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2022-06-09, Åsasalen, 13:30 

Jane Holmström Björkman (KD), ordförande 

Gege Blank ersättare för Yvonne Takvam (KD) 
Ann-Marie Cedergren (KD) 
Eva Madestam (KD) 

Benita Jansson (C) 
Joakim Reimerstam (S) 

Anitha Pohlman (S) ersättare för Kenneth Cederfelt (S) 

Björn Jonsson (S) ersättare för Katrin Petersson (S) 

Erika Fernestam (SD) 

Anna Johansson (KD) ersättare för Ronny Fager (SD) 
Berit Larsson (KD) 

Rolf Bengtsson (KD) 
Linda Risell (KD) 

Nermin Dzihic (S) 
Leif Mansson (SD) 

Bjorn Jonsson (S) 

Johan Rutgersmark, socialchef 
Arta Bucolli närvarande via lank 

Gabriela Horvath, sekreterare 

Eva Madestam 
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Socialnämnden Protokoll 2022-06-09 

Anslag om justering 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

  

Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-06-09 
Datum då anslaget sätts 2022-06-14 Datum då anslaget 2022-07-05 
upp tas ned: 

Förvaringsplats för Kommunkansliet 
protokollet 

Underskrift STAR HM 
Gabriela Horvath 
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Socialnämnden Protokoll 2022-06-09 

Ärendeförteckning 

Mötets öppnande 

Val av justerare 

Godkännande av dagordningen 

841 Föreningsbidrag år 2022 

§ 42 Revidering av riktlinje for avvikelsesystem inom SN och tjänsteskrivelse 

for avvikelsesystem 

§ 43 Redovisning av delegeringsbeslut 

§ 44 Ekonomisk uppföljning - Tertial prognos 

§ 45 Aktuell verksamhetsinformation 

846 = Övriga frågor 

§ 47 Reflektion och sammanfattning 
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Socialnamnden 2022-06-09 

SN § 41 

Foreningsbidrag ar 2022 

Dnr 2022/11. 

Beslut 

Socialnämnden fattar följande beslut: 
1. Att bevilja föreningsbidrag samt föreningsbidrag halkskydd för 

föreningar inom socialförvaltningens verksamhetsområde enligt 
föreslagen fördelning, daterad 2022-05-11, samt 

2. att även Reumatikerföreningen får ansökt bidrag, trots försent 
inkommen ansökan, samt 

3. att ge förvaltningen i uppdrag att se över regelverket inför nästa års 
ansökningar 

Bakgrund och sammanfattning 

Inom socialnämndens ansvarsområde finns medel avsatta för bidrag till 
föreningsverksamhet. 
Socialnämndens föreningsbidrag ska ge förutsättningar för frivilligt socialt 
arbete som kompletterar insatserna inom socialnämndens ansvarsområden. 

I år har 10 föreningar/organisationer ansökt om föreningsbidrag: SPF 
Markaryd, PRO Traryd, PRO Strömsnäsbruk, PRO Markaryd, DHR 
Markaryd, Hjärt- och lungsjukas förening, Ljungby - Markaryd 
Diabetesförening, Ljungby Sunnerbo FUB, HRF Hörselskadades förening 
samt Reumatikerföreningen Ljungby. 

Nio föreningar uppfyller bidragskriterierna för föreningsbidrag helt i 
enlighet med riktlinjer för bidrag till föreningar verksamma inom 
socialnämnden verksamhetsområde. 

Reumatikerföreningens ansökan om föreningsbidrag inkom komplett 11 
maj. Ansökningar om föreningsbidrag ska vara Markaryds kommun 
tillhanda senast 30 april. Enligt riktlinjer för bidrag till föreningar 
verksamma inom socialnämndens ansvarsområden daterat 2019-01-01, 
beskrivs förutsättningar för bidrag. I riktlinjen understryks det att för sent 
inkommen ansökan ej ska behandlas. 

I budgeten för föreningsbidrag för 2022 finns 449 285 kr. I 
sammanställningen redovisas förslag till bidrag 2022, bidrag som 
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utbetalades for 2021 samt 2020, redovisning av dokument bifogade 
ansökan, reserverade medel för integrationssatsningar samt reserverade 
medel för särskild riktad satsning på kvalitetshöjning för äldre personer i 
särskilt och/eller ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning och 
anhörigstöd. 

Finansiering 

I budget för föreningsbidrag finns 449 285 kr vilket täcker den föreslagna 
kostnaden om 116 480 kronor i bidrag till de föreningar som uppfyller 
bidragskriterierna. Av budgeterade medel är 12 500 kronor reserverade för 
integrationssatsningar. 250 tkr är avsatta för ”Särskild riktad satsning på 
kvalitetshöjning för äldre personer i särskilt och/eller ordinärt boende, 
personer med funktionsnedsättning och anhörigstöd”, inga ansökningar om 
bidrag har inkommit 2022. 

Dagens sammanträde 

Yrkande: 
Joakim Reimerstam (S) yrkar med instämmande av Björn Jonsson (S) och 
Erika Fernestam (SD) att attsats 2 avslås då anledningen till 
Reumatikerföreningens försening berodde på särskilt ömmande skäl. 

Erika Fernestam (SD) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
regelverket inför nästa års ansökningar. Joakim Reimerstam (S) och Björn 
Jonsson (S) instämmer i yrkandet. 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Joakim 
Reimerstams (S), Björn Jonssons (S) och Erika Fernestams (SD) yrkande 
och finner att nämnden beslutar enligt yrkandena. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Sammanställning av ansökningar 2022, 2022-05-11 

Beslutet expedieras till: 

SPF Markaryd 
PRO Traryd 
PRO Strömsnäsbruk 

PRO Markaryd 
DHR Markaryd 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

A ibe / (me



Ey MARKARYDS 
2) KOMMUN 

  

[BesIInstNamn] Protokoll [SammantrDat] 

Hjart- och Lungsjukas Förening 
Ljungby-Markaryd Diabetesférening 
Ljungby Sunnerbo FUB 
Hörselskadades förening 
Reumatikerföreningen Ljungby 

Ekonom, Christine Jönsson 
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Socialnämnden 2022-06-09 

SN § 41 

Foreningsbidrag ar 2022 

Dnr 2022/11. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att bevilja föreningsbidrag för Individ- och familjeomsorgens verksamheter 
enligt föreslagen fördelning, daterad 2022-05-18, samt 
att kalla Kvinnojouren Märta för en genomgång som tema på ett 
socialnämndssammanträde. 

Bakgrund och sammanfattning 

Föreningsbidragen inom Individ- och familjeomsorgens verksamhet syftar 
till att främja tillvaron för barn som är socialt utsatta. I riktlinjerna för 
föreningsbidrag inom Individ- och familjeomsorgens ansvarsområde anges 
att bidragen ska i första hand gå till föreningar som stöder barn. Om det 
finns särskilda skäl kan stöd betalas ut till föreningar som stödjer vuxna 
personer i behov av särskilt stöd. 

År 2022 är det tre föreningar som sökt bidrag: Kvinnojouren Märta, 
Brottsofferjouren Sunnerbo samt BRIS — Barnens rätt i samhället. Samtliga 
tre föreningar uppfyller de allmänna förutsättningarna för bidrag. De 
bedöms också uppfylla kravet på att deras verksamhet direkt eller indirekt 
riktar sig mot barn. Samtliga tre föreningar har verksamheter som är ett 
komplement till verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde. 

Kvinnojouren Märta bedriver stödverksamhet för invånarna i Markaryds 
kommun. De har redovisat verksamhetsberättelse, resultat- och 
balansräkning, revisionsberättelse för 2021 samt verksamhetsplan för 2022. 

Brottsofferjouren bedriver stödverksamhet för invånarna i Markaryds 
kommun. De har redovisat verksamhetsberättelse, resultat- och 
balansräkning, revisionsberättelse för 202 1samt verksamhetsplan för 2022. 

Barnens rätt i samhället, 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 
har bifogat erforderliga dokument. De beskriver i sin ansökan en fortsatt 
markant ökning av samtal från barn som känner ångest, nedstämdhet och 
blir utsatta för psykiskt och fysiskt våld. 
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I budgeten for foreningsbidrag for 2022 finns 97 500 kr. I 
sammanstallningen redovisas den summa föreningarna har ansökt om, den 
summa som utbetalades for 2021 samt foreslagen utbetalning. 

Finansiering 

I budgeten for foreningsbidrag finns 97 500 kr vilket tacker den foreslagna 
kostnaden. 

Dagens sammantrade 

Yrkanden 
Joakim Reimerstam (S) yrkar bifall till socialnämndens arbetsutskotts 
förslag och att vi kallar Kvinnojouren Marta for en genomgång som tema 
pa ett socialnamndssammantrade. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Beslutet expedieras till: 

Kvinnojouren Marta 

Brottsofferjouren Sunnerbo 
BRIS region syd 
Ekonom- Christine Jonsson 
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Socialnamnden 2022-06-09 

SN § 42 

Revidering av riktlinje för avvikelsesystem inom SN och 
tjänsteskrivelse for avvikelsesystem 

Dnr 2022/65. 

Beslut 

Socialnamnden beslutar 
- att dokumentet ar att betrakta som en rutin vilken därmed kan antagas av 
forvaltningen 
- att socialnämnden far en sammanställning av avvikelsesystemet inom 
olika lagrum kvartalsvis 
Ärendet återförvisas därför till förvaltningen för handläggning och beslut. 

Bakgrund och sammanfattning 

Av föreskriften SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete) framgår att det finns en skyldighet för bland annat 
socialnämnden att ha ett system för att systematiskt arbeta med avvikelser 
inom verksamheten. Systemet ska användas för att anmäla avvikande 
händelser, fel och brister, Lex Sarah, ej uppfyllda tjänstegarantier, tillbud 
samt förbättringar. Riktlinjerna avser ett avvikelsesystem inom 
socialnämndens ansvarsområde som omfattar all personal inom 
socialförvaltningen. 
Från och med 1 mars 2022 används LifeCare Avvikelsesystem vid 
rapportering av avvikelser. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Joakim Reimerstam (S) yrkar att socialnämnden får en sammanställning av 
avvikelsesystemet inom olika lagrum kvartalsvis. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-18 
Riktlinjer för avvikelsesystem inom socialnämndens ansvarsområde. 

Beslutet expedieras till: 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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Socialnämnden 2022-06-09 

SN § 43 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Dnr 2022/72. 

Beslut 

Socialnämnden lägger redovisade beslut under punkt 1 Äldreomsorgen 
samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning och LSS, punkt 2 
Individ- och familjeomsorgen till handlingarna. 

Bakgrund och sammanfattning 

Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla 
lämnad delegation. 

1.Äldreomsorgen samt omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning och LSS 

Delegeringsbeslut för tiden 2022-05-01 - 2022-05-31 

2.Individ- och familjeomsorgen 

Delegeringsbeslut för tiden 2022-05-01 - 2022-05-31 

Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 2022-06-07 
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Socialnämnden 2022-06-09 

SN § 44 

Ekonomisk uppföljning - Tertial prognos 

Dnr 2022/73. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar godkänna tertial prognosen och lägga den till 
handlingarna. 

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 en helårsprognos. 
Efter april månad prognostiserar socialnämndens verksamheter ett 
underskott motsvarande 2 446 tkr. 
Det totala utfallet, externt och internt, uppgår till 77 346 tkr och den totala 
budgetramen uppgår till 249 008 tkr. 
Kostnad för covid uppgår till 1 690 tkr för jan-april och utgör anledningen till 
underskottet. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens prognos 2022-06-08 
Ekonomens tjänsteskrivelse 

Beslutet expedieras till: 

Ekonom 
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Socialnämnden 2022-06-09 

SN § 45 

Aktuell verksamhetsinformation 

Dnr 2022/75. 

Bakgrund och sammanfattning 

Johan Rutgersmark, socialchef informerar om det aktuella inom 
socialforvaltningen. 
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Socialnämnden 2022-06-09 

SN § 46 

Ovriga fragor 

Dnr 2022/70. 

Beslut 

I ärendet fattas inga beslut. 

Dagens sammanträde 

Johan Rutgersmark, socialchef besvarade de frågorna som togs upp på 
föregående nämndssammanträde. 
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Socialnämnden 2022-06-09 

SN § 47 

Reflektion och sammanfattning 

Dnr 2022/71. 

Beslut 

I ärendet fattas inga beslut. 

Dagens sammanträde 

Ordförande och socialchef tackar samt önskar glad sommar. 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 1 

fb ae 
GC J j by


