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§ 59 Remissvar SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 55
Tema: Ekonomi

Förvaltningschef Johan Rutgersmark och förvaltningsekonom Eva-Lena 
Sjöstedt föreläser utifrån aktuellt tema.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 56
Ekonomisk rapport för maj månad år 2015
Dnr 2015/21.  

Beslut
Socialnämnden beslutar att lägga ekonomisk rapport för maj 2015 till hand-
lingarna.

Bakgrund och sammanfattning
En av socialnämndens målsättningar är att bedriva en effektiv verksamhet utifrån 
de indikatorer som anges för uppföljning av kommunfullmäktiges mål. Enligt 
uppdrag presenteras månatligen, förutom efter januari samt juni, en månads-
uppföljning samt en helårsprognos. 

Det totala utfallet, externt och internt, uppgår till 77 559 tkr och den totala 
budgetramen uppgår till 201 328 tkr. Den procentuella nettoförbrukningen efter 
fem månader uppgår till 38,5 %. Efter fem månader prognostiserar 
socialnämnden ett nollresultat. Den presenterade prognosen bygger på idag 
kända fakta och den planering som varit aktuell vid prognostillfället.
 
Flyktingmottagningens prognostiserade överskott på intäktssidan balanserar till 
viss del de prognostiserade underskotten för köp av externa platser, 
missbruksvård vuxna, kostnader för placeringar av barn och unga, personlig 
assistans och hemsjukvård.

Det kommer vara fortsatt fokus på stor kostnadsmedvetenhet inom alla 
verksamheter. Det ekonomiska perspektivet ska alltid vara ett av flera 
bedömningsområden då beslut fattas inom socialnämndens verksamheter. 
Arbetet med handlingsplan för ekonomisk och hållbar utveckling pågår där 
Trygg hemgång beräknas kunna visa ekonomiska effekter under hösten 2015.

Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens och förvaltningschefens tjänsteskrivelse, 2015-06-10
Socialnämndens prognos efter fem månader, 2015-06-05
Socialnämndens månadsuppföljning efter maj månad (två rapporter), 2015-06-04
Chefers respektive månadsrapporter efter maj månad

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 57
Bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde
Dnr 2015/22.  

Beslut
Socialnämnden godkänner förslag till fördelning av bidrag till föreningar inom 
socialnämndens verksamhetsområde enligt följande:

SPF Hinneryd   5 550 kronor
SPF Seniorerna i Markaryd 15 525 kronor
PRO Strömsnäsbruk 13 658 kronor
PRO Traryd 13 212 kronor
PRO Markaryd 20 400 kronor
DHR Markaryd 17 800 kronor
Föreningen Markaryd HjärtLung 25 275 kronor
Ljungby-Markaryds Diabetesförening   3 625 kronor
Reumatikerföreningen   6 540 kronor
Ljungby Sunnerbo FUB   3 450 kronor

Bakgrund och sammanfattning
I år liksom tidigare år är det möjligt för organisationer verksamma inom 
socialnämndens verksamhetsområde att söka bidrag enligt antagna riktlinjer.

År 2015 har totalt 10 föreningar ansökt om bidrag och samtliga föreningar 
uppfyller bidragskriterierna, dock har kompletteringar begärts in från totalt fyra 
föreningar. Till dagens datum har kompletteringar inkommit från samtliga. 

Enligt beräkningsunderlag uppgår det totala bidragsbeloppet till 125 035 kronor, 
vilket ryms inom befintlig budgetram för ändamålet som uppgår till 147 000 
kronor. 

Beslutsunderlag
Funktionschefens tjänsteskrivelse, 2015-05-19
Förslag till fördelning av bidrag till föreningar inom socialnämndens verksam-
hetsområde, 2015-05-19
Inkomna ansökningar om bidrag avseende år 2015, tio stycken 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 58
Föreningsbidrag inom Individ- och familjeomsorgen 2015
Dnr 2015/18.  

Beslut
Socialnämnden godkänner föreslagen fördelning av bidrag till föreningarna 
inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde 2015 enligt 
följande:

Strömsnäsbruks gymnastikklubb  9 300 kronor
Adoptionscentrum         0 kronor
Kvinnojouren Märta 50 000 kronor
Brottsofferjouren i Sunnerbo 15 000 kronor
Noaks Ark Småland & Halland          0 kronor
BRIS region Syd   5 000 kronor
Markaryds nattvandrarförening   5 000 kronor

Bakgrund och sammanfattning
Till de föreningar som har verksamhet inom Individ- och familjeomsorgens 
ansvarsområde  räknas verksamheter som främjar barn och deras familjer. 
De organisationer som sökt bidrag vänder sig till barn och familjer som på 
något sätt har behov av stöd i en socialt utsatt situation. År 2015 har sju 
föreningar ansökt om bidrag. Kvinnojouren Märta, Brottsofferjouren i 
Sunnerbo och Noaks Ark är traditionella föreningar med registrerade 
medlemmar. De har redovisat verksamhetsberättelse, resultat- och 
balansräkning, revisionsberättelse för 2014 samt verksamhetsplan och 
budget för 2015.

BRIS är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation som verkar 
i hela landet och  via telefon eller internet erbjuder stöd till barn och unga 
som befinner sig i en utsatt situation. BRIS bifogar årsredovisning för 2013 
(årsredovisning för 2014 är klar i slutet av maj) samt verksamhetsinriktning 
och budget för 2015.

Markaryds nattvandrarförening samlar frivilliga som deltar i organiserad 
nattvandring på helgkvällar. De redovisar kostnader och intäkter för 2014. 

Strömsnäsbruks gymnastikklubb ansöker om bidrag till det sportläger som 
de anordnar för barn och ungdomar varje sommar. Bidraget som söks är 
tänkt att täcka kostnaderna för lunch för deltagarna. Kostnaden är tänkt att 
delas av socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 58 forts

Dagens sammanträde
Yrkanden
Ingegerd Lenander (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
IFO-chefens tjänsteskrivelse 2015-05-11
Inkomna ansökningar om föreningsbidrag 2015
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2015

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 59
Remissvar SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från 
sluten vård
Dnr 2015/37.  

Beslut
Socialnämnden beslutar att yttra sig enligt förslag daterat 2015-05-20.

Bakgrund och sammanfattning
Remissvar gällande: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. 
Syftet med översynen är att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan 
sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i 
särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och onödig vistelse på 
sjukhuset så långt möjligt kan undvikas. Med detta som bakgrund har 
Markaryds kommun blivit utsedd till remissinstans. Utredningens fokus är i 
stora delar riktat mot sluten vård. Vilka konsekvenser betänkandet får i den 
kommunala organisationen har i stora delar utelämnats.

Beslutsunderlag
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tjänsteskrivelse 2015-05-20
Remissvar från Markaryds kommun, socialförvaltningen 2015-05-20
Regeringskansliet remiss 2015-03-24, S2015/1650/FS

Beslutet skickas till:
Regeringskansliet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 60
Beredskapsplan för socialförvaltningen i Markaryds kommun 
vid extraordinära händelser
Dnr 2015/39.  

Beslut
Socialnämnden beslutar fastställa Beredskapsplan för socialförvaltningen i 
Markaryds kommun vid extraordinära händelser att gälla från 2015-07-01 
och att upphäva Beredskapsplan för socialförvaltningen i Markaryds 
kommun, fastställd 2010-12-15, § 128.

Bakgrund och sammanfattning
Under 2010 togs en beredskapsplan fram för socialförvaltningen, att 
användas vid extraordinära händelser inom förvaltningens verksamhet. 
Planen fastställdes av socialnämnden 2010-12-15. Planen har under årens 
lopp blivit inaktuell och har därför reviderats för att vara aktuell. Vissa delar 
har tagits bort som till exempel socialnämndens mål samt telefonlistor. 

Beslutsunderlag
Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 2015-05-27
Förslag till beredskapsplan för socialförvaltningen i Markaryds kommun vid 
extraordinära händelser 2015-05-29

Beslutet skickas till:
Förvaltningschefen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 61
Tillgänglighetsplan 2015 - 2018
Dnr 2015/33.  

Beslut
Socialnämnden beslutar lämna yttrande daterat 2015-05-19 till kommun-
styrelsen.

Bakgrund och sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att skicka förslag till ny tillgänglighetsplan 
”Full delaktighet för alla 2015 – 2018” på remiss till nämnder, styrelse, 
politiska partier och berörda organisationer. 

Nämnder och styrelse ska i sina remissyttranden särskilt beakta och 
redovisa förslagets ekonomiska konsekvenser för respektive nämnd eller 
styrelse.

Förslag till tillgänglighetsplan innebär och kommer innebära ekonomiska 
konsekvenser för socialnämndens del. Föreslagna aktiviteters ambitions-
nivå kommer att avgöra kostnadsbilden för åtgärder gällande fortbildning, 
information samt för stöd, service och tjänster. 

Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2015-05-21
Remissyttrande – Förslag till ny tillgänglighetsplan, 2015-05-19
Protokoll kommunstyrelsen KS § 67, 2015-04-14
Missiv, 2015-04-17
Tillgänglighetsplan för delaktighet för personer med funktions-
nedsättningar i Markaryds kommun 2015-2018, ”Full delaktighet för alla 
2015-2018”

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 62
Gallring av handlingar ur socialnämndens diarium för år 
2011
Dnr 2015/38.  

Beslut
Socialnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

Bakgrund och sammanfattning
Socialnämnden godkände 2010-12-15, § 123, att vissa handlingar, enligt 
förteckning, i socialnämndens diarium kan gallras före överlämnande till 
centralarkivet från och med år 2007.

Under tiden 2015-04-29 – 2015-05-26 har ett antal handlingar gallrats ur 
Evolution ärendehanteringssystem. Handlingen har förstörts och tagits bort 
från Evolution. De gallrade handlingarna har förtecknats i en gallringslista 
som undertecknats av ansvarig tjänsteman.

Beslutsunderlag
Sekreterarens tjänsteskrivelse 2015-05-26
Förteckning över gallrade handlingar 2015-05-26
Socialnämndens protokoll 2010-12-15, § 123
Förteckning över handlingar som kan gallras 2010-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 63
Aktuell verksamhetsinformation
Dnr 2015/14.  

Beslut
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Förvaltningsrätten i Växjö, ekonomiskt bistånd, visar målet åter till social-
nämnden för prövning, mål nr 1045-15

Polismyndigheten, bekräftelse på av socialförvaltningen inlämnad 
anmälan, dnr 5000-K638604-15.

Kommunfullmäktige, rapportering av ej verkställda beslut enligt Social-
tjänstlagen och LSS 2015, kf § 44/2015
Kommunfullmäktige, bokslutsprognos januari – april 2015, kf § 68/2015
Kommunstyrelsen, projekt ”Markaryd nästa” – en satsning på ökad inflytt-
ning, ks § 78/2015

Ungdomsinskottet, protokoll från den 21 april 2015
Ungdomsinskottet, protokoll från den 26 maj 2015

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SN § 64
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2015/13.  

Beslut
Socialnämnden lägger redovisade beslut under punkt 1, Äldreomsorgen samt 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning och LSS, punkt 2, Individ- 
och familjeomsorgen, punkt 3, Ordförandebeslut samt punkt 4, 
Förvaltningschefsbeslut och punkt 5, Arbetsutskottet till handlingarna.

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.

1. Äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
och LSS
Delegationsbeslut för tiden 2015-05-01  -  2015-05-31

2. Individ- och familjeomsorgen
Delegationsbeslut för tiden 2015-05-01 - 2015-05-31

3. Ordförandebeslut
Beslut 2015-05-05 att jml 11 § LVU placera barnet i föräldrahemmet fr o m 
2015-06-05.
Beslut 2015-05-25 om umgängesbegränsning jml 14 § 2 st 1 p LVU.
Beslut 2015-05-27 jml 11 § LVU om omplacering från och med 2015-05-27 
till jourhem.

4. Förvaltningschefsbeslut
Beslut 2015-05-29 om tillstånd till alkoholservering Strömsnäsbruks 
Samhällsförening 2015-08-29 – 2015-08-30, dnr 2015.28

5, Arbetsutskottet
2015-05-20, §§ 81 – 85
2015-06-10, §§ 87 - 101

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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