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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 21 juni 2016 

 
Protokollet som justerats den 22 juni 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 23 juni 2016 till och med den 15 juli 

2016 intygas. 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 
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Socialnämnden 2016-06-21  
 

Plats och tid Skoskumsgården, Skummeslövsstrand kl. 08.30-14.30 

 

 

 

Beslutande Mikael Kahlin (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Karl-Fredrik Klinker (M) 

 Annalena Emilsson (C) 

 Nils-Erik Johansson (S) 

 Anna-Lena Lövgren Melin (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Rhea Löfmark Aspenheim (C) 

 

   

Övriga deltagande  Margareta Svensson (M), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Jörgen Johansson (S), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Ann-Heléne Djivjak (SD), ersättare 

  

 Bodil Nordstrand, tf socialchef 

 Jennie Andersson, avdelningschef §§ 69, 72 p.2-p.3 

 Nafiseh Nazem, kvalitetsutvecklare §§ 65, 72 p.3 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Nils-Erik Johansson (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 22 juni 2016 klockan 13.00 

 

Paragrafer  § 65-72 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Mikael Kahlin (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Nils-Erik Johansson (S)
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Socialnämnden 2016-06-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 65 Dnr 2016-000080  

 

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med miss-

bruks- och beroendeproblematik 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar yttrandet till revisorerna i enlighet med 

tjänsteskrivelse den 3 maj 2016.  

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Laholms kommun har gett PwC i uppdrag att granska 

vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroende-

problematik. Granskningen har genomförts som en samgranskning 

tillsammans med revisorerna i Region Halland och kommunerna La-

holm, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Hylte.  

 

Syftet med granskningen är att bedöma om Region Halland och kom-

munerna har inrättat ändamålsenligt arbets- och samverkansformer 

samt rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose behov 

av vård, omsorg och stöd för personer med missbruksproblem. 

Granskningen i Laholms kommun avser socialnämndens ansvarsom-

råde. Den sammanfattade bedömningen är att detta sker till vissa de-

lar med att det finns ett antal förbättringsområden.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 maj 2016 

Granskningsrapport från PWC 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 juni 2016, § 169 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Revisorerna i Laholms kommun      
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Socialnämnden 2016-06-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 66 Dnr 2016-000140  

 

Förstudie lokaler för gemensamt myndighetskontor 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelse den 1 juni 2016.  

2. Socialnämnden hemställer att kommunstyrelsen låter genomföra 

en förstudie för lokalisering, planlösning för ett samlat socialkon-

tor.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten har under 2015 tagit över ansvaret för ekonomiskt bi-

stånd vilket gör att myndighetsutövning nu finns på två ställen. På 

Lantmannagatan finns idag ekonomiskt bistånd med ca 15 medarbe-

tare och på Trädgårdsgatan finns resterande socialkontor med ca 50 

medarbetare. Idag finns det reception och arkiv på båda arbetsplat-

serna. Det finns en stor trångboddhet på socialkontoret på Trädgårds-

gatan där ej fullgoda kontor används idag på grund av platsbrist. Att 

samlokalisera dessa två arbetsplatser skulle medföra att både recep-

tion och arkiv kan slås ihop med optimering av personalresurser som 

följd. 

 

Ett samlat socialkontor bör ligga centralt i Laholms tätort och ha en 

mycket god tillgänglighet för medborgarna i Laholm.  

 

Verksamheten har i nuläget behov av arbetsplatser för 65 medarbe-

tare, besöksrum, arkiv, fikarum, mötesrum m.m. Önskvärt är att lo-

kalerna är optimerade utifrån en mer aktivitetsbaserad arbetsplats. 

Verksamhetens art kräver att hänsyn tas till säkerhetsaspekter för 

medarbetarna vid utformning och placering av tilltänkta lokaler. För-

studien skall göras i nära samarbete med verksamheten.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 juni 2016, § 170 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Socialnämnden 2016-06-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 67 Dnr 2016-000129  

 

Samråd - detaljplan för del av Lagaholm 2:22 och 4:1 (ställplats 

för husbilar på Gröningen) 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att invända mot planförslaget. En utökning 

av rekreationsområde i Laholm är positivt för såväl kommunens in-

vånare som för turismen. Socialnämnden vill betona vikten av att 

området tillgängliggörs för alla kommuninvånare samt att trygghet 

och säkerhet vägs in i planeringen av området. 

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen översänds för samråd enligt 5 kap 11-17 §§ Plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900). Samråd sker även kring gjord behovs-

bedömning som visar att planförslaget inte innebär betydande miljö-

påverkan. Socialnämnden har möjlighet att lämna synpunkter över 

detaljplanen till miljö- och byggnadsnämnden.  

 

Planområdet avgränsas i norr av Lagans strand och i söder av Laga-

vägen. I öster sträcker sig planområdet ända fram till kraftverket och 

i väster avslutas planområdet i höjd med korsningen med Trädgårds-

gatan och Bagareliden. 

 

Syftet med detaljplanen är att förbättra rekreationsmöjligheterna och 

göra området till ett attraktivt besöksmål i enlighet med framtaget 

gestaltningsprogram för Lagans strand.  

 

Det sker genom att detaljplanen möjliggör: 

- anordnandet av en ställplats för husbilar och tillfällig parkering för 

turistbussar, 

- utökad byggrätt för befintlig byggnad, som kan gagna turismen och 

friluftslivet i området. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden remisshandlingar 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 7 juni 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 juni 2016, § 171 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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Socialnämnden 2016-06-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 68 Dnr 2016-000154  

 

Uppdatering av delegation avseende personal inom halländska 

socialjouren 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner delegationsordning för socialjouren en-

ligt tjänsteskrivelse den 15 juni 2016.  

 

Ärendebeskrivning 

Sedan den 1 mars 2011 ingår Laholms kommun i den gemensamma 

halländska socialjouren. Socialnämnden har beslutat om delegat-

ionsordning för socialjouren, behov att uppdatera denna finns nu.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 15 juni 2016 

_____ 
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Socialnämnden 2016-06-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 69 Dnr 2016-000063  

 

Månadsuppföljning med 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 

Månadsuppföljning med indikatorer 2015 samt januari-maj 2016 

_____ 
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Socialnämnden 2016-06-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 70 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 15 juni 2016.  

_____ 
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Socialnämnden 2016-06-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 71 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 16 juni 2016.  

_____ 
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Socialnämnden 2016-06-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 72 Dnr 2016-000013  

 

Informationsärenden år 2016 

 

1. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 16 juni 2015 

2. Information från tillsyner på HVB-hem 

3. Nämndsplan 2017 

4. Information inför sommaren 

5. Verksamhetschefens agenda 

6. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

 

      

 

 


