
 

 

 

 

Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2016-10-18 

 

§ Ärendelista 
 

§ 102 Dnr 2016-000219 

Översyn av kommunens köksorganisation 

§ 103 Dnr 2016-000169 

Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för 

utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst 

§ 104 Dnr 2014-000283 

Ändring i socialnämndens delegationsordning 

§ 105 Dnr 2016-000063 

Månadsuppföljning 2016 med ekonomi och indikatorer 

§ 106 Dnr 2016-000012 

Anmälningsärenden år 2016 

§ 107 Dnr 2016-000022 

Anmälan av delegationsbeslut år 2016 

§ 108 Dnr 2016-000013 

Informationsärenden år 2016 



 

 

Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 18 oktober 2016 

 
Protokollet som justerats den 24 oktober 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 25 oktober 2016 till och med den 16 no-

vember 2016 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2016-10-18  
 

Plats och tid Duvan, klockan 13:00 – 17.00 

 

 

Beslutande Mikael Kahlin (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Angela Magnusson (M) 

 Annalena Emilsson (C) §§ 105-107, 108 p 2-6, 8-11 

 Eva Ågren Svensson (MP) 

 Nils-Erik Johansson (S) 

 Jörgen Johansson (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Rhea Löfmark Aspeheim (C) §§102-104, 108 p.1, 7 

   

Övriga deltagande  Karl-Fredrik Klinker (M), ersättare 

 Margareta Svensson (M), ersättare 

 Rhea Löfmark Aspeheim (C), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Ann-Heléne Djivjak (SD), ersättare 

 Marie Strömberg, avdelningschef 

 Jennie Andersson, avdelningschef 

 Kristina Isaksson, bitr avdelningschef § 108 p.6 

 Inger Jönsson, enhetschef § 108 p.1 

 Peter Andreasson, kommunchef § 108 p.7 

 Lisa Larsson, enhetschef Intern service § 102 

 Katarina Rikse, ekonom § 105 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Angela Magnusson (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 24 oktober 2016  

 

Paragrafer  §§ 102-108 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Mikael Kahlin (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Angela Magnusson 
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Socialnämnden 2016-10-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 102 Dnr 2016-000219  

 

Översyn av kommunens köksorganisation 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden bifaller kommunstyrelsens beslut med följande kom-

mentarer: 

1. Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget om att marknads-

föra restaurangerna på kommunens särskilda boenden mer och 

samverkar gärna i denna fråga.  

2. Socialnämnden är också mycket positiv till inriktningen att det 

ska finnas tillagningskök på äldreboenden då maten är en viktig 

del av omvårdnaden och trivseln på våra särskilda boenden. 

3. Socialnämnden ser gärna att man ser över reservkraften till köket 

på Smedjebacken i samband med renovering. Smedjebacken är 

idag kommunens enda särskilda boende med reservkraft och det 

är till Smedjebacken evakuering av brukare sker i första hand 

exempelvis i händelse av storm eller längre strömavbrott. Att ha 

möjlighet att förse brukare på boendet men också i hemtjänsten 

med varm mat och dryck i händelse av kris är viktigt och kapa-

citet för detta bör räknas in i planeringen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen fått i 

uppdrag att genomföra en översyn av köksorganisation. Översynen 

har remitterats av kommunstyrelsen till barn- och ungdomsnämnden, 

kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden för yttrande 

senast den 24 november.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 29 september 2016 

Remiss från kommunstyrelsen "Översyn av kommunens köksorga-

nisation 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 oktober 2016, § 312" 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Socialnämnden 2016-10-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 103 Dnr 2016-000169  

 

Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till 

stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik so-

cialtjänst 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar godkänna förslag till tillfällig, särskild 

finansiering (utöver medlemsavgiften) av nationell stödfunktion på 

SKL för utveckling av kunskapsbaserad socialtjänst. 

 

Ärendebeskrivning 

Den statliga finansieringen av aktiviteter som Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) driver på nationell nivå i syfte att stötta ut-

vecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upp-

hör efter 2016. Bland annat gäller detta stödet till utvecklingen av de 

regionala samverkans- och stödstrukturerna, regionala utvecklings-

ledare, utvecklingen av gemensamma programråd tillsammans med 

hälso- och sjukvården och utvecklingsstöd till den Nationella sam-

verkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S). 

 

SKL föreslår en egenfinansiering (utöver medlemsavgiften) av en 

fortsatt stödfunktion 2017-2018 på SKL som fortsätter arbetet med 

att ge stöd till uppbyggnad av NSK-S och utveckling av programråd 

tillsammans med landsting och regioner. 

 

Av förslaget framgår kostnaden för insatsen under 2017 och 2018 

och hur denna ska fördelas mellan de olika kommunerna. Den totala 

kostnaden beräknas till 3,4 mnkr per år, vilket ska för-delas efter 

samma princip som medlemsavgiften. För Laholms kommun innebär 

det 8 500 kr/år.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2016 

Förlängd svarstid gällande finansiering av nationell stödfunktion på 

SKL, 30 september 2016 

Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utveckl-

ingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst, 20 juni 2016 

Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd 

för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst, 

10 juni 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 oktober 2016, § 310 

_____  forts. 
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Socialnämnden 2016-10-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Beslutet skickas till: 

Sveriges kommuner och landsting  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 104 Dnr 2014-000283  

 

Ändring i socialnämndens delegationsordning 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar om tillägg i delegationsordningen för 

avslut av utredningar om missförhållande eller påtaglig risk för 

missförhållande, nr 12.33. Delegat i dessa är kvalitetschef. 

 

2. Socialnämnden beslutar att ersättare för kvalitetschef i nr 12.32 

och 12.33 är avdelningschefen för Resurscentrum barn, unga och 

vuxna. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid genomgång av rutinerna fört Lex Sarah framkommer att det be-

höver göras ett tillägg i de-legationsordning för avslut av utredningar 

om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande. Delegat i 

dessa ärenden föreslås till kvalitetschef. 

 

I ärenden enligt Lex Sarah behövs också en ersättare för kvalitets-

chefen, förslaget är att avdelningschefen för Resurscentrum barn, 

unga och vuxna blir ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2016 

Förändringen i socialnämndens delegationsordning 12.32 och 12.33 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 oktober 2016, § 311 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 105 Dnr 2016-000063  

 

Månadsuppföljning 2016 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter september 2016 samt re-

dovisning av indikatorer inom öppen verksamhet/förebyggande in-

satser äldre, barn och unga, funktionsnedsatta, missbruk/beroende 

och psykiatri.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning med indikatorer januari-september 2016 samt 

2015 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 106 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 12 oktober 2016.  

Förteckning över förslag och synpunkter den 12 oktober 2016  

_____ 
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Socialnämnden 2016-10-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 107 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 12 oktober 2016.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 108 Dnr 2016-000013  

 

Informationsärenden år 2016 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut,  

Inger Jönsson, enhetschef  

 

2. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom, behovsanalys 

gällande dagverksamhet 

 

3. Ensamkommande barn 

 

4. Fria halkskydd till äldre 

 

5. Budgetarbetet 

 

6. Bostadsförsörjningsplan 

 

7. Rekrytering av ny socialchef 

 

8. Växaprojekt och naturunderstödd omsorg  

 

9. Julbord 8 december 

 

10. Verksamhetschefens agenda 

 

11. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


