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Anette Larsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 27 januari 2017 till och med den 20 feb-

ruari 2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2017-01-24  
 

Plats och tid Duvan, klockan 13:00 – 17:30 

 

 

 

Beslutande Majvor Persson (C), ordförande 

 Kristina Jönsson (S) 

 Annalena Emilsson (C) 

 Eva Ågren Svensson (MP) 

 Nils-Erik Johansson (S) 

 Anna-Lena Lövgren Melin (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Karl-Fredrik Klinker (M) 

 Margareta Svensson (M) 

   

Övriga deltagande  Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Jörgen Johansson (S), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Ann-Heléne Djivjak (SD), ersättare 

 Bodil Nordstrand, tf socialchef 

 Peter Simerholt, enhetschef § 15 p.1 

 Jan-Åge Ellingsen, Concept Delectus § 15 p.1 

 Nafiseh Nazem, kvalitetsutvecklare § 2 

 Inger Jönsson, enhetschef §§ 3 och 15 p.2 

 Kristina Isaksson, bitr avdelningschef § 15 p.5 

 Jennie Andersson, avdelningschef §§ 4-9, 15 p.3 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

 

 

Utses att justera Lars-Göran Jarl (SD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 26 januari 2017 klockan 08.30 

 

Paragrafer  §§ 2-15 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Majvor Persson (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Lars-Göran Jarl (SD) 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2017-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 2 Dnr 2016-000272  

 

Kulturplan 2017 - 2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar följande yttrande:  

Socialnämnden anser att kultur- och utvecklingsnämnden bör i kul-

turplan 2017-2020 förstärka tillgänglighetsaspekten och särskilt upp-

märksamma personer med psykiska och fysiska funktionsnedsätt-

ningar och hur kulturlivet ska tillgängliggöras för denna grupp. Det 

finns fortfarande många hinder i samhället för att personer med nå-

gon typ av funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i kulturli-

vet. Många människor har tillfälliga eller varaktiga funktionsnedsätt-

ningar av olika slag. Genom att andelen äldre i befolkningen blir fler 

och fler, så är det troligt att andelen personer med funktionsnedsätt-

ning också ökar. I övrigt ställer sig nämnden bakom kulturplan 2017-

2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden begär i remiss socialnämndens ytt-

rande gällande kulturplan 2017-2020.  

 

Laholms kulturplan är till stor del grundad i samtal med kommunens 

invånare, politiker, kulturorganisationer, föreningar och yrkesverk-

samma kulturskapare. Arbetet mellan verksamhet och politik har på-

gått genom våren och hösten 2016 och har mynnat ut i ett förslag till 

kulturplan. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 9 december 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 januari 2017, § 44 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden    
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Socialnämnden 2017-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 3 Dnr 2017-000015  

 

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar verksamhetens förslag till vägledande riktlinjer 

för ekonomiskt bistånd med följande tillägg i rubriken Högsta god-

tagbara boendekostnad – ”I det fall den sökande har beviljats ett 

stödboende/tillsynsboende och boendekostnaden överstiger normen 

för högsta godtagbara, kan kostnaden godkännas om annat boende ej 

har kunnat ordnas, på grund av bostadsbrist, i avvaktan på att annat 

billigare boende kan införskaffas”. Delegation: Avdelningschef. 

 

Ärendebeskrivning 

Enheten för ekonomiskt bistånd har tagit fram ett förslag gällande 

riktlinjer för ekonomiskt bistånd. De nya riktlinjerna ersätter social-

nämndens riktlinjer från 11 januari 2016. 

 

På socialnämndens sammanträde gör verksamheten ett tillägg i Väg-

ledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2017 vid rubriken Högsta 

godtagbara boendekostnad enligt följande: 

 

”I det fall den sökande har beviljats ett stödboende/tillsynsboende 

och boendekostnaden överstiger normen för högsta godtagbara, kan 

kostnaden godkännas om annat boende ej har kunnat ordnas på grund 

av bostadsbrist. Delegation: Avdelningschef. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Göran Jarl (SD): I tillägget som verksamheten gjorde under ru-

briken Högsta godtagbara boendekostnad ”I det fall den sökande har 

beviljats ett stödboende/tillsynsboende och boendekostnaden övers-

tiger normen för högsta godtagbara, kan kostnaden godkännas om 

annat boende ej har kunnat ordnas på grund av bostadsbrist” ska till-

läggas: 

i avvaktan på att annat billigare boende kan införskaffas. 

 

Beslutsgångsgång 

Socialnämndens ordförande ställer proposition på Lars-Göran Jarls 

(SD) förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 januari 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 januari 2017, § 41 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2017-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 4 Dnr 2017-000021  

 

Riktlinjer 2017 för ekonomiska bidrag från HVB-hem och ut-

slussningslägenhet till ensamkommande ungdomar 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar verksamhetens förslag till riktlinjer för ekono-

miska bidrag till ensamkommande ungdomar 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till riktlinjer får ekonomiska bidrag från HVB-hem, stödbo-

ende och utslussningslägenhet för ensamkommande ungdomar. För-

slaget ersätter tidigare riktlinjer från maj 2016.  

 

Reglerna har kompletterats med riktlinjer för stödboende utifrån att 

verksamheterna succesivt kommer att omvandlas till stödboenden 

under 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 11 januari 2017 

Riktlinjer 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 januari 2017, § 42 

_____ 
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Socialnämnden 2017-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 5 Dnr 2017-000003  

 

Internbudget 2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner internbudget för år 2017 med tillhörande 

åtgärdsplan.  

 

Ärendebeskrivning 

Med utgångspunkt från den av kommunfullmäktige fastställda bud-

geten ska respektive nämnd fastställa en internbudget under januari 

månad. Socialnämnden har fått en tilldelad nettokostnadsram på 453 

333 tkr. Ramen är lägre än beräknat utfall vilket innebär att verksam-

heten i samband med upprättandet av internbudgeten också tagit 

fram en ekonomisk åtgärdsplan.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 januari 2017 

Ekonomisk åtgärdsplan 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 januari 2017, § 39 

_____ 

 

Beslutet skickas till:      

Ekonomienheten 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2017-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 6 Dnr 2017-000016  

 

Avgifter för måltidsservice inom äldre- och handikappomsorgen 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår att hel- och halv portion tas bort och er-

sätts av A-kost och E-kost enligt livsmedelsverkets rekommendat-

ioner. 

 

2. Matdistribution erbjuds i fyra olika abonnemangsformer:  

1. Måndag-söndag 

2. Måndag-fredag 

3. Måndag, onsdag, fredag, söndag 

4. Tisdag, torsdag, lördag 

 

Dessert blir valbar utom då det serveras soppa. Tillbehör som 

lingon, inlagd gurka, sylt m.m. ingår ej i matdistribution. Råkost 

ingår alla dagar men kan självklart väljas bort om brukaren så öns-

kar. 

 

3. En utvärdering av E- och A-kost görs om ett år och återkopplas till 

socialnämnden. 

 

4. Socialnämnden överlämnar förslag till avgifter för måltidsservice 

inom äldre- och handikappomsorgen, LFS 2.7 till kommunfull-

mäktige för beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Förändring gällande kost till äldre utifrån Socialstyrelsens och Livs-

medelsverkets rekommendationer gäller kosten till de äldre som bor 

på särskilt boende eller som har matdistribution. 

 

Verksamheten har tagit fram ett förslag till avgifter för måltidsser-

vice inom äldre- och handikappomsorgen.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 13 december 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 januari 2016, § 40 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Socialnämnden 2017-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 7 Dnr 2017-000016 

 

Framflyttat datum för införande av nya taxor 2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att 2017 års avgift för 

vård- och omsorg inom socialtjänsten samt avgift för måltidsservice 

inom äldre- och handikappomsorgen börjar gälla 1 maj 2017 för att 

undvika dubbeladministration utifrån förändrade avgifter för kosten.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt Laholms kommuns författningssamling, LFS, 2.9 Avgifter för 

vård- och omsorg inom socialtjänsten ska nya taxor räknas om årli-

gen och träda i kraft den 1 mars. Under våren 2017 planeras en större 

förändring av måltidsservice och matdistribution vilket påverkar 

många av socialtjänstens brukare och avgifterna för måltidsservice 

inom äldre- och handikappomsorgen, LFS 2.7. 

 

Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om LFS 2.7 under febru-

ari månad vilket innebär att det är omöjligt för verksamheten att 

verkställa, informera brukare och räkna om avgifterna till 1 mars. För 

att förhindra dubbeladministration föreslås att nya avgifter för både 

service och omvårdnad och kost börja gälla 1 maj 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 18 januari 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 januari 2017, § 40 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Socialnämnden 2017-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 8 Dnr 2016-000180  

 

Granskning av kommunens flyktingmottagande och integration 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar följande yttrande:  

I nämndplanen för 2017 har Laholm kommun fyra gemensamma re-

sultatmål där flyktningsmottagende och integration tydliggörs. Soci-

alnämnden anser vidare att nya och förändrande riktlinjer inte behö-

ver upprättas utifrån de nya resultatmålen.  

 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms 

kommun granskat kommunstyrelsen, kultur- och utvecklingsnämn-

den, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden i syfte att be-

döma ändamålsenligheten i styrning, genomförande och uppföljning 

av kommunens flyktingmottande och integrationsarbete. EYs be-

dömning är att de granskade nämnderna i väsentliga delar har ända-

målsenlig styrning, genomförande och uppföljning av kommunens 

flyktingmottagning och integration men att det finns områden som 

bör utvecklas och förstärkas.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY socialnämnden: 

- Att i nämndplan tydliggöra sina insatser för att bidra till gemen-

samt resultatmål om integration, och i det sammanhanget säker-

ställa indikatorer som går att mäta.  

- Att i samband med införande av program för integration se över 

behovet av nya och förändrade riktlinjer. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 1 november 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 januari 2017, § 43 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen     
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Socialnämnden 2017-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 9 Dnr 2016-000270  

 

Verksamhetsplan 2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av Verksamhetsplan 2017 för social-

tjänsten.  

 

Ärendebeskrivning 

Presentation av Verksamhetsplan 2017 för socialtjänsten.  

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2017 för socialtjänsten 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 januari 2017, § 46 

_____ 
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Socialnämnden 2017-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 10 Dnr 2016-000063  

 

Indikatorer 2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av indikatorer för 2016 inom öppen verksamhet/före-

byggande insatser äldre, barn och unga, funktionsnedsatta, miss-

bruk/beroende och psykiatri.  

 

Beslutsunderlag 

Indikatorer januari-december 2016 samt 2015 

_____ 
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Socialnämnden 2017-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 11 Dnr 2017-000022  

 

Statsbidrag för verksamhet med personliga ombud 2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhet 

med personliga ombud 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud 

2017. Länsstyrelsen beslutar och betalar ut statsbidrag till en kom-

mun utifrån bestämmelserna i SFS 2013:522 §§ 2-6 och 8.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 januari 2017, § 47 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen i Hallands län     
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Socialnämnden 2017-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 12 Dnr 2017-000030  

 

Anmälningsärenden år 2017 

 

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 januari 2017  

Förteckning över förslag och synpunkter den 18 januari 2017  

_____ 
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Socialnämnden 2017-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 13 Dnr 2017-000007  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2017 

 

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 januari 2017.  

_____ 
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Socialnämnden 2017-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 14 Dnr 2017-000040 

 

Utredning om behovet av stödboende 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att utreda behovet av 

stödboende i Concept Delectus regi. 

 

Ärendebeskrivning 

Information från Concept Delectus angående deras ansökan till La-

holms kommun om stödboende. 

_____ 
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Socialnämnden 2017-01-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 15 Dnr 2017-000019  

 

Informationsärenden år 2017 

 

Socialnämndens beslut 

1. Information kring:  

-Regionala arbetet kring missbruksvården 

-Ansökan om stödboende från Delectus 

2. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

3. Ensamkommande 

4. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut den 25 januari 2016 

5. Information LSS-boende Allarp 

5. Verksamhetschefens agenda 

6. Ledamöternas inspel 

_____ 

      

 

 


