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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 23 augusti 2016 

 
Protokollet som justerats den 26 augusti 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 29 augusti till och med den 20 september 

intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (10) 

Socialnämnden 2016-08-23  
 

Plats och tid Ön, Karsefors, klockan 09.00-16.45 

 

Beslutande Mikael Kahlin (M), ordförande §§ 77-81, 84 p.1-5 

 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) 

 Rhea Löfmark Aspeheim (C), §§ 78-81, 84 p.1-4 

 Britta Ramnemark (L), §§ 77, 82-83, 84 p.5-8 

 Karl-Fredrik Klinker (M), §§ 82-83, 84 p.6-8 

  

Övriga deltagande  Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Ann-Heléne Djivjak (SD), ersättare 

 Jörgen Johansson (S), ersättare 

 Karl-Fredrik Klinker (M), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Sara Unosson (KD), ersättare 

  

 Bodil Nordstrand, tf. socialchef 

 Jennie Andersson, avdelningschef  

 Marie Strömberg, avdelningschef §§ 78-81, 84 p. 1 

 Kristina Isaksson, bitr avdelningschef §§ 77-83, 84 p.2-8 

 Susanne Andreasson, avdelninschef 

 Camilla Lovén, kvalitetsutvecklare §§ 78-81, 84 p.1-5 

 Nafiseh Nazem, kvalitetsutvecklare §§ 78-81, 84 p.1-5 

 Elisabeth Babic (M), kommunråd § 84 p.1-5 

 Erling Cronqvist (C), kommunråd § 84 p.1-2 

 Kjell Henriksson (S), kommunråd § 84 p.1-5 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Kristina Jönsson 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 26 augusti 2016  

 

Paragrafer  § 77-84 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande ______________________________ ______________________________ 

 Mikael Kahlin (M) §§ 77-81, 84 p.1-5 Majvor Persson (C) §§ 82-83, 84 p.6-8 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Kristina Jönsson (S)
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Socialnämnden 2016-08-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 77 Dnr 2016-000118  

 

Budget, kommunplan och nämndsplan för år 2017 samt ekono-

misk plan 2018-2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner budget, kommunplan och nämndsplan för 

år 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019 och överlämnar den till 

kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 29 mars 2016 beslutat om vissa föränd-

ringar av den del i ekonomi- och verksamhetsstyrningen som berör 

planeringen. Det särskilda beslutet om budgetramar i kommunfull-

mäktige under juni månad utgår ur planeringsprocessen utan den 

grundläggande budgetramen för nästkommande år utgörs av beslu-

tad ekonomisk plan året efter budgetåret.  

 

För att skapa större utrymme för nämnderna att planera och samverka 

kring kommunens gemensamma resultatmål sker förändringar i 

framtagningen av målen. Istället för att kommunstyrelsen föreslår 

konkreta gemensamma resultatmål med tillhörande indikatorer så 

pekar kommunstyrelsen ut strategiskt viktiga områden för plane-

ringsåret ur fullmäktiges inriktningsmål som nämnderna ska utgå 

från när målen arbetas fram. 

 

Nämnderna ska lämna förslag på ekonomisk plan och underlag till 

kommunplan till den 31 augusti.  

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget, kommun-

plan och nämndsplan för år 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019 

Nämndsplan 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 augusti 2016, § 223 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Socialnämnden 2016-08-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 78 Dnr 2016-000132  

 

Kvalitetsdeklarationer 2016 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar följande kvalitetsdeklarationer: 

- Tillgänglighet och bemötande 

- Personlig assistans 

- Avlösarservice  

- Kontaktperson 

- Korttidsvistelse 

- Bostad med särskild service 

 

2. Socialnämnden uppdrar till verksamheten att omarbeta serviceåta-

gande Daglig verksamhet till kvalitetsdeklaration. 

 

3. Socialnämnden beslutar att följande kvalitetsdeklarationer utgår: 

- Alkohol och tobak 

- Bostadsanpassning 

- Hemtjänst 

- Särskilt boende 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har i anvisningar inför budget, kommunplan och 

nämndsplaner 2016 gett nämnderna i uppdrag att se över och besluta 

om kvalitetsdeklarationer. Anvisningarna anger att begrepp som ser-

viceåtagande och servicedeklarationer inte ska användas, utan att vi 

ska använda kvalitetsdeklarationer. Värdighetsgarantier är dock ett 

undantag som används i socialtjänsten. Socialtjänsten har serviceåta-

ganden inom LSS och dessa har gjorts om till kvalitetsdeklarationer. 

Serviceåtagande för dagligverksamhet bör arbetas om utifrån den 

dagligverksamhet som socialtjänsten nu har ansvar för. Kommunsty-

relsen anmodar övriga nämnder att anta kvalitetsdeklaration för till-

gänglighet och bemötande. 

 

Kvalitetsdeklarationer för Alkohol och tobak, Bostadsanpassning, 

Hemtjänst och Särskilt boende är inte aktuella varför verksamheten 

föreslår att dessa ska utgå. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2016 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 maj 2016, § 114 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 augusti 2016, § 224 

_____  forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2016-08-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 79 Dnr 2016-000093  

 

Uppföljning enligt Lex Sarah, Lex Maria och avvikelserapporter 

samt synpunkter och klagomål år 2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Lex Sarah och Lex Maria är en del i det systematiska kvalitetsarbetet 

som ska bedrivas i verksamheter inom socialtjänsten och enligt 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 10 augusti 2016 

Tjänsteskrivelse den 1 augusti 2016 

Tjänsteskrivelse den 10 augusti 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 augusti 2016, § 225 

_____ 
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Socialnämnden 2016-08-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 80 Dnr 2016-000172  

 

Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om 

statsbidrag till verksamhet med personligt ombud 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar synpunkter till Socialstyrelsen i enlighet 

med tjänsteskrivelse den 17 augusti 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen begär i remiss socialnämndens synpunkter på förslag 

till föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud 

med tillhörande konsekvensutredning.  

 

Beslutsunderlag 

Remiss för Socialstyrelsen den 1 juli 2016 

Tjänsteskrivelse den 17 augusti 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 augusti 2016, § 226 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialstyrelsen  
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Socialnämnden 2016-08-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 81 Dnr 2016-000130  

 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och rapportering enligt 

16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § LSS och rapportering 

enligt 28 f-g §§ LSS, kvartal 2/2016 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individ- och kvartalsrapport 2/2016 

och överlämnar dem till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

2. Socialnämnden överlämnar kvartalsrapporten för information till 

revisionen och kommunfullmäktige.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till socialstyrelsen 

enligt 16 kap 6 f § SoL och enligt 28 f-g §§ LSS om en beviljad insats 

inte har verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande 

sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts 

på nytt inom tre månader. 

 

Ärendena ska anmälas på individrapporter och kvartalsrapporter. 

 

Rapportering av ej verkställda beslut ska även anmälas till revisionen 

samt kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 11 augusti 2016 

Kvartalsrapport 2/2016 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Revisionen 

Kommunfullmäktige  
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Socialnämnden 2016-08-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 82 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 18 augusti 2016.  

Förteckning över förslag och synpunkter den 18 augusti 2016 

_____ 
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Socialnämnden 2016-08-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 83 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 18 augusti 2016.  

_____ 
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Socialnämnden 2016-08-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 84 Dnr 2016-000013  

 

Informationsärenden år 2016 

 

1. Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för sociala 

verksamheten 2015, Annbritt Carlsson Personalenheten 

2. Resultat från inspektion av Arbetsmiljöverket 

3. Förslag till ersättningssystem gällande ensamkommande barn 

och unga 

4. Drunkningsolyckan 

5. Sommaraktiviteterna 

6. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 27 augusti 2015 

7. Verksamhetschefens agenda 

8. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

 

 

 


