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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 29 februari 2016 

 
Protokollet som justerats den 1 mars 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 2 mars 2016 till och med den 24 mars 

2016 intygas. 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 
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Socialnämnden 2016-02-29  
 

Plats och tid Duvan, klockan 13:00 – 18:40 

 

 

 

Beslutande Mikael Kahlin (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Angela Magnusson (M) 

 Anna-Lena Emilsson (C) 

 Anna-Lena Lövgren Melin (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Nils-Erik Johansson (S) 

 Britta Ramnemark (L) 

  

Övriga deltagande  Kerstin Olsson (S), ersättare 

 My Persson (S), ersättare 

  

 Björn Jingblad, socialchef 

 Bodil Nordstrand, kvalitetschef 

 Inger Jönsson, enhetschef § 32 p.1 

 Katarina Rikse, ekonom §§ 17-20 

 Jennie Andersson, avdelningschef § 26 

 Lotta Treble-Read, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 27 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Annalena Emilsson 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 1 mars 2016 

 

Paragrafer  §§ 17-32 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Mikael Kahlin (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Annalena Emilsson 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 17 Dnr 2015-000315  

 

2015 års Bokslut/Årsredovisning   

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner årsredovisning 2015 och överlämnar 

den till kommunstyrelsen. 

2. Socialnämnden godkänner uppföljningen av nämndsplan 2015 

och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

  

Ärendebeskrivning 

Enligt den kommunala redovisningslagen skall för varje räken-

skapsår den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en 

årsredovisning. Syftet med årsredovisningen är att den skall redogöra 

för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den 

ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.  

 

Redovisningen skall även utgöra underlag för styrning och uppfölj-

ning och ansvarsutkrävande av nämndernas verksamheter. Det är 

därför viktigt att årsredovisningen är utformad på ett sådant sätt att 

fullmäktige kan få en verklig återkoppling mot den budget och de 

mål som beslutades för verksamhetsåret. Innehållet i årsredovis-

ningen utgör även viktiga ingångsvärden för riktlinjerna och direkti-

ven för kommande års verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Anvisningar för arbete med 2015 års bokslut/årsredovisning 

Årsredovisning 2015 

Socialnämndens beredningsutskott 15 februari 2016, § 45 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 18 Dnr 2016-000002  

 

Internbudget 2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner internbudget för år 2016 och beslutar att 

initiera diskussioner med kommunstyrelsens ledningsutskott om so-

cialnämndens ekonomiska läge.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-

nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-

täkter inom nämndernas verksamhetsområden ska tas upp i budge-

ten. 

 

Med utgångspunkt från den beslutade budgeten ska respektive 

nämnd fastställa en internbudget. Ur uppföljningssynpunkt är det 

viktigt att internbudgeten kodas på samma sätt som verksamheten 

sedan kommer att redovisas. 

 

Om nämnden genomför omdisponeringar inom sin internbudget un-

der året ska dessa förändringar anmälas till kommunstyrelsen. Det 

finns även möjlighet för nämnden att förändra sin budgets bruttoom-

slutning under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget inte på-

verkas. Även sådana förändringar skall anmälas till kommunstyrel-

sen.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 10 februari 2016 med bilaga 

Socialnämndens beredningsutskott 15 februari 2016, § 46 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 19 Dnr 2016-000044  

 

Bruttobudgetförändring 2016 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner bruttobudgetförändring avseende in-

ternbudgeten för 2016. Intäkts- och kostnadsbruttoomslutningen 

ökas med 65 492 tkr i förhållande till tidigare beslutad bruttoram 

i kommunfullmäktige. Anledningen till den stora ökningen av 

bruttobudgetomslutningen är framförallt att volymen av ensam-

kommande barn ökat kraftigt under 2015 och att socialnämnden 

från och med oktober 2015 fått i uppdrag att ansvara för driften av 

boende för ensamkommande barn. 

 

2. Beslutet om bruttobudgetförändring anmäls till kommunstyrel-

sen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-

nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-

täkter inom nämndens verksamhetsområden skall tas upp i budgeten. 

 

I ”Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Laholms kom-

mun”, anges att nämnden har möjlighet att förändra sin budgets 

bruttoomslutning under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget 

inte påverkas. Sådana förändringar ska anmälas till kommunstyrel-

sen.     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 10 februari 2016 

Socialnämndens beredningsutskott 15 februari 2016, § 47 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 20 Dnr 2016-000043  

 

Reviderad investeringsbudget 2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar reviderad investeringsbudget för 2016 och 

överlämnar det till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 

förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika skäl bli för-

senade och behöver därför ombudgeteras.  

 

I normalfallet skall anslag, vad gäller anläggningar och fastigheter, 

som initierats av verksamhetsansvarig nämnd, överföras till verk-

ställande nämnd i samband med behandlingen av den reviderade in-

vesteringsbudgeten. Förslag på revideringar i investeringsbudgeten 

tas fram av respektive nämnd. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 10 februari 2016 

Socialnämndens beredningsutskott 15 februari 2016, § 48 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten      
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Socialnämnden 2016-02-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 21 Dnr 2016-000016  

 

Rapport internkontrollplan 2015 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner lämnad rapport samt att föreslagna åtgär-

der prioriteras och planeras för verkställighet.  

 

Ärendebeskrivning 

Internkontroll för 2015 har i stort sett genomförts enligt upprättad 

plan. Bifogat finns en sammanställning av de kontroller som gjorts 

och det resultat som de visat samt förslag på åtgärder. 

 

Inom de internkontrollområden där avvikelse noteras upprättas för-

slag till åtgärder. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 8 februari 2016 med bilaga 

Socialnämndens beredningsutskott 15 februari 2016, § 49 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Revisionen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 22 Dnr 2015-000225  

 

Svar på medborgarförslag om gratis friskvårdskort för personer 

i daglig verksamhet 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden återremitterar ärendet till verksamheten för vidare 

behandling. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges presidium har överlåtit till socialnämnden och 

kultur- och utvecklingsnämnden att besluta i ett medborgarförslag 

från Isabel Wigforss som föreslår att personer som har LSS-insatsen 

daglig verksamhet ska erbjudas gratis friskvårdskort. 

 

Socialnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige senast 

vid fullmäktiges sammanträde i mars 2016.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Annalena Emilsson(C): Återremiss till verksamheten för fördjupad 

utredning, omvärldsanalys och konsekvensbeskrivning. Socialnämn-

dens uppfattning är att målgruppens behov och resurser är av sådan 

karaktär att friskvårdskorten ska vara gratis.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Annalena Emilssons(C) förslag 

och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 25 augusti 2015 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut den 28 augusti 2015 

Kultur- och utvecklingsnämndens tjänsteskrivelse den 11 februari 

2016 

Socialnämndens beredningsutskott 15 februari 2016, § 50 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 23 Dnr 2016-000039  

 

Rutiner kring synpunkter och förslag till kommunen 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar föreslagna rutiner för hantering av synpunkter 

och förslag i enlighet med bilaga.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-29 att avskaffa rätten att 

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag från och med 

den 1 juli 2016. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att tydligt infor-

mera om möjligheten för medborgarna att lämna synpunkter/förslag 

beträffande kommunens verksamheter på kommunens webbplats 

och att se till att nämnderna före utgången av 2015 utformar rutiner 

för handläggningen av sådana förslag. Kommunfullmäktige beslu-

tade även att kommunstyrelsen och övriga nämnder senast den 1 juli 

2016 ska återrapportera till fullmäktige om vilka rutiner för hante-

ringen av webbsynpunkter/förslag som har beslutats. 

 

Kommunledningskontoret har i samverkan med socialtjänsten, mil-

jökontoret, samhällsbyggnadskontoret, kultur- och utvecklingsverk-

samheten samt barn- och ungdomsverksamheten tagit fram förslag 

på rutiner för hantering av synpunkter och förslag till kommunen för 

beslut i kommunstyrelse och nämnder. 

 

Kommunchefen har gett kommunstrategen ett projektdirektiv med 

följande mål för projektet. En projektgrupp har tillsatts för genom-

förande av projektdirektivet och socialtjänsten deltar i arbetet. Verk-

samheterna fortsätter med projektet under våren 2016 för att infor-

mera nämnder och kommunstyrelse inför återrapportering i fullmäk-

tige senast den 1 juli. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 29 december 2015 

Rutiner kring synpunkter och förslag till kommunen 

Bilaga - Rutiner för socialnämndens hantering av synpunkter, kla-

gomål och förbättringsförslag till kommunen 

Socialnämndens beredningsutskott 15 februari 2016, § 51 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 24 Dnr 2015-000190  

 

Uppföljning enligt Lex Sarah, Lex Maria och avvikelserapporter 

samt synpunkter och klagomål år 2015 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Lex Sarah och Lex Maria är en del i det systematiska kvalitetsar-

betet som ska bedrivas i verksamheter inom socialtjänsten och en-

ligt LSS. Syftet är att åtgärda brister i verksamheten, systemfel, och 

förhindra att liknande händelser/missförhållanden uppkommer igen. 

 

Denna delårsuppföljning har upprättats i enlighet med vad som gäller 

enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den sociala 

verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 8 februari 2016 

Tjänsteskrivelse den 8 februari 2016 

Tjänsteskrivelse den 5 januari 2016  

Socialnämndens beredningsutskott 15 februari 2016, § 52 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 25 Dnr 2014-000283  

 

Tillägg i socialnämndens delegationsordning  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om tillägg till delegationsordningen vad gäl-

ler ensamkommande barn i familjehem: 

 

Ensamkommande barn som anvisas till Laholms kommun och som 

placeras i familjehem redovisas till BU i samband med anvisningen 

tillsammans med uppgift om det tillfälliga familjehemmet. 

 

BU fattar beslut om placering i familjehem under utredningstiden, 

det vill säga 4 månader. Utredningen omfattar barnets egen utredning 

och familjehemsutredningen.        

 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av mottagandet av ensamkommande barn som an-

visas av migrationsverket behöver delegationsordningen anpassas 

när det gäller ensamkommande barn som placeras i familjehem. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 8 februari 2016 

Socialnämndens beredningsutskott 15 februari 2016, § 53 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 26 Dnr 2016-000068  

 

Riktlinjer 2016 för ekonomiska bidrag från HVB-hem och ut-

slussningslägenhet till ensamkommande ungdomar 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till riktlinjer för ekonomiska bidrag till 

ensamkommande ungdomar.  

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till riktlinjer får ekonomiska bidrag från HVB-hem och ut-

slussningslägenhet för ensamkommande ungdomar. Förslaget ersät-

ter tidigare riktlinjer antagna av Kultur- och utvecklingsnämnden 

2015.  

 

Nytt i förslaget är att stimulansbidraget för fritid ska utbetalas varje 

år så länge man är asylsökande, ändringen görs utifrån migrations-

verkets längre handläggningstider. Den telefontid som ungdomarna 

får från boendet för att hålla kontakt med anhöriga har också utökats 

från 10 till 20 minuter per vecka. I flera av fallen behöver ungdo-

marna ringa till exempelvis en granne som måste springa och hämta 

deras anhöriga vilket leder till att 10 minuter blir allt för kort tid för 

att hinna samtala. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 25 februari 2016 

Riktlinjer 2016 för ekonomiska bidrag från HVB-hem och utsluss-

ningslägenhet till ensamkommande barn  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 27 Dnr 2016-000041  

 

Patientsäkerhetsberättelse 2015 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse 2015.  

 

Ärendebeskrivning 

Vårdgivare skall enligt patientdatalagen (2010:659) senast 1 mars 

varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska 

framgå 

- hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalen-

derår 

- vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och  

- vilka resultat som uppnåtts 

 

Innehållet i patientsäkerhetsberättelsen har hämtats från verksam-

heter, både egna som till viss del externa, där patientsäkerhetsarbete 

bedrivits. 

 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2015 

Socialnämndens beredningsutskott 15 februari 2016, § 55 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 28 Dnr 2016-000063  

 

Indikatorer till socialnämnden 2016 

 

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 2015 samt januari 2016 

_____ 
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Socialnämnden 2016-02-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 29 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 24 februari 2016.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 30 Dnr 2016-000022  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2016 

 

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 24 februari 2016.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Socialnämnden 2016-02-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 31 Dnr 2015-000269 

 

Heldagar – Socialnämnden i april och maj 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ändrar sammanträdena den 19 april 2016 och 24 maj 

2016 till heldagar. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden behöver ändra i sammanträdesplanen för 2016 då 

tidsplanen för arbetet med Nämndsplan 2017 är ändrat. Socialnämn-

dens sammanträde den 19 april 2016 och den 24 maj 2016 behöver 

ändras till heldagar. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 32 Dnr 2016-000013  

 

Informationsärenden år 2016 

 

Ärendebeskrivning 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Information angående sommarsatsning med sommarskola och ak-

tiviteter för ensamkommande m.fl. 

3. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 24 februari 2015 

4. Verksamhetschefens agenda 

5. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


