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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 24 maj 2016 
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Anette Larsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 
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……………………………………………… 
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Plats och tid Högskolan Halmstad, klockan 09.00-14.20 

 

 

 

Beslutande Mikael Kahlin (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Angela Magnusson (M) 

 Rhea Löfmark Aspenheim (C) 

 Anna-Lena Lövgren Melin (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Nils-Erik Johansson (S) 

 Pontus Svensson (MP) 

  

Övriga deltagande  Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Ann-Heléne Djivjak (SD), ersättare 

 Jörgen Johansson (S), ersättare 

 Karl-Fredrik Klinker (M), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Margareta Svensson (M), ersättare 

 My Persson (S), ersättare 

 Sara Unosson (KD), ersättare 

  

 Bodil Nordstrand, tf. socialchef 

 Marie Strömberg, avdelningschef §§ 51, 54 

 Jennie Andersson, avdelningschef §§ 49, 52-53, 56 

 Katarina Rikse, ekonom §§ 49-50 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Anna-Lena Lövgren Melin (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 26 maj 2016 klockan 13.30 

 

Paragrafer  § 49-60 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Mikael Kahlin (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Anna-Lena Lövgren Melin (S) 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 49 Dnr 2016-000116  

 

Budgetuppföljning 1/2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner budgetuppföljning 1/2016 med åtgärds-

plan och överlämnar den till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första uppfölj-

ningen ska utgå från redovisning per sista april och den andra per 

sista augusti.  

 

Årets första uppföljning behandlas av kommunstyrelse och kom-

munfullmäktige under juni månad. I budgetuppföljning ett ska utö-

ver redovisning av beräknat budgetutfall, rapporteringen endast avse 

särskilt anmärkningsvärda avvikelser med utgångspunkt från den 

planerade verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets anvisningar till budgetuppföljning 1 

2016, den 8 april 2014 

Socialtjänstens budgetuppföljning 1/2016 med åtgärdsplan 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 maj 2016, § 125 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2016-05-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 50 Dnr 2016-000027  

 

Ny beräkning av tak för maxtaxa inom vård- och omsorg 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att tillämpa 

det nya beräkningssättet av maxtaxan från och med augusti månads 

debitering 2016.  

 

Ärendebeskrivning 

Riksdagen har fattat beslut om ny beräkning av taket för maxtaxan. 

Förändringen gäller från och med 1 juli 2016. Det nya beräknings-

sättet innebär att maxtaxan höjs med 12 %. 

 

Avgifterna justeras årligen utifrån förändringen av prisbasbeloppet. 

Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kr. Det är något lägre än 2015. 

Avgifterna har därför sänkts lite grann från och med mars månads 

debitering. Den nya lagändringen gäller från och med 1 juli 2016, 

vilket betyder att kommunerna kan välja att höja taket för maxtaxan 

redan under innevarande år.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens skrivelse 

Laholms kommuns författningssamling 2.9, Avgifter för vård- och 

omsorg inom socialtjänsten 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 maj 2016, § 126 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 51 Dnr 2016-000124  

 

Förstudie LSS-boende 2016 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelse den 29 april 

2016. 

2. Socialnämnden hemställer att kommunstyrelsen låter genomföra 

en förstudie om nybyggnation av bostad med särskild service en-

ligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har ett grundläggande ansvar för att människor med 

funktionshinder ska få bra bostäder. Ansvaret finns uttalat i social-

tjänstlagen (SoL 2001:453) och i Lagen (1993:387) om stöd och ser-

vice till vissa funktionshindrade, LSS-lagen. Kommunen har därige-

nom en skyldighet att fortlöpande följa upp vilka som omfattas av 

lagen och vilka behov av stöd- och service de har samt sträva efter 

att tillgodose behoven. 

 

I första hand ska personer ges stöd att bo i egen lägenhet i ordinärt 

bostadsbestånd, men när detta inte är tillräckligt ska de som omfattas 

av lagen erbjudas en bostad med särskild service för vuxna eller an-

nan särskilt anpassad bostad för vuxna. Insatsen bostad med särskild 

service för vuxna är ett samlingsbegrepp för olika typer av boenden 

enligt LSS men de vanligaste formerna är gruppbostad och service-

bostad.  

 

Kommunstyrelsen fattade beslut 2015-09-15 Dnr 2015-000306, om 

beställning av förstudie för byggnation av LSS-boende. Denna för-

studie pågår och planeras utifrån 6 lägenheter. På grund av inflytt-

ningar till kommunen samt att fler personer mister sin rätt till assi-

stansersättning från försäkringskassan ser verksamheten ytterligare 

behov av LSS bostads platser utöver de som planeras i pågående för-

studie.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 29 april 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 maj 2016, § 127 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 52 Dnr 2015-000284  

 

Svar på medborgarförslag om mentorer till flyktingar gällande 

kontakter med myndigheter etc. 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden delar förslagsställarens uppfattning om behovet av 

en god integration in i det svenska samhället. Medborgarförslaget 

anses vara tillgodosett då stöd till flyktingar erbjuds genom projektet 

Språkvän inom kultur- och utvecklingsnämnden och genom arbetet 

med fadderfamiljer inom socialnämnden.  

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag föreslår Ingemar Eriksson att Laholms kom-

mun ska medverka till att det tillskapas mentorer till flyktingar och 

att mentorsuppdraget kan erbjudas pensionärer och arbetslösa som är 

och har intresse för människor och hjälpa dem. Mentorskapet skulle 

kunna vara till stor hjälp ibland annat kontakter med myndigheter. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Kahlin (M): Tillägg till beslutet: Socialnämnden delar för-

slagsställarens uppfattning om behovet av en god integration in i det 

svenska samhället. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att social-

nämnden bifaller förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 4 november 2015 

Tjänsteskrivelse den 19 april 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 maj 2016, § 128 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ingemar Eriksson 

Kommunfullmäktige      
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Socialnämnden 2016-05-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 53 Dnr 2015-000088  

 

Uppföljning av beslut om fria halkskydd till äldre 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapport daterad 4 april 2016 

och överlämnar den till kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

SPI Välfärden gjorde i februari 2015 en motion till kommunfullmäk-

tiga avseende fria halkskydd till äldre. Fullmäktige remitterade frå-

gan till socialnämnden som föreslog fullmäktige att bifalla motionen. 

Kommunfullmäktige beslutade i december att ge socialnämnden i 

uppdrag att erbjuda personer över 65 år halkskydd samt att nämnden 

skulle undersöka möjligheterna till sponsring. Kommunfullmäktige 

beslutade även att uppföljning skulle göras med rapport till fullmäk-

tige senast 31 maj 2016.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 4 april 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 maj 2016, § 129 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige     
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Socialnämnden 2016-05-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 54 Dnr 2012-000184  

 

Återrapportering angående förslag till familjeförskola 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av återrapporteringen angående familje-

förskola och lägger den till handlingarna.      

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens ledamot Kristina Jönsson, (S), väckte i en motion 

2012 frågan om behovet av en så kallad familjeförskola i Laholms 

kommun efter att ha uppmärksammat behov av stöd till småbarnsfa-

miljer. Socialnämnden beslutade i september 2012 att ge verksam-

heten i uppdrag att undersöka möjligheten att starta upp en sådan 

verksamhet i Laholms kommun som ett komplement till Resurscent-

rum. I juni 2013 godkänner socialnämnden upprättat förslag och hän-

skjuter det till kommande arbete med kommunplan, nämndsplan och 

budget 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 22 april 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 maj 2016, § 130 

_____ 
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Socialnämnden 2016-05-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 55 Dnr 2015-000103  

 

Personuppgiftsombud för socialnämnden 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden entledigar Jeanette Ekberg som personupp-

giftsombud för socialnämndens verksamheter. 

2. Socialnämnder förordnar Nafiseh Nazem som personuppgiftsom-

bud inom socialnämndens verksamhetsområde och anmäler för-

ordnandet till Datainspektionen enligt 36 § personuppgiftslagen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt personuppgiftslagen måste i princip all automatiserad behand-

ling av personuppgifter anmälas till Datainspektionen som är till-

synsmyndighet. Anmälan behöver dock inte göras om den person-

uppgiftsansvarige förordnar ett personuppgiftsombud och anmäler 

detta till tillsynsmyndigheten. 
 

Personuppgiftsombudet skall vara en fysisk person och har till upp-

gift att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar 

personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god 

sed. Personuppgiftsombudet skall även påpeka eventuella brister för 

den personuppgiftsansvarige.  
 

Har ombudet anledning att misstänka att den personuppgiftsansva-

rige inte följer de bestämmelser som gäller för behandlingen av per-

sonuppgifter och vidtas inte rättelse efter påpekande skall ombudet 

göra anmälan till tillsynsmyndigheten. Ombudet skall samråda med 

tillsynsmyndigheten vid tveksamhet om hur de bestämmelser som 

gäller för behandling av personuppgifter skall tillämpas.  
 

Ombudet skall vidare föra en förteckning över de behandlingar som 

den personuppgiftsansvarige genomför och som skulle ha omfattats 

av anmälningsskyldighet om inte ombudet funnits. Ombudet skall 

slutligen hjälpa de registrerade att få rättelse när det finns anledning 

att misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofull-

ständiga. 
 

Beslutsunderlag 

Anmälan om personuppgiftsombud 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 maj 2016, § 131 

_____ 
 

Beslutet skickas till: 

Datainspektionen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 56 Dnr 2016-000068  

 

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

slussningslägenhet till ensamkommande ungdomar 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar reviderade 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 socialnämnden i februari. 

 

Anledning till ändringen är att försäkringskassan förändrat sin tolk-

ning av sina egna riktlinjer kring när barnbidrag ska betalas ut vilket 

skulle innebära att kommunen fick ersätta barnbidraget enligt de 

gamla riktlinjerna. I detta förslag utger kommunen ett ekonomiskt 

stöd på 850 kr vilket ligger nära i relation till den ersättning som 

ungdomarna får under asyltiden. 

 

Justering har också gjorts gällande busskort utifrån förändrade priser 

och villkor hos Hallandstrafiken. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nils-Erik Johansson (S): Bifall till beredningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på beredningsutskottets förslag och 

finner att socialnämnden bifaller förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 11 maj 2016 

Riktlinjer 2016/2 för ekonomiska bidrag från HVB-hem och ut-

slusslägenheter 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 maj 2016, § 132 

_____ 
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Socialnämnden 2016-05-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 57 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/beroende 

och psykiatri.  

 

Beslutsunderlag 

Indikatorer 2015 samt januari-april 2016 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 58 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 17 maj 2016.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 59 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 17 maj 2016.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 60 Dnr 2016-000013  

 

Informationsärenden år 2016 

 

1. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 19 maj 2015  

2. Information från ordförande 

_____ 

 

      

 

 


