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Socialnamnden Protokoll 2023-01-25 

Tid och plats 2023-01-25, Asasalen, 13:30-15.45. 

Tjänstgörande Jane Holmström Björkman (KD), ordförande 
Ledamöter Berit Larsson (KD) 

Yvonne Takvam (KD) 
Gege Blank (KD) 
Ann-Marie Cedergren (KD) 
Kerstin Löndal (M) 
Joakim Reimerstam (S) 
Kenneth Cederfeldt (S) 
Katrin Petersson, (S) 
Erika Fernestam (SD) 

Malin Agrell (SD) 

Ersättare Ingegerd Lenander (KD) 
Anna Johansson (KD) 
Christer Johansson (KD) 
Anitha Pohlman (S) 
Björn Jonsson (S) 
David Svensk (S) 

Ovriga Kenth Svensson, t f nämndsekreterare 
närvarande Johan Rutgersmark, socialchef 
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Socialnämnden Protokoll 2023-01-25 

Anslag om justering 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2023-01-25 

Datum då anslaget sätts 2023-01-26 Datum då anslaget 2023-02-20 
as ned: 
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Socialnämnden Protokoll 2023-01-25 

Ärendeförteckning 

87 

§8 

§9 

§10 

811 

812 

813 

814 

815 

816 

817 

818 

Mötets öppnande 

Val av justerare 

Godkännande av dagordningen 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och LSS 

kvartal 4 2022 

Förslag till gallringsbestämmelse avseende Hjälpmedel i Procapita 

Information Sjögården 

Val av två ledamöter och två ersättare till Kommunala pensionärsrådet 

för mandatperioden 2023 - 2026 

Val av en ledamot och en ersättare till Rådet för funktionshinder för 

mandatperioden 2023 - 2026 

Val av representanter till brukarråden 2023 - 2026 

Övriga frågor 

Aktuellt från förvaltningen 

Uppdrag till socialförvaltningen att presentera förslag till effektiviseringar 
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Socialnamnden 2023-01-25 

SN §7 

Mötets öppnande 

Beslut 

Socialnämndens ordförande Jane Holmström Björkman (KD) hälsar alla 
välkomna och förklarar mötet öppnat. 
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Socialnämnden 2023-01-25 

SN § 8 

Val av justerare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att välja Joakim Reimerstam (S) att jämte ordföranden Jane Holmström 
Björkman (KD) justera protokollet 2023-01-26 klockan 15.00. 
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MARKARYDS KOMMUN Protokoll 

Socialnämnden 2023-01-25 

SN §9 

Godkannande av dagordnigen 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att med tillägg av ärende § 17 Aktuellt från förvaltningen och ärende § 18 
Uppdrag till socialförvaltningen att presentera förslag till effektiviseringar, 
godkänna dagordningen. 
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MARKARYDS KOMMUN Protokoll 

Socialnämnden 2023-01-25 

SN § 10 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjanstlagen 

och LSS kvartal 4 2022 

Dnr 2023/4.SN 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att överlämna rapporteringen gällande ej verkställda beslut och ej 
verkställda insatser under kvartal 4, 2022 till kommunfullmäktige. 

Bakgrund och sammanfattning 
Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut och ej verkställda insatser 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Denna rapportering 
sker kvartalsvis. 

Om ett beslut inte verkställs inom tre månader eller om en insats slutar att 
verkställas under tre månader ska kommunen rapportera detta till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen sker kvartalsvis. 
Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett 
beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av särskild 
avgift hos förvaltningsrätten. 

Redovisning av ej verkställda beslut 
Särskilt boende enligt SoL 
Beslutsdatum:22 06 28 
Erbjuden: 22 09 29 tackat nej 
Erbjuden: 22 12 14 tackat nej 

Särskilt boende enligt SoL 

Beslutsdatum: 22 06 14 
Erbjuden: 22 11 14 tackat nej 

Bostad med särskilt service LSS 

Beslutsdatum: 210721 

Verkställt: 23 01 02 
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Socialnämnden 2023-01-25 

Perspektiv 
Barn 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv i denna rapportering. Det görs inga djupare analyser av 
exempelvis barnbarns upplevelse och behov eftersom lagstiftningen är 
tydlig att det är individens behov som ska bedömas. Dock sker en dialog 
med anhöriga då detta är möjligt. 

Diskriminering 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. Generellt gäller att biståndsbedömning sker utefter 
individens behov och inte efter kön. På så sätt säkerställs likabehandling. 

Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-11 
Socialnämndens arbetsutskott 2023-01-19, § 6 

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmaktige 
Kommunens revisorer 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Socialnämnden 2023-01-25 

SN § 11 

Förslag till gallringsbestämmelse avseende Hjälpmedel i 

Procapita 

Dnr 2023/10.SN 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att Information om hjälpmedel i ProCapita kan gallras vid inaktualitet. 

Bakgrund och sammanfattning 
Efter införandet av journalsystemet Cambio Cosmic fanns fortsatt behov att 
hantera information angående vilka hjälpmedel olika patienter erhållit. 
ProCapita kom att användas för att hantera detta behov. I systemet 
dokumenterades verkställigheten i fråga om ordinerade hjälpmedel. De 
uppgifter som påfördes systemet var för- och efternamn, personnummer 
samt typ av hjälpmedel. Merparten av övrig dokumentation inom området 
hjälpmedel hanterades i Cambio Cosmic. 
Den information om hjälpmedel som idag finns i ProCapita är en del av en 
vårdprocess där övrig information återfinns i andra system, primärt i 
Cambio Cosmic. Den information som bl.a. berör vård och insatser av 
vilka hjälpmedlet är en del, återfinns i patientjournalen i Cambio Cosmic 
och ska bevaras för framtiden. Informationen i ProCapita är däremot främst 
att betrakta som ett register över vilka hjälpmedel olika personer har 
tilldelats. Bedömningen är att denna information är av kortsiktigt värde och 
därför kan gallras när verksamheten inte längre har behov av den. 

Perspektiv 
Barn - Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
Diskriminering-Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 
Miljö - Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-22 
Socialnämndens arbetsutskott 2023-01-19, § 7 

Beslutet expedieras till: 

Verksamhetsutvecklare 

Förvaltningschef AIF 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 1 

yp py 
My JA



1(4) 

MARKARYDS KOMMUN Protokoll 

Socialnämnden 2023-01-25 

SN § 12 

Information Sjégarden 

Dnr 2021/55.SN 

Beslut 

Socialnamnden beslutar 

att bordlägga ärendet inför nämndens sammanträde 2023-03-02 for att 
kunna delge partigrupperna informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Markaryds kommun är i behov av att utveckla och anpassa 
bostadsbeståndet för att tillgodose det växande behovet av bostäder 
anpassade till en äldre befolkning, inte minst i Markaryds tätort med 
omland. Särskilda krav med kopplingar till bostadsmarknaden finns bl a i 
lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(bostadsförsörjningslagen) och i socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 
Funktionshinder-perspektivet måste finnas med på alla nivåer. Det handlar 
både om att skapa förutsättningar för kvarboende i invanda miljöer, som är 
huvudalternativet för de flesta, men även om att ha möjlighet att flytta till 

anpassade boenden för livet på äldre dar. I det ligger möjligheten att 
bestämma och styra över sitt eget liv. Då behövs också olika 
boendelösningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-21, $ 259, att ge 
Socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en verksamhetsbeskrivning och 
ett lokalprogram för äldreomsorgen i södra kommundelen. 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-06-28, § 119, redovisade 
socialnämnden hur man arbetat med att ta fram en verksamhetsbeskrivning 
och ett lokalförsörjningsprogram. Den framtida dimensioneringen är av 
stor betydelse för det fortsatta arbetet, både vad gäller antal avdelningar för 
särskilt boende som antalet trygghetslägenheter. 

Inför ett beslut i socialnämnden och för det fortsatta arbetet med 
framtagande av kommande förfrågningsunderlag beslöt socialförvaltningen 
att inrätta en styrgrupp, en arbetsgrupp och en referensgrupp för det 
fortsatta arbetet som ska ske i en gemensam organisation och med en tydlig 
processbeskrivning. 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-09-06, § 151, informerade 
socialchefen om det arbete som pågår inom förvaltningen i syfte att ta fram 
en verksamhetsbeskrivning och lokalbehov för framtidens äldreomsorg. 
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Socialnämnden 2023-01-25 

Denna bör beräknas utifrån beräknad befolkningsmängd och behov av 
platser hos gruppen 80 år och äldre. Utifrån det pågående arbetet 
konstateras att det uppkommit en rad frågeställningar av strategisk 
karaktär, vilka är av stort värde att belysa och utreda innan man går vidare 
med projektet. Flera av dessa frågor är av en karaktär där varken 
socialförvaltningen eller tekniska förvaltningen har den kompetens som 
efterfrågas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2021-09-06, § 151, att ge 
t f kommunchefen i uppdrag, att till kommunstyrelsens sammanträde, 
komplettera ärendet. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-14, 
$ 136, lämnades följande skrivelse i ärendet i vilken äskades medel för den 
fortsatta förprojekteringen: 

”Utifrån den demografiska utvecklingen och följaktligen även det framtida 
behovet av särskilt boende och trygghetsboende, vilket bland annat 
beskrivs i socialnämndens utredning av utvecklingen av äldreomsorgen i 
Markaryds kommun behövs ett nytt boende i centralorten Markaryd. 

Socialnämndens utredning med tillhörande material framtaget gemensamt 
med Tekniska förvaltningen belyser vilka lägsta krav som går att ställa vid 

en byggnation av särskilt boende och trygghetsboende. Vidare betonar 
utredningen att byggnationens utformning påverkar såväl den upplevda 
kvaliteten och möjligheterna till en långsiktigt effektiv drift. 

Vidare har det vid diskussionerna kring en eventuell byggnation 
framkommit olika handlingsvägar gällande vem som bygger, äger och 
förvaltar fastigheten vilket påverkar byggnationens totala ekonomi. 

Utifrån ovanstående bakgrundsfakta, och för att nämnden ska kunna ta 
fram och besluta om en verksamhetsplan och lokalprogram, så behöver 
medel avsättas för att genomföra en förprojektering så att det mest 
långsiktigt kvalitativa och kostnadseffektiva alternativet kan presenteras. 
Då vi inte har tillgång till den kompetens som behövs för att ta fram 
nödvändig plan och program inom Markaryds kommun så behöver extern 
expertkompetens på området anlitas. 

När ovan nämnda plan och program finns framtagna kan socialnämnden 
fatta ett beslut som sedan KF bör hantera, innan projektet går vidare in i 
nästa fas. Arbetet med denna utredning är prioriterat och ska ske 
skyndsamt. Arbetet ska koordineras av Teknisk förvaltning men ska 
genomföras tillsammans med socialförvaltningen som är den beställande 
enheten.” 
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Socialnämnden 2023-01-25 

Vidare föreslogs kommunfullmäktige besluta att i kommunstyrelsens 
investeringsbudget för 2021 tilläggsbudgetera 5 mkr avseende 
förprojektering av nytt särskilt boende och trygghetsboende i Markaryd. 
Kommunfullmäktige har 2021-09-27, $ 95, beslutat att anvisa 5 mkr för 
detta ändamål. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i samband med delredovisningar 
2022-06-27 samt 2022-10-13 tagit del av projektorganisationens och 
konsulternas arbete. 

Sammanträde med KSAU och SN 2022-12-08: 
Konsult Ida Gäskeby, NIRAS, redogör för status i projektet. Förstudien är 
nu inne i en slutfas och de frågeställningar som tidigare lyfts har utretts och 
kommer att beaktas i rapporten. Förstudien kommer att behandla bland 
annat en genomgripande analys och förslag vad gäller nuvarande byggnad, 
fastigheten och verksamheten, för- och nackdelar med förslagen som ska 
ligga till grund för beslut, kostnadsuppskattningar, kravspecifikationer mm. 
Fastigheten har värderats och det har gjorts en noggrann analys av 
nuvarande byggnads status och renoveringsbehov samt en 
kostnadsberäkning för de olika alternativen renovering/ombyggnad. 
Behovet av SÄBO-platser har definierats i förhållande till ett framtida, 
förväntat behov utifrån den demografiska utvecklingen. En enkät om 
behovet av trygghetsboende har skickats ut och besvarats. 

Förstudien har identifierat ett antal vägval som kan göras kopplat till typ av 
byggnation (om- till- eller nybyggnation), om kommunen ska äga eller 
sälja fastigheten och om verksamheten ska drivas i kommunen egen regi 
eller privat. Utifrån de vägval som redovisats kommer socialnämnden att 
arbeta vidare med ett handlingsalternativ att ta ställning till. 

Sammanträde med socialnämndens arbetsutskott 2022-12-22 
Konsult Ida Gaskeby, NIRAS, sammanfattar tidigare genomfört arbete i 
projektet och redogör för status i projektet, som vid sammanträdet med 
SNAU med KSAU enligt ovan. 

Johan Rutgersmark, Förvaltningschef Socialförvaltningen, redogör för en 
beräkning av behov av boendeplatser samt förutsättningar för särskilt 
boende. 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till 
socialförvaltningen för att underlaget ska kompletteras med fördjupade 
ekonomiska beräkningar utifrån ett scenario om 60 platser samt 
ekonomiska beräkningar och konsekvensanalys utifrån ett scenario om fler 
platser än 72. 
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Socialnamnden 2023-01-25 

Socialnamnden 2023-01-25 

Socialchef Johan Rutgersmark presenterar 4 alternativ gällande 
dimensioneringar av platser i särskilt boende, SÄBO. Av presentationen 
framgår konsekvenser, åtgärder samt översiktlig ekonomi. 

Noteras att ärendet ajourneras klockan 14.30-14.50. 

Beslutsunderlag 
Beslut SNAU § 126 2022-12-08 och § 89 2022-12-22 
Förstudie Sjogarden 
Enkatundersoékning Trygghet 
Teknisk statusbesiktning, ej reviderad 
Värdeutlåtande Enen I 
Lokalprogram 
Socialnämndens arbetsutskott 2023-01-19, $ 6 

Beslutet expedieras till: 

Socialchef 

Biträdande socialchef 

MAS 

Byggnadsingenjör 

Teknisk chef 

Socialnämnden 2023-03-02 

Beredningen 2023-02-02 

  
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

Shy fe 3



1(1) 

we VMARKARYDS | 7 KOMMUN Protokoll 

  

Socialnämnden 2023-01-25 

SN § 13 

Val av två ledamöter och två ersättare till Kommunala 

pensionärsrådet för mandatperioden 2023-2026 

Dnr 2023/8.SN 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att utse nedanstående ledamot och ersättare i Kommunala pensionärsrådet 

för mandatperioden 2023 — 2026: 

Ledamot Ersättare: 

Jane Holmström Björkman (KD) Gege Blank (KD) 

Joakim Reimerstam (S) Erika Fernestam (SD) 

Ordförande: Jane Holmström Björkman (KD) 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden ska utse två ledamöter och två ersättare i Kommunala 

pensionärsrådet för mandatperioden 2023 - 2026. Ordförande ska också 
utses. 

Beredningsunderlag 

Socialnämndens arbetsutskott 2023-01-19, $ 9 

Beslutet expedieras till: 

Valda 

Kommunsekreterare 
Informatör 

T f nämndsekreterare 

Biträdande Socialchef 
Socialchef 

Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Utbildnings- och kulturnämnden 

spfmarkaryd@gmail.com 
markaryd@pro.se 
olsenritva@gmail.com 

pibohrn@gmail.com 
traryd@pro.se 
raryro.se 
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Socialnämnden 2023-01-25 

SN $ 14 

Val av en ledamot och en ersättare till Rådet för 

funktionshinder för mandatperioden 2023-2026 

Dnr 2023/9.SN 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att utse nedanstående personer till ledamot och ersättare i Rådet 
för funktionshinderfrågor för mandatperioden 2023 — 2026. 

Ledamot Ersättare 

Berit Larsson (KD) Joakim Reimerstam (S) 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden ska utse en ledamot och en ersättare i Rådet for 
funktionshinderfragor for mandatperioden 2023 - 2026. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens arbetsutskott 2023-01-19, § 10 

Beslutet expedieras till: 

Valda 

Kommunsekreterare 

Informatör 

T f nämndsekreterare 

Biträdande socialchef 
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Socialnämnden 2023-01-25 

SN § 15 

Val av representanter till brukarraden 2023-2026 

Dnr 2015/9.SN 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att utse ledamöter till representanter i brukarråden 2023 - 2026 enligt följande: 

Hemtjänst/hemsjukvård/rehab Strömsnäsbruk 

Malin Agrell (SD), Anna Johansson (KD), Ann-Marie Cedergren (KD) 

Hemtjänst/hemsjukvård/rehab Markaryd 

Kerstin Löndal (M), Yvonne Takvam (KD), Kenneth Cederfeldt (S) 

Särskilt boende Strömsnäsbruk 

Anna Johansson (KD), Anita Pohlman (S), Malin Agrell (SD) 

Särskilt boende Markaryd 

Björn Jonsson (S), Berit Larsson (KD), Kerstin Löndal (M) 

Funktionsnedsättning (OF) Strömsnäsbruk och Markaryd 

Anna Johansson (KD), Erika Fernestam (SD), Gege Blank (KD) 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens arbetsutskott 2021-01-19, $ 11 

Beslutet expedieras till: 

Valda 

Kommunsekreteraren 

Informatören 

T f nämndsekreterare 

Biträdande socialchef f v b 

Verksamhetschef f v b 
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Socialnämnden 2023-01-25 

SN § 16 
Ovriga fragor 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Bakgrund och sammanfattning 

T f nämndsekreterare Kenth Svensson informerar om E-tjänsten, Begäran 
om arvode, traktamente och övrig ersättning. 
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Socialnämnden 2023-01-25 

SN 8 17 

Aktuellt från förvaltningen 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga socialchefens information till handlingarna. 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialchef Johan Rutgersmark informerar om planerad överflyttning av 
myndighetsdelen inom IFO till Strömsnäsbruk samt arbetssituation inom 
förvaltningen. 
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Socialnamnden 2023-01-25 

SN § 18 

Uppdrag till socialforvaltningen att presentera förslag till 

effektiviseringar 

Dnr 2023/21.SN 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra åt socialförvaltningen att löpande presentera förslag till 

effektiviseringar inom verksamheten samt med konsekvensbeskrivningar. 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialchef Johan Rutgersmark informerar om pågående budgetarbete. 

Beslutet expedieras till: 

Socialchef 

Bitr socialchef 

Verksamhetschef 

Beredning 2023-02-02 
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