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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 25 januari 2016 

 
Protokollet som justerats den 27 januari 2016, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Anette Larsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 28 januari 2016 
 till och med den 19 februari 2016 intygas. 
 
……………………………………………… 
Anette Larsson 

 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (15) 

Socialnämnden 2016-01-25  
 

Plats och tid Duvan, klockan 13:00 – 17:45 
 
 
 
Beslutande Mikael Kahlin (M), ordförande 
 Majvor Persson (C) 
 Kristina Jönsson (S) 
 Angela Magnusson (M) 
 Anna-Lena Emilsson (C) 
 Anna-Lena Lövgren Melin (S) §§ 3-6, 15 p.1-3 
 Lars-Göran Jarl (SD) 
 Nils-Erik Johansson (S) 
 Pontus Svensson (MP) 
 Jörgen Johansson (S) §§ 7-15 p.4-7 
  

Övriga deltagande  Britta Ramnemark (L), ersättare 
 Jörgen Johansson (S), ersättare 
 Kerstin Olsson (S), ersättare 
 Rhea Löfmark Aspenheim (C), ersättare 
 Sara Unosson (KD), ersättare 
  
 Björn Jingblad, socialchef 
 Bodil Nordstrand, kvalitetschef 
 Maria Möller, kvalitetsutvecklare § 15 p.1 
 Ingrid Gustavsson, enhetschef § 15 p.2 
 Marie Strömberg, avdelningschef § 15 p.3 
 Anette Larsson, kommunsekreterare 
 
 
 
 
 
Utses att justera Angela Magnusson (M) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 27 januari 2016 klockan 16.30 
 
Paragrafer  §§ 3-15 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Anette Larsson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Mikael Kahlin (M) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Angela Magnusson



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2016-01-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 3 Dnr 2016-000002  
 

Internbudget 2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att färdigställa intern-
budgeten till socialnämndens sammanträde den 29 februari 2016.  
 

Ärendebeskrivning 

Internbudget 2016 för socialnämndens verksamhet.  
Muntlig information vid sammanträdet.  
 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 januari 2016, § 23  
_____ 
 
      
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2016-01-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 4 Dnr 2016-000001  
 

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till vägledande riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd 2016.  
 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag gällande riktlinjer för ekonomiskt bistånd. De nya 
riktlinjerna ersätter socialnämndens riktlinjer från 2015-01-02.  
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 4 januari 2016 
Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
Socialnämndens beredningsutskott den 11 januari 2016, § 24 
 
_____ 
 
      
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2016-01-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 5 Dnr 2015-000227  
 

Remiss av förändring av Folkhälsorådets sammansättning 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser Mikael Kahlin (M) som socialnämndens repre-
sentant i Folkhälorådet.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2015 att utöka Folkhäl-
sorådet med en representant från vardera barn- och ungdomsnämn-
den, kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden från och 
med den 1 januari 2016.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar nu till socialnämnden att utse en repre-
sentant till Folkhälsorådet för tiden 1 januari 2016 till den 31 de-
cember 2018.  
 

Beslutsunderlag 

Beslut från kommunstyrelsen den 1 december 2015, § 251 
Socialnämndens beredningsutskott den 11 januari 2016, § 25  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2016-01-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 6 Dnr 2015-000141  
 

Remiss av medborgarförslag om vårdhundar 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att hyra in vårdhundar 
inom socialtjänstens äldreomsorg under en försöksperiod till och 
med den 31 december 2016 samt därefter senast den 31 mars 2017 
utvärdera försöksverksamheten och lägga fram förslag om eventuell 
fortsatt verksamhet. 
 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska bekosta utbild-
ning av en eller flera vårdhundar att användas inom kommunens 
vård- och omsorgsverksamhet. 
 
Kommunfullmäktige överlåter till socialnämnden att besluta om 
medborgarförslaget, socialnämndens svar skall anmälas till kom-
munfullmäktige vid sammanträdet i januari 2016. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 28 april 2015, § 76 
Medborgarförslag den 8 april 2015 
Tjänsteskrivelse den 11 december 2015 
Socialnämndens beredningsutskott den 11 januari 2016, § 26  
_____ 
 
 
Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2016-01-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 7 Dnr 2015-000221  
 

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas verkstäl-

lande av kommunfullmäktiges beslut 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ställer sig bakom kommunledningskontorets för-
slag, daterad 4 december 2015, gällande svar på kommunrevis-
ionens granskningsrapport av kommunstyrelsens och nämnder-
nas verkställande av kommunfullmäktiges beslut. 
 

2. Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att säkerställa att be-
slut som rör kommunens egen verksamhet inte formuleras så att 
det kan råda tvivel om huruvida något ska göras och i så fall av 
vem samt att beslut om åtgärd innehåller en tidsram inom vilken 
åtgärden ska utföras.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen och samtliga nämnder 
överlämnat en rapport angående granskning av kommunstyrelsens 
och nämndernas verkställande av kommunfullmäktiges beslut. Re-
visionen begär svar från samtliga nämnder och kommunstyrelsen 
med anledning av granskningsrapporten senast den 29 februari 2016 
 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 januari 2016 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2015 
Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas 
verkställande av kommunfullmäktiges beslut 
Socialnämndens beredningsutskott den 11 januari 2016, § 27  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2016-01-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 8 Dnr 2015-000221 
 

Granskning av intern kontroll 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ställer sig bakom kommunledningskontorets för-
slag, daterad 15 december 2015, gällande svar på kommunrevis-
ionens granskningsrapport av intern kontroll. 
 

2. Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att utveckla och för-
bättra den interna kontrollen i enlighet med föreliggande upp-
dragsbeställning.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen, samtliga nämnder och 
Laholmshem AB överlämnat en rapport angående granskning av in-
ternkontrollarbetet. Revisionen begär svar från samtliga nämnder, 
kommunstyrelsen och Laholmshem AB med anledning av gransk-
ningsrapporten senast den 30 januari 2015.   
 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 7 januari 2016 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 december 2015 
Uppdragsbeställning - Utveckling av den interna kontrollen 
Revisionsrapport Granskning av intern kontroll 
Socialnämndens beredningsutskott den 11 januari 2016, § 28  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2016-01-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 9 Dnr 2016-000023  
 

Gåva till socialnämnden 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar NN och tar emot gåvan på 
4 300 kr. Pengarna ska användas till aktiviteter för ensamkommande 
barn och ungdomar, vilka aktiviteter beslutas i samråd med ungdo-
marna.  
 

Ärendebeskrivning 

NN har tagit kontakt med Laholms kommun och 
önskar skänka 4 300 kr som hon fått från vänner och bekanta i sam-
band med hennes födelsedag. Hennes önskemål är att pengarna ska 
gå till kommunens boenden för ensamkommande barn och unga. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 16 januari 2016 
_____ 
      
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2016-01-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 10 Dnr 2014-000283  
 

Socialnämndens delegationsordning 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om ändringar i socialnämndens delegations-
ordning enligt tjänsteskrivelse den 20 januari 2016, att gälla omgå-
ende. 
 

Ärendebeskrivning 

Handläggare på socialkontoret fattar beslut inom sina respektive 
verksamhetsområde utifrån att en behovsanalys och vårdplan upprät-
tats. Besluten fattas utifrån en politisk beslutad delegationsordning.  
 
Förändringar såväl i omvärlden (mer restriktiv bedömning av per-
sonlig assistans inom försäkringskassan), organisationsförändringar 
samt ny bemanning inom socialkontorets enhet för beslut inom LSS, 
har inneburit att rutiner och riktlinjer och följsamhet till rehabilite-
ringskedjan i särskild ordning kräver kvalitetssäkring och förnyad 
implementering. Dessutom måste analys genomföras utifrån konse-
kvens av försäkringskassans förändrade bedömningsnivåer.  
 
För att åstadkomma trygghet och rådrum föreslås beslutanderätten i 
vissa ärendegrupper överföras från handläggare till beredningsut-
skottet, detta innebär i stort sett en anpassning till det som gäller mot-
svarande beslut i andra rehabiliteringskedjor.  
 
Förslag till ändring: 
Punkt Nuvarande Förslag till änd-

ring 
7.2.1 Biträde av per-
sonlig assistanst 

 
LSS-handläggare 

 
BU 

7.2.7 Korttidsvistelse 
utanför det egna hem-
met 

 
 
LSS-handläggare 

Beslut som om-
fattar vistelse 
mer än 1-2 dagar 
per månad. 
 
Delegat BU 

7.2.10 
Beslut om boende i bo-
stad med särskild ser-
vice för barn och unga 
Inom kommunens bo-
ende 

 
 
 
LSS-handläggare 
 
 

 
 
 
Avdelningschef 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2016-01-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 7.2.10 
 
Inom boende som drivs 
av annan 
Upp till ½ basbelopp 
per månad 
 
Därutöver 

 
 
LSS-handläggare 
 
 
 
 
BU 

 
 
BU 
 
 
 
 
BU 

7.2.11 
Beslut om boende för 
vuxna i boende med 
särskild service 
 
Inom kommunen 
 
Inom boende som drivs 
av annan 
Upp till ½ bas-
belopp/månad 
 
därutöver 

 
 
 
 
 
LSS-handläggare 
 
 
 
 
LSS-handläggare 
 
BU 

 
 
 
 
 
Avdelningschef 
 
 
 
 
BU 
 
BU 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 20 januari 2016 
_____ 
      
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Socialnämnden 2016-01-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 11 Dnr 2015-000292  
 

Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger socialnämndens ordförande i delegation att över-
lämna yttrande till kommunstyrelsen.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen begär i remiss socialnämndens yttrande gällande 
betänkandet Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85).  
 

Beslutsunderlag 

Remiss 
_____ 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Socialnämnden 2016-01-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 12 Dnr 2015-000066  
 

Indikatorer till socialnämnden 2015 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 

Redovisning av indikatorer inom öppen verksamhet/förebyggande 
insatser, äldre, barn och unga, funktionsnedsatta, missbruk/ bero-
ende och psykiatri.  
 

Beslutsunderlag 

Indikatorer 2014 samt januari - december 2015.  
_____ 
      
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Socialnämnden 2016-01-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 13 Dnr 2016-000012  
 

Anmälningsärenden år 2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till socialtjänsten under 
månaden.  
 
Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 19 januari 2016.  
_____ 
 
      
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Socialnämnden 2016-01-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 14 Dnr 2015-000017  
 

Anmälan av delegationsbeslut år 2015 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 33-38 §§ 6 kap får en nämnd uppdra 
åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen att 
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Beslut som fattats på nämndens vägnar ska i enlighet med 
kommunallagen 35 § 6 kap anmälas till socialnämnden i den ordning 
som nämns i beslutad delegationsordning.  
 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 19 januari 2016 
_____ 
 
  
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Socialnämnden 2016-01-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 15 Dnr 2016-000013  
 

Informationsärenden år 2016 

 

1. Presentation av ny medarbetare: Maria Möller, kvalitetsutveck-
lare 

2. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 
3. Svar på frågor från på ledamöternas inspel 
4. Socialtjänstens gradvis generella utveckling år 2000 - 2015  + 

plan 2016 
5. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2 januari 2015 

och 27 januari 2015 
6. Verksamhetschefens agenda 
7. Ledamöternas inspel 
_____ 
 
 


