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_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 21 september 2016  till och med den 14 

oktober 2016 intygas. 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (15) 

Socialnämnden 2016-09-20  
 

Plats och tid Duvan, klockan 13:00 – 18.15 

 

Beslutande Mikael Kahlin (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Angela Magnusson (M) 

 Annalena Emilsson (C) 

 Eva Ågren Svensson (MP) 

 Nils-Erik Johansson (S) 

 Jörgen Johansson (S) §§ 90-95, 100 p.1-4 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Kerstin Olsson (S) §§ 96-99, 100 p.5-8 

   

Övriga deltagande  Karl-Fredrik Klinker (M) 

 Margareta Svensson (M), ersättare 

 Sara Unosson (KD), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Ann-Heléne Djivjak (SD), ersättare 

 

 Bodil Nordstrand, tf socialchef 

 Marie Strömberg, avdelningschef §§ 90-91, 93, 100 p.1-2, 4 

 Jennie Andersson, avdelningschef  

 Kristina Isaksson, bitr avdelningschef §§ 93, 100 p.2, 4 

 Stina Grönvall, Halmstad kommun § 93 

 Maria Persson, MAS § 100 p.1 

 Katarina Rikse, ekonom §§ 90-91 

 Lars Harrysson, arkitekt § 100 p.2 

 Sara Ghazieh, arkitekt § 100 p.2 

 Ingrid Gustafsson, enhetschef § 100 p.3 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Majvor Persson (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 21 september 2016 klockan 10.00 

 

Paragrafer  § 90-100 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Mikael Kahlin (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Majvor Persson (C)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2016-09-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 90 Dnr 2016-000002  

 

Ombudgetering internbudget 2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslaget till ombudgeteringar av social-

nämndens internbudget 2016.  

 

Ärendebeskrivning 

I början av året var bedömningen att det fanns en obalans i intern-

budgeten mellan ramtilldelning och verksamhetens nettokostnader 

med -12 578 tkr. Under april har nämnden fått ett tillskott på 7 000 

tkr i kompletteringsbudgeten. Nämnden har upprättat en åtgärdsplan 

med syfte att skapa balans i ekonomin för socialnämnden. Efter ar-

betet med uppföljningen efter augusti visar det på möjligheter till 

minskat anslag respektive minskad resursfördelningsnivå inom 

några verksamheter. 

 

Förslag till ombudgetering av internbudget 2016 föreligger.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 13 september 2016 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2016-09-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 91 Dnr 2016-000116  

 

Budgetuppföljning 2/2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner budgetuppföljning 2/2016 och överläm-

nar 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 budgetuppföljningen utgår från redovisningen per sista 

april och den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfalls-

prognosen knyts samman med delårsrapporten och redovisas till 

kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. De-

lårsrapporten upprättas också efter redovisningen per den 31 augusti. 

 

I den nu förestående uppföljningen skall nämnderna dessutom lämna 

underlag till uppföljningen av de gemensamma resultatmålen i kom-

munplanen. Nämnderna ska även samtidigt följa upp de nämndsspe-

cifika resultatmålen i sina respektive nämndsplaner. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 2/2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 september 2016, § 267 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Kahlin (M): Godkänna budgetuppföljning 2/2016 och över-

lämna den till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsgång 

Socialnämndens ordförande ställer proposition på eget förslag och 

finner att socialnämnden beslutar enligt Mikael Kahlins (M) förslag. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2016-09-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 92 Dnr 2016-000149  

 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa samt miljön 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens ställer sig bakom de reviderade föreskrifterna.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har gett socialnämnden möjlighet att 

yttra sig över förslag till "Lokala föreskrifter för att skydda männi-

skors hälsa och miljö". 

 

Beslutsunderlag 

Miljö och byggnadsnämndens förslag till ändring av "Lokala före-

skrifter för att skydda människors hälsa och miljö".   

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 maj 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 september 2016, § 268 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden  

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2016-09-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 93 Dnr 2016-000185  

 

Remiss angående ansvaret för nutritionsbehandling 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden instämmer i förslaget att: 

 Hälso- och sjukvårdsansvaret för nutritionsbehandling skall 

följa principen för hemsjukvårdsöverenskommelsen. 

 Kostnadsansvaret för nutritionsbehandling skall följa hälso- 

och sjukvårdsansvaret. 

 Patientkostnaderna skall vara enhetliga, oavsett huvudman. 

 Gemensamt högkostnadsskydd införs. Undantaget för perso-

ner på särskilda boenden, där produkterna ingår i matabonne-

manget. 

 

2. Socialnämnden anser att kommunens ansvar kring förskriv-

ningsansvar samt läkaransvaret behöver tydliggöras. 

 

3. Socialnämnden anser att en kvalitetssäkring av dietistkompeten-

sen bör göras i Region Hallands regi innebärandes att Region 

Halland tar ansvar för att en samlad dietistkompetens avseende 

nutritionsbehandling finns att tillgå för kommunernas hälso- och 

sjukvård. 

 

Ärendebeskrivning 

För att erbjuda alla hallänningar en god, effektiv och jämlik vård 

finns ett behov att tydliggöra hälso- och sjukvårdsansvaret för nutrit-

ion. Idag är patientens möjligheter till hjälp vid nutritionsproblem 

beroende av vilken vårdgivare patienten tillhör och var i länet pati-

enten bor. 

 

Frågan har på uppdrag av Strategiska gruppen för socialtjänst och 

hälso- och sjukvård utretts och den taktiska gruppen funktionsned-

satta har ansvaret för att hålla samman utredningen. 

 

Strategiska gruppens förslag sänds härmed ut på remiss till kommu-

nerna i Halland samt Region Halland. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss från Region Halland angående ansvaret för nutritionsbehand-

ling  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 september 2016, § 269 

_____  forts. 
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Socialnämnden 2016-09-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2016-09-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 94 Dnr 2016-000201  

 

Remiss av förslag från barn- och ungdomskonferens 2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 

den 1 september 2016.  

 

Ärendebeskrivning 

Under 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om plan för samver-

kan, dialog och inflytande med barn och unga. I planen anges att en 

årlig ungdomskonferens ska genomföras varje år och att resultatet 

från den ska skickas till politiken för svar. Under årets konferens ar-

betade ungdomar i grupper med att hitta lösningar på hur ungas psy-

kiska hälsa ska bli bättre. Kommunstyrelsen har skickat resultatet 

från ungdomskonferensen på remiss till berörda nämnder.  

 

Beslutsunderlag 

Remiss av förslag från barn- och ungdomskonferensen 2016 Kom-

munstyrelsens ledningsutskott 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 1 september 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 september 2016, § 270 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen   
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2016-09-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 95 Dnr 2014-000285  

 

Dispositionsrätt till konto för utbetalning av bistånd av mycket 

brådskande natur 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser följande personer att två i förening beordra ut-

betalning eller skriva ut checkar från konto 8183-6 303 027 766-3  i 

Laholms Sparbank. 

 

NN 

NN 

NN 

NN 

NN 

NN 

NN 

NN 

NN 

NN 

NN 

NN 

 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten disponerar konto 8183-6 303 027 766-3 i Laholms 

Sparbank för utbetalning av bistånd av mycket brådskande natur.  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 september 2016, § 271 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms Sparbank 

Ekonomienheten      
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Socialnämnden 2016-09-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 96 Dnr 2016-000217  

 

Inriktningsbeslut utifrån regeringens förslag till nytt ersätt-

ningssystem gällande ensamkommande barn och unga 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att tillämpa regeln om att asylsökande 

ungdomar som inte har omfattande vård- och behandlingsbehov 

ska återföras till migrationsverket när de fyller 18 år tillämpas 

först från 1 juli 2017 då hela det nya regelverket träder i kraft.  
 

2. Socialnämnden ställer sig bakom verksamhetens bedömning av 

att behoven hos de ungdomar som bor på HVB kan tillgodoses 

även om alla inte kan få ett eget rum. Verksamheten ska löpande 

göra bedömningar samt genomföra samtal med ungdomarna för 

att säkerställa att matchningen fungerar. I första hand ska sys-

kon/släktingar placeras tillsammans.  
 

3. Utifrån de nya ersättningsregler som träder i kraft 1 juli 2017 ges 

verksamheten i uppdrag att med skyndsamhet omvandla lämp-

ligt antal avdelningar från HVB till stödboende.  
 

4. Socialnämndens inriktning för ensamkommande ungdomar är:  

- Upp till 14 år familjehem 

- Från 15 år HVB  

- Från 16 år Stödboende alternativt HVB 

Avsteg från inriktningen beviljas endast om det finns synnerliga 

skäl för detta.  

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har beslutat om nya ersättningar till kommunerna för 

mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. De nya ersättning-

arna börjar gälla 1 juli 2017. Beslutet innebär att Laholms kommun 

måste göra stora förändringar i sin verksamhet och överslagsberäk-

ningar visar att intäkterna med helårseffekt kommer att minska med 

ca 30 miljoner kronor.  

 

Verksamhetens förslag till beslut 

1. A. Socialnämnden beslutar att asylsökande ungdomar som inte 

har omfattande vård- och behandlingsbehov ska återföras till mi-

grationsverket när de fyller 18 år.  

 

 

 

  forts. 
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Socialnämnden 2016-09-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 
 

 B. Socialnämnden beslutar att tillämpa regeln om att asyl- 

sökande ungdomar som inte har omfattande vård- och behand-

lingsbehov ska återföras till migrationsverket när de fyller 18 år 

tillämpas först från 1 juli 2017 då hela det nya regelverket träder 

i kraft.  
 

2. Socialnämnden ställer sig bakom verksamhetens bedömning av 

att behoven hos de ungdomar som bor på HVB kan tillgodoses 

även om alla inte kan få ett eget rum. Verksamheten ska löpande 

göra bedömningar samt genomföra samtal med ungdomarna för 

att säkerställa att matchningen fungerar. I första hand ska sys-

kon/släktingar placeras tillsammans.  
 

3. Utifrån de nya ersättningsregler som träder i kraft 1 juli 2017 ges 

verksamheten i uppdrag att med skyndsamhet omvandla lämp-

ligt antal avdelningar från HVB till stödboende.  
 

4. Socialnämndens inriktning för ensamkommande ungdomar är:  

- Upp till 14 år familjehem 

- Från 15 år HVB  

- Från 16 år Stödboende alternativt HVB 

Avsteg från inriktningen beviljas endast om det finns synnerliga 

skäl för detta.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 12 september 2016 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angela Magnusson (M): Bifall till punkt 3 och 4. Inte fatta beslut på 

punkt 1 och 2, avvakta med dem. 

Annalena Emilsson (C): Bifall till punkt 1B, 2, 3 och 4. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Angela Magnussons (M) och An-

nalena Emilssons (C) förslag gällande punkt 3 och finner att social-

nämnden beslutar enligt Magnussons (M) och Emilssons (C) förslag. 

 

Ordförande ställer proposition på Angela Magnussons (M) och An-

nalena Emilssons (C) förslag gällande punkt 4 och finner att social-

nämnden beslutar enligt Magnussons (M) och Emilssons (C) förslag. 

  forts. 
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Socialnämnden 2016-09-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Ordförande ställer proposition på Angela Magnussons (M) och An-

nalena Emilssons (C) förslag gällande punkt 1B och finner att soci-

alnämnden beslutar enligt Annalena Emilssons (C) förslag. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på Angela Magnussons (M) 

och Annalena Emilssons (C) förslag gällande punkt 2 och finner att 

socialnämnden beslutar enligt Annalena Emilssons (C) förslag. 

_____ 

 

Ersättarnas mening: 

Margareta Svensson (M) och Karl-Fredrik Klinker (M) stödjer soci-

alnämndens beslut gällande punkt 1B, 2, 3 och 4. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 97 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-augusti 2016 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 98 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 14 september 2016.  

Förteckning över förslag och synpunkter den 14 september 2016  

_____ 
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Socialnämnden 2016-09-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 99 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 14 september 2016.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 100 Dnr 2016-000013  

 

Informationsärenden år 2016 

 

1. Sammanställning av Lex Maria samt beslut från IVO 

2. Presentation LSS-boende 

3. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

4. Processen kring bostadsförsörjningsplan 

5. Budgetarbete 

6. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 22 september 

2015 

7. Verksamhetschefens agenda 

8. Ledamöternas inspel 

_____ 

 


