markaryd 

I skrivelse daterad 2014-02-11 anförs följande:

Vid två sammanträden med Brukarråd för gruppboende har det framförts 
klagomål på den fysiska arbetsmiljön avseende bl a ljudisolering och 
ventilation.

Klagomålen har presenterats vid efterföljande socialnämndssammanträde 
och Björn Jonsson har muntligen framfört ett yrkande om att tillkalla 
Arbetsmiljöverket för att göra en tillsyn av den fysiska arbetsmiljön på 
nämnda boende. 

Vidtagana åtgärder
Ljudisoleringen: personalen är medvetna om var ljudet går igenom och 
tänker därför på att gå in på kontoret när de skall diskutera, alternativt vara 
i brukarens lägenhet när de pratar med brukare och anhöriga. 

Ventilationen: kontakt har tagits med Arbetsmiljöverket som hänvisade till 
företagshälsan och företagshälsan menade att en så avancerad mätning som 
de kunde göra, inte behövdes. En kontroll av luftkvaliteten gällande co2 
har genomförts och värdena överstiger inte 1000. Dock är de lite högre 
(mellan 800 - 900) kl 21 än på testerna under morg, lunch, em. 

Beslutsunderlag
Funktionschefens tjänsteskrivelse 

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 120
Uppdragavtal och projektansökan från Markaryds 
Samordningsförbund
Dnr 2014/73.  

Beslut
Socialnämnden lämnar över ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Bakgrund och sammanfattning
Markaryds Samordningsförbund drivs och finansieras av Markaryds 
kommun med en fjärdedel, landstinget Kronoberg med en fjärdedel och 
Försäkringskassan finansierar Försäkringskassans och Arbetsförmed-
lingens andel, hälften av årsbudgeten. Mellan Markaryds kommun och 
Markaryds Samordningsförbund tecknas avtal angående projekt Fokus 
samt administrativa tjänster som tillhandahålls av Markaryds kommun.

För Markaryds kommun fattar kommunstyrelsen beslut i form av 
personalorgan medan socialnämnden ansvarar för projektet. Projektet löper 
över tiden 1 januari till den 31 december 2015.

Beslutsunderlag
IFO-chefens tjänsteskrivelse
Uppdragsavtal avseende projekt Fokus
Projektansökan från Markaryds kommun
Verksamhetsplan och budget 2015

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 121
Handlingsplan -  utveckling och ekonomisk hållbarhet
Dnr 2014/89.  

Beslut
Socialnämnden godkänner delredovisning av handlingsplanen – utveckling 
och ekonomisk hållbarhet och ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta 
arbetet med handlingsplanen samt att förhandla enligt mbl § 11. 

Bakgrund och sammanfattning
Av socialnämndens äskande utom ram om totalt 10 685 tkr år 2015, 10 585 
år 2016 och 10 635 tkr 2017 tillstyrkte Alliansen 6 810 tkr år 2015 och 
6 725 tkr årligen 2016-2017. Vidare har förvaltningen fått i uppdrag att 
genomföra en strukturell analys av nämndens verksamhetsområde. 
Effektiviseringar motsvarande 1 300 tkr år 2015, 3 000 tkr år 2016 och 
4 400 tkr är analysens målsättning. Utifrån dessa förutsättningar har 
förvaltningen arbetat fram en handlingsplan som tryggar en kvalitativ 
verksamhet och självständighet för den enskilde samtidigt som en uthållig 
ekonomi och en god ekonomisk hushållning tryggas.

Den ekonomiska handlingsplanen utifrån Alliansens budgetförslag 2015 
omfattar en rad åtgärder för att få socialnämndens ekonomi i balans. 
Översyn av befintliga ärenden kommer att genomföras för att undersöka 
möjligheterna till hemplanering alternativt överflyttning. En del äskande 
stryks då ekonomiskt utrymme ej finns inom föreslagna ramar. Under år 
2015 kommer viss del av kostnaderna kunna finansieras via 
prestationsersättning som betalats ut för preventivt arbete som har bedrivits 
inom socialnämndens verksamheter. 

En av utgångspunkterna i handlingsplanen är möjligheten att bo kvar i 
ordinärt boende så länge man önskar. Att skapa stöd och trygghet och 
bättre anpassade insatser för äldre är ett led i detta arbete. Nyckeln för att 
nå framgång är ett tvärprofessionellt samarbete där fokus ligger på 
brukaren/patienten. Förvaltningen kommer att utreda individens rätt och 
möjlighet till dagligverksamhet hela veckan. Alla bedömningar tar sin 
utgångspunkt i de individuella behoven. En rad olika aktiviteter inom 
äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning beräknas 
tillsammans minska nettokostnaderna med 1 550 tkr år 2015. De 
ekonomiska effekterna för år 2016 och framåt presenteras under hösten 
2015.

1(3)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 121
För att möta efterfrågan att bo kvar i det ordinära boendet så länge som 
möjligt behöver bostadsbeståndet i Markaryds kommun utvecklas för att 
tillgodose behovet av bostäder anpassade till äldre. Förvaltningen har fått 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. 

Dagens sammanträde
Yrkande från socialdemokratiska gruppen
Att jackor till hemtjänsten stryks som en besparing inför 2015 och inköpes 
och kostnaden ca 50 000 kronor omfördelas inom budget för ordinärt 
boende. 

Vi socialdemokrater tycker att jackor till hemtjänsten är både en 
självklarhet och en nödvändighet för den personal i hemtjänsten som så 
erfordrar. De anställda inom socialnämndens verksamhetsområde är att 
betrakta som en stor resors. Utomordentliga arbetsinsatser görs varje dag 
av personalen och det minsta vi kan göra från vår sida för att visa vår 
uppskattning är att yrka på att jackor inköps till nämnda personal. 

Yvonne Takvam (KD) och Eva Madestam (KD) anser att det inte är läge 
nu att handla jackor då det inte finns några pengar. Kirsten Wagner (S) 
anser att hemtjänstens personal bör få arbetskläder precis som parkarbetare. 
Karina Eliasson (S) anser att det inte är lika på alla områden. Björn Jonsson 
och Karina Eliasson bifaller yrkandet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer följande proposition: Den som godtar förvaltningens 
redovisning röstar ja. Den som bifaller socialdemokraternas yrkande röstar 
nej. Ordföranden finner att flest ja-röster avgivits. Socialdemokraterna 
begär votering.

Omröstningsresultat

Namn JA NEJ
Kurt Persson (KD) X
Yvonne Takvam (KD) X
Eva Madestam (KD) X
Rolf Lygård (M) X
Karina Eliasson (S) X
Kenneth Cederfelt (S) X
Björn Jonsson (S) X
Kirsten Wagner (S) X

2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 121 forts

Rolf Bengtsson (KD) X
Ayse Vatansever (KD) X
Anitha Pohlman (S) X

Voteringen slutade med 6 ja-röster och 5 nej-röster. Socialnämnden 
beslutar att godta socialförvaltningens redovisning.

Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse
Handlingsplan – utveckling och ekonomisk hållbarhet
Handlingsplan – utveckling och ekonomisk hållbarhet: Det ekonomiska 
perspektivet och utifrån alliansens förslag
Utredning: Välkommen hem – borta bra men hemma bäst – trygg hemma! 
Dnr. 2014/46
Utredning: Trygghetsboende i Markaryds kommun. Dnr 2014/84

Beslutet expedieras till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

3Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 122
Överförande av ansvar och budget gällande gemensam 
nämnd
Dnr 2014/90.  

Beslut
Socialnämnden föreslår fullmäktige att från 2015-01-01 överföra budget 
och ansvar för den gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor från 
socialnämnden till kommunstyrelsens förvaltning.

Bakgrund och sammanfattning
I länet bedrivs sedan många år en gemensam nämnd gällande 
familjerättsfrågor. En gemensam nämnd är per definition en fristående 
nämnd som ansvarsmässigt sorterar under fullmäktige vilket även 
revisionen uppmärksammat. 

I Ljungby kommun fördes den gemensamma nämnden inför det 
innevarande verksamhetsåret över till kommunstyrelseförvaltningen. 

Gällande verksamheten i den gemensamma nämnden finns dock ett flertal 
beröringspunkter med socialnämnden. Vidare finns många medborgare 
aktuella i båda nämnderna. Det finns inget som hindrar att en nämnd 
underställs fullmäktige och bemannas via en viss nämnds ledamöter med 
hänförbarhet till deras specifika kompetens.

Beslutsunderlag
Socialchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 123
Organisatorisk lokalisering av arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Dnr 2014/88.  

Beslut
Socialnämnden föreslår fullmäktige att överföra ansvar och budget gällande arbets-
marknadsåtgärder till kommunstyrelsens förvaltning. Detta gäller OSA-
anställningar och feriearbeten.

Bakgrund och sammanfattning
I dagsläget är arbetsmarknadspolitiska åtgärder organiserade på olika håll i 
organisationen. Exempelvis är OSA-anställningar budgeterade under 
socialförvaltningen. För att möjliggöra ytterligare effektivitet och synergier bör det 
övervägas att samla så mycket så möjligt av ansvar och budgetmedel för detta på ett 
och samma ställe
I budgetförslaget 2015 anges att vi ska arbeta aktivt med ”rätt till arbete”. Då detta 
är en av kommunens åtgärder i de arbetsmarknadspolitiska frågorna fördes 
centralisering enligt ovan på tal på ett av dessa möten. 

Omvärldsbevakning
Det finns inget ensartat sätt att organisera verksamheten, det är dock inte ovanligt 
att det ses som en central fråga som inte ska tillhöra en specifik förvaltning. Vid en 
utblick i länet ser vi att det är olika organiserat i de olika kommunerna

Ekonomi
Det finns 1 030 tkr avsatt för den arbetsmarknadspolitiska åtgärden OSA-
anställningar. Verksamheten förväntas under innevarande år ge ett nettoöverskott. 
Se tabell nedan.

Kod Verksamhet Jan-okt 
2014

Budget 
2014

Prognos 
2014

Utfall 
2013

Utfall 
2012

Utfall 
2011

23001 Adm arbetsmarknads-
enhet/MSF

350,2 397,4 0,0 72,3 167,8 152,1

23002 OSA 704,1 1 048,8 230,0 181,3 265,6 127,3
23008 Feriearbete 585,9 577,0 0,0 2,8 26,7 36,6

1 640,2 2 023,2 230,0 256,4 460,1 316,0

Beslutsunderlag
Socialchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 124
Öppna jämförelser - ekonomiskt bistånd 2014
Dnr 2014/91.  

Beslut
Förbättringsförslagen fastställs.
Redovisningen har mottagits.

Bakgrund och sammanfattning
Socialstyrelsen har under vecka 44 år 2014 publicerat 2014 års Öppna 
jämförelser om ekonomiskt bistånd. Den består av två delar, registerdata 
samt god kvalitet. Resultaten har analyserats med berörd funktionschef och 
utifrån detta har förbättringsförslag tagits fram för att förbättra 
verksamheten och resultaten till nästa års jämförelse.

Beslutsunderlag
Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse
Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 god kvalitet
Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 registerdata

Beslutet expedieras till:
Utvecklingsledaren

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

14



                                                                                                                                                             

Protokoll

    
  Socialnämnden                                                             2014-12-10 

SN § 125
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2014
Dnr 2014/93.  

Beslut
Förbättringsförslagen fastställs.
Redovisningen har mottagits.

Bakgrund och sammanfattning
Socialstyrelsen har 2014-10-22 publicerat 2014 års resultat av nationella 
brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. 
Resultaten för Markaryds kommuns del har analyserats tillsammans med 
funktionscheferna och ett antal förbättringsförslag har tagits fram för att 
förbättra kvaliteten inom verksamheten för de äldre.

Beslutsunderlag
Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse
Sammanställning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, Markaryds 
kommun, hemtjänst
Sammanställning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, Markaryds 
kommun, särskilt boende

Beslutet expedieras till:
Utvecklingsledaren

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 126
Förordnande av ledamöter i socialnämnden
Dnr 2014/95.  

Beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige utser huvudkandidaterna, Malin 
Stadig, till socialnämndens ordförande och Katrin Petersson, till 
socialnämndens vice ordförande  förordnas dessa båda att under perioden 2015-
01-01 till 2015-01-20 fatta beslut med kompletterande beslutanderätt enligt 
LVU och LVM, som enligt socialnämndens delegationsordning åligger 
socialnämndens arbetsutskott enligt följande:
- Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU och 13 § LVM.
- Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under 

vårdtiden enligt 11 § första stycket LVU.
- Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden enligt 11 § 

andra och tredje stycket LVU.
- Beslut om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § första stycket LVU.
- Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra enligt 30 § andra 

stycket LVU.
- Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU ska upphöra 

enligt 9 § tredje stycket LVU eller enligt 13 § LVM.
- Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern eller 

vårdnadshavaren i avvaktan på utskottets beslut.
- Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas när 

överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren och i 
avvaktan på utskottets beslut enligt14 § 2 st LVU.

- Beslut att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning 
enligt 43 § 1 p LVU.

- Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av 43 § 2 p LVU.

Bakgrund och sammanfattning
En ny mandatperiod inleds den 1 januari 2015 för socialnämndens ledamöter. 
Socialnämnden utser inom sig ett arbetsutskott vid nämndens första 
sammanträde 2015-01-14. Perioden mellan 1 och 20 januari, då protokollet 
justerats, finns inget arbetsutskott som kan fatta de beslut som åligger utskottet 
enligt gällande delegationsordning. Det behövs ett förordnande om behörighet 
för nämndsledamöter att fatta beslut enligt LVU och LVM innan nämnden 
konstituerat sig. Ett förordnande för en ledamot med stöd av bestämmelserna i 
LVU och LVM skiljer sig från delegation på så sätt att nämnden måste med 
namn ange vem förordnandet avser. Detta benämns kompletterande 
beslutanderätt.

1(2)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 126 forts

Beslutsunderlag
Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till:
Utvecklingsledaren

2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                             2014-12-10 

SN § 127
Sammanträdesdagar under år 2015
Dnr 2014/92.  

Beslut
Socialnämnden godkänner förslaget till sammanträdesdagar under år 2015. 

Bakgrund och sammanfattning
Sammanträdesdagar för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott.

Organ Plats och tid  Datum

Socialnämnden Förvaltningsbyggnaden  14 januari, 11 februari
Åsasalen      11 mars, 15 april, 12 maj (tisdag)
Onsdagar kl 13.00 17 juni, 12 augusti, 

15 september (tisdag), 14 oktober, 
18 november, 16 december

Socialnämndens Förvaltningsbyggnaden 20 januari (tisdag), 4 februari
arbetsutskott Åsasalen    18 februari, 4 mars, 

Onsdagar kl 13.00    18 mars, 8 april, 
     22 april, 6 maj 
     20 maj, 10 juni 
     24 juni*, 5 augusti
     19 augusti, 9 september
     23 september, 7 oktober
     21 oktober, 11 november,
     25 november, 9 december, 

21 december*  (måndag)   
*individärenden

Beslutsunderlag
Sekreterarens tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till:
Socialnämndens ledamöter och ersättare
Socialförvaltningens ledningskontor

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                             2014-12-10 

SN § 128 forts
Brukarråd inom socialnämndens verksamheter
Dnr 2013/29.  

Beslut
Förslag från brukarråd som innebär ökade kostnader behandlas i 
kommande budgetplan.
Beslut som fattas återkopplas ut i verksamheten.
Socialnämnden tar emot yrkandeet.

Bakgrund och sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2011-04-13, § 48, att införa 7 brukarråd. Råden 
är ett forum för kontakt och delaktighet mellan socialnämndens politiker 
och brukare/anhöriga. Socialnämnden har utsett sina representanter medan 
verksamheten utser personal som ska ingå. Representanter för brukare och 
anhöriga väljs/utses på lämpligt sätt.

Råden finns inom särskilda boendena Sjögården och Utsikten i Markaryd 
och Ekliden och Fyrklövern i Strömsnäsbruk. Inom individ- och 
familjeomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och 
hemtjänst/hemsjukvård/hemrehabilitering finns de övriga råden.

Minnesanteckningar har inkommit från Brukarråd för omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning den 4 november 2014.

Dagens sammanträde
Yrkande angående gruppboendet Syrenen
Den kommunägda byggnaden på Mjärydsvägen 20 i Strömsnäsbruk hyser 
på bottenvåningen gruppboendet Syrenen och på övervåningen finns ett 
antal lägenheter som i princip skall kunna hyras av vem som helst. 

Detta förhållande har dock sedan många år tillbaka utvecklats till att 
socialförvaltningen i flera fall anvisar dessa lägenheter till personer med 
sociala problem och som inte platsar på den öppna hyresmarknaden.

Vi har förståelse för socialförvaltningens dilemma eftersom även dessa 
personer måste ha någonstans att bo och att några andra kommunala 
lägenheter ej finns att anvisa. Dock medför det stora problem för personal 
och boende på Syrenen i form av hot och störningar och som skapar en 
allmän otrygghetskänsla hos dessa.

Problemet har påtalats tidigare för socialförvaltningen men som dock ej 
kunnat hitta någon lösning på problemet.

1(2)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                             2014-12-10 

SN § 128 forts
På brukarråd för OF (omsorgen om människor med funktionsnedsättning) 
den 4.11.2014 och som från politiskt håll bevistades av Björn Jonsson och 
Anitha Pohlman framkom det att en allvarlig incident nyligen hade inträffat 
och att personalen numera bär någon form av överfallskydd. 

Förhållandena är, minst sagt, inte bra.

Vi socialdemokrater i socialnämnden kan dock peka på en lösning på 
problemet, nämligen den att det tidigare äldreboendet på Solhäll står tomt 
och ingen vet tydligen idag vad det ska användas till. Vårt yrkande är alltså 
att socialförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten av 
att Solhäll skulle kunna användas antingen till kommunala lägenheter eller 
till gruppboende.

De boende och personal på Syrenen är, i allra högsta grad värd en sådan 
lösning.
 
Yrkandet undertecknat av Kenneth Cederfelt, Kirsten Wagner, Jan 
Sögaard, Karina Eliasson, Anitha Pohlman och Björn Jonsson.

Karina Eliasson refererar till diskussionen från Solhälls nedläggning.
Björn Jonsson informerar att gruppboendet helst vill vara kvar på 
Mjärydsvägen.
Yvonne Takvam anser att socialförvaltningen ska utreda frågan.

Rolf Lygård och Kenneth Cederfelt refererar till brukarråd på Utsikten men 
dessa minnesanteckningar har inte inkommit till socialförvaltningen.

Det har också hållits ett brukarråd på IFO.

Beslutsunderlag
Sekreterarens tjänsteskrivelse
Minnesanteckningar från brukarråd 2014-11-04

2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                             2014-12-10 

SN § 129
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 10 november 2014.

På sammanträdet behandlades individärenden, prognos efter oktober, 
internbudget 2015, gemensamma nämndens mål 2015, förändring av 
rutiner kring administrationen för gemensamma nämnden samt 
godkännande av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
Sekreterarens tjänsteskrivelse
Sammanträdesprotokoll från den 10 november 2014

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                             2014-12-10 

SN § 130
Aktuell verksamhetsinformation
Dnr 2014/1.  

Förvaltningsrätten i Växjö, ekonomiskt bistånd, överklagandet avslås samt 
undanröjande av avvisning av ansökan
Förvaltningsrätten i Växjö, ekonomiskt bistånd, avvisande av överklagande 
samt avslår överklagandet i övriga delar
Förvaltningsrätten i Växjö, bistånd enligt socialtjänstalgen, överklagandet 
avslås

Migrationsverket, beviljad ersättning för insatser för vissa utlänningar
Miljö- och byggnadskontoret, kvittens på avslutande av livsmedelsärende
Miljö- och byggnadskontoret, livsmedelskontroll Syrenen, Mjärydsvägen
Miljö- och byggnadskontoret, livsmedelskontroll Vattnadalen
Miljö- och byggnadskontoret, livsmedelskontroll Karlavagnen, förskola
Socialstyrelsen, beslut om statsbidrag för Äldres behov i centrum, ÄBIC

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, beslut ang anmälan om lex Sarah 
enligt Socialtjänstlagen
IVO, beslut ang anmälan enligt lex Sarah enligt Socialtjänstlagen (barn och 
familj)
IVO, för kännedom beslut i ärende ang klagomål om familjerådgivning vid 
Ljungby kommun

Minnesanteckningar ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och 
sjukvård och socialtjänst 28 november 2014

MBL-protokoll, tillsättning av enhetschef hemtjänst väst
Ungdomsinskottets protokoll från den 10 oktober 2014
Ungdomsinskottets protokoll från den 11 november 2014

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna ang ej verkställda 
beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte söka ersättning enligt 37 § för 
bosättning av nyanlända
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår fullmäktige att lägga 
informationen om kostnadsjämförelse äldreomsorg inom Kronbergs län till 
handlingarna

Verksamhetsplan för socialförvaltningen år 2015, fastställs efter hörande 
av socialnämnden. Socialnämnden har inte några invändningar mot planen.

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                              2014-12-10 

SN § 131
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2014/2.  

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll av den 2014-12-10, § 131.

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 funktionsnedsätt-
ning och LSS
Delegationsbeslut för tiden 2014-11-01  -  2014-11-30

Individ- och familjeomsorgen
Delegationsbeslut för tiden 2014-11-01  -  2014-11-30

Ordförandebeslut
Beslut 2014-11-12, placering i familjehem jml 11 § LVU
Beslut 2014-11-12, placering i familjehem jml 11 § LVU

Arbetsutskottet
2014-12-03 §§ 146 - 155

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Protokoll

    
  Socialnämnden                                                             2014-12-10 

SN § 132
Skyddsängel Carro - att arbeta förebyggande med barn om 
våld i nära relationer
Dnr 2014/96.  

Beslut
Socialnämnden godkänner förslag till förebyggande projekt ”Skyddsängel 
Carro”

Bakgrund och sammanfattning
Socialnämnden har ett särskilt ansvar att stödja barn som bevittnat våld 
eller själva utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående. För att 
kunna arbeta förebyggande är det viktigt att möta barn och ge dem 
information om vad våld är, vad barn har för rättigheter och var de kan få 
hjälp. Under 2009 drev Ljungby, Älmhult och Markaryds gemensamt ett 
projekt om  familjevåld och däri ingick arbete enligt modellen för 
”Skyddsängeln Carro”. Projektet mottogs väl ute i skolklasserna och 
barnen kunde ta till sig informationen på ett bra sätt och prata om det svåra 
som man ofta inte pratar med barn om. Projektet ledde till att några barn 
som inte tidigare varit aktuella på socialförvaltningen uppmärksammades 
och kunde få stöd tillsammans med sina familjer.

Socialnämnden har 2014 beviljats medel genom projekt PRIO och en 
diskussion har förts tillsammans med Ljungby och Älmhults kommuner om 
att använda en del av medlen för att åter genomföra projekt ”Skyddsängeln 
Carro” i en något omarbetad form. Tanken är att Caroline Cederlund ska 
föreläsa för barn i grundskolan och gymnasieskolan. Föreläsningarna ska 
handla om ”vad är våld i nära relationer och vad finns det för hjälp att få?” 
Uppdraget ska förankras väl ute i skolorna innan uppstart. Skolpersonal ska 
få information om våld i nära relationer och också var de kan få stöd i hur 
de ska hjälpa de barn som upplevt eller utsatts för våld. 

Genom vår erfarenhet av det arbete vi tidigare gjort vet vi att projekt 
”Skyddsängel Carro” är ett ovanligt men också bra sätt att nå ut till alla 
barn i kommunen med detta angelägna ämne. 

Beslutsunderlag
IFO-chefens tjänsteskrivelse
Projektbeskrivning

1(1)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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