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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 109 Dnr 2016-000002  

 

Ombudgetering internbudget 2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslaget till att minska nettobudgeten för 

institutionsvården för barn och unga från 7 311tkr till 6 511 tkr i so-

cialnämndens internbudget 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt budgetuppföljningen efter oktober har prognosen förbättrats 

för institutionsvården för barn och unga (verksamhet 55400). Netto-

kostnaden förra året, 2015, var 8 234 tkr och i år ligger prognosen på 

c:a 6 000 tkr. Budgetanslaget för institutionsvården har tidigare 

minskats med 1 500 tkr men eftersom prognosen förbättrats ytterli-

gare, bedöms det finnas utrymme att minska med ytterligare 800 tkr. 

Minskningen av anslaget för institutionsvården föreslås ombudgete-

ras mot den negativa budgetposten för obalansen i nämndens budget 

(verksamhet 07100 aktivitet 704). Den budgeterade obalansen efter 

ombudgetering kommer då att ligga på – 1 988 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 november 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 november 2016, § 341  

_____  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 110 Dnr 2016-000248  

 

Riktlinjer för måltidstjänster mellan produktionsnämnd och be-

ställande nämnder 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden bifaller förslaget till riktlinjer för måltidstjänster 

mellan produktionsnämnd och beställande nämnder med följande 

synpunkter/förtydligande: 

 

1. Då de nya riktlinjerna innebär att socialnämnden kommer att få 

mer specificerade kostnader gällande produktionen av måltider 

vill nämnden att revidering av måltidsavgifterna för brukare inom 

äldre och handikappomsorgen ska ske i kommunfullmäktige i ja-

nuari månad, då priserna ännu inte presenterats för verksamheten. 

Då det även kommit nya riktlinjer för kost till äldre samt förslag 

kring förändringar gällande abonnemang och möjligheten att be-

ställa halv portion mat behöver nämnden december månad på sig 

för att kunna besluta om ett förslag till nya avgifter och andra för-

ändringar som rör måltidsavgifterna. Socialnämnden föreslår att 

priserna förändras från och med mars månad 2017 och att 2016 

års priser kvarstår fram till och med 2017-02-28. 

 

2. Riktlinjerna innebär att de ekonomiska förhållandena mellan so-

cialnämnden och kommunstyrelsen förändras och det är viktigt att 

kostnaderna regleras och följs upp på ett tydligt sätt. Den reglering 

som finns i budgetförslaget för 2017 inbegriper inte lokalkostna-

derna och socialnämnden ser det som angeläget att även dessa för-

delas inför 2018 så att kostnaderna för äldreomsorgen blir korrekta 

i kommande nationella jämförelser. 

 

3. I helpensionsavgiften på särskilt boende ska exempelvis närings-

drycker ingå. Det behöver förtydligas i riktlinjen. 

 

4. Socialnämnden anser också att förteckningen över de högtider 

som ska firas med festligare mat ska finnas med som bilaga till 

riktlinjen, maten är viktig för de äldre och att vi firar högtider med 

god mat ska belysas och vara tydligt för kommuninvånarna. 
 

Ärendebeskrivning 

Internservice inom kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till 

riktlinjer för måltidstjänster mellan produktionsnämnd och bestäl-

lande nämnder. Riktlinjen tydliggör de olika nämndernas uppdrag 

  forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

och ansvarsområden och kommer att bidra till en bättre kostnadskon-

troll gällande de måltider som serveras.  

 

Beslutsunderlag 

Remiss från kommunstyrelsen den 11 oktober 2016, § 203 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 november 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 november 2016, § 344 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 111 Dnr 2016-000245  

 

Program för integration 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att erinra utan ställer sig bakom förslaget 

till program för integration.  

 

Ärendebeskrivning 

De senaste åren har antalet migranter som flyttat till Laholms kom-

mun ökat. Sverige och världen såg under hösten 2015 en av de högsta 

flyktingnivåerna sedan andra världskriget. Behovet av en framgångs-

rik integrationsprocess har aktualiserats redan före hösten 2015 men 

framstått som än mer behövlig därefter. 

 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett program för integration 

som syftar till att peka ut vilka områden som är särskilt viktiga för 

en välfungerande integrationsprocess. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss från kommunstyrelsens ledningsutskott den 3 oktober 2016, 

§ 211 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 25 oktober 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 november 2016, § 345 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens ledningsutskott      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 112 Dnr 2016-000247  

 

Socialnämndens sammanträdesplan 2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar sammanträdesplan för socialnämnden och dess 

beredningsutskott för år 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 6 § i socialnämndens reglemente bestämmer nämnden på vilka 

dagar och tider som sammanträdena ska förläggas på. Ett förslag till 

sammanträdesplan för år 2017 är utarbetat. 

 

Beredningsutskott Socialnämnd 

 

17 januari 24 januari 

14 februari 28 februari 

14 mars 21 mars 

18 april 25 april 

16 maj 23 maj 

13 juni     20 juni 

15 augusti 22 augusti 

12 september 19 september 

17 oktober 24 oktober 

14 november 21 november 

12 december 19 december 

 

Sammanträdesdag: tisdag Sammanträdesdag: tisdag 

Sammanträdestid kl.13.00 Sammanträdestid kl.13.00 

Sammanträdesrum: Duvan Sammanträdesrum: Duvan 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan för socialnämnden år 2017. 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 november 2016, § 346 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 113 Dnr 2016-000130  

 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och rappor-

tering enligt 16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § LSS och rap-

portering enligt 28 f-g §§ LSS, 3/2016 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individ- och kvartalsrapport 3/2016 

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 17 oktober 2016 

Kvartalsrapport 3/2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 november 2016, § 347 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Revisionen 

Kommunfullmäktige      
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§ 114 Dnr 2015-000191  

 

Förstudie LSS-boende 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom förstudien och lämnar följande 

kommentarer: 

1. Årlig kostnadseffekt för verksamheten beräknas bli 4 700 tkr per 

år utöver tillkommande hyreskostnader. Socialnämnden har fram-

ställt äskanden i samband med budgetarbetet för åren 2017-2019. 

2. Investeringsutgiften för inventarier och hjälpmedel beräknas till 

150 tkr 2017. Utgiften finns med som äskande i budgeten 2017.  

3. Om kommunen inte verkställer beslut om boende enligt LSS ris-

kerar kommunen att betala en särskild avgift enligt 28 a-b §§ LSS. 

När den enskilde har blivit beviljad insats har kommunen tre må-

nader på sig att verkställa beslutet, om inte beslutet verkställs ris-

kerar kommunen att åläggas en särskild avgift. När det gäller bo-

städer för funktionshindrade accepteras visst dröjsmål. Vid be-

dömning av ev. avgift tas det hänsyn till om kommunen fullgjort 

sin planeringsskyldighet och till den enskildes situation under 

väntetiden. Tillgodoses inte behovet av bostäder för målgruppen 

kan det även bli aktuellt att köpa externa boendeplatser. En plats 

på en extern gruppbostad kostar i dagsläget c:a 4 330 kr per dygn 

brutto. Den sammanlagda kostnaden för köp av sex platser under 

ett år blir 9 483 tkr. Kommunen har möjlighet att återsöka särskilt 

bidrag för moms med 6 % av bruttokostnaden, vilket ger en intäkt 

på 569 tkr per år. Nettokostnaden per år för sex platser blir då 8 

914 tkr.  

4. Socialnämnden återkommer efter sammanträdet i januari 2017 

med svar på placering för LSS-boende nummer två.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen önskar socialnämndens synpunkter på förstudi-

erna avseende LSS-boende samt komplettering av dessa avseende:  

- Årlig kostnadseffekt för verksamheten, utöver tillkommande hy-

reskostnader 

- Eventuella engångskostnader som kan uppkomma, som inte in-

går i en beställning till fastighetsbolaget. 

- Beskrivning av hur nämnden planerar att finansiera tillkom-

mande kostnader 

- Konsekvenser av utebliven investering 

  forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Socialnämnden begärde i september 2015 att få göra en förstudie av-

seende ett LSS-boende med 6 platser i Laholm. Denna förstudie be-

ställdes av Laholmshem AB. Innan denna förstudie var färdig våren 

2016 upptäcks att behovet är större än vad man hittills planerat för 

och socialnämnden begärde hos kommunstyrelsen att få göra ytterli-

gare en förstudie. En sådan beställdes i juni 2016 och samordnas med 

den redan påbörjade förstudien.  

 

Beslutsunderlag 

Remiss från kommunstyrelsen den 14 november 2016 

Remissvar den 16 november 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 21 november 2016, § 349 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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§ 115 Dnr 2016-000063  

 

Månadsuppföljning 2016 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter oktober 2016 samt redo-

visning av indikatorer inom öppen verksamhet/förebyggande insat-

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

psykiatri.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning med indikatorer januari-oktober 2016 samt 2015 

_____ 
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§ 116 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 16 november 2016.  

Förteckning över förslag och synpunkter den 16 november 2016  

_____ 
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§ 117 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 november 2016.  

_____ 
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§ 118 Dnr 2016-000013  

 

Informationsärenden år 2016 

 

1. Risk- och väsentlighetsanalys inför Internkontrollplan 2017 

2. Budgetarbete 

3. Svar till Arbetsmiljöverket 

4. Information rekrytering socialchef 

5. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut den 17 november 

2015 

6. Verksamhetschefens agenda 

7. Ledamöternas inspel 

_____ 

      

 

 


