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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 21 mars 2017 

 
Protokollet som justerats den 22 mars 2017, 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 23 mars 2017 till och med den 18 april 

2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2017-03-21  
 

Plats och tid Duvan, klockan 09.00-12.45 

 

 

Beslutande Majvor Persson (C), ordförande 

 Kristina Jönsson (S) 

 Angela Magnusson (M) 

 Annalena Emilsson (C) 

 Eva Ågren Svensson (MP) 

 Nils-Erik Johansson (S) 

 Anna-Lena Lövgren Melin (S) 

 Karl-Fredrik Klinker (-) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 

   

Övriga deltagande  Sara Unosson (KD), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Jörgen Johansson (S), ersättare 

 My Persson (S), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Bodil Nordstrand, kvalitetschef 

 Jennie Andersson, avdelningschef § 35, 39, 42 p.4 och 6 

 Marie Strömberg, avdelningschef § 42 p.3 

 Christer Walther, personligt ombud § 42 p.3 

 Agneta Bergman, personligt ombud § 42 p.3 

 Barbro Gross, socialsekreterare § 42 p.2 

 Caroline Jonsson, bitr. avdelningschef § 37 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Kristina Jönsson (S) 

  

 

Plats och tid för justering Stadshuset den 22 mars 2017 klockan 12.30 

 

Paragrafer  §§ 35-42 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Majvor Persson (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Kristina Jönsson (S) 
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Socialnämnden 2017-03-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 35 Dnr 2017-000008  

 

Bruttobudgetförändring 2017 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget till bruttobudget-

förändring avseende internbudgeten för 2017. Intäkts- och kost-

nadsbruttoomslutningen minskas med 3 964 tkr i förhållande till 

tidigare beslutad bruttoram i kommunfullmäktige. Det är fram-

förallt minskad volym inom personlig assistans med ersättning 

från försäkringskassan och minskad verksamhet inom boende 

för ensamkommande som påverkat bruttobudgetomslutningen.  

 

2. Beslutet om bruttobudgetförändring anmäls till kommunstyrel-

sen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-

nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-

täkter inom nämndens verksamhetsområden skall tas upp i budgeten. 

 

Förslag till ändring: 

 Brutto omslutning 

enligt beslut i KF 

(tkr) 

Socialnämndens för-

slag till beslut om 

bruttoomslutning (tkr) 

Intäkter 132 343 128 379 

Kostnader 585 676 581 712 

Nettokostnadsram 453 333 453 333 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 januari 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 mars 2017, § 130 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten      
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Socialnämnden 2017-03-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 36 Dnr 2017-000058  

 

Anmälan om kassabrist i handkassa Björklunden 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner anmälan.  

 

Ärendebeskrivning 

Handkassan på Björklunden är avslutad och vid slutredovisningen 

saknades kvitton motsvarande 471 kronor. Handkassans storlek är på 

4 000 kronor och ansvarig för handkassan har redovisat kvitton och 

kontanter för resterande del 3 529 kr. Kassabristen betalas av Björk-

lunden och verksamheten ska lämna in en avvikelserapport då ruti-

nerna för hanteringen av handkassan brister.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 9 februari 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 mars 2017, § 131 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten      
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Socialnämnden 2017-03-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 37 Dnr 2015-000141  

 

Utvärdering av försöksverksamhet med vårdhund 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig positiv till att använda certifierad vård-

hund som ett alternativ till den traditionella vården. Verksamheten 

förespråkar att beställa teamet vid behov, istället för att utbilda ett 

eget team. Om det visar sig bli stor efterfrågan kan ett färdigutbildat 

team anställas.  

 

Ärendebeskrivning 

Efter ett medborgarförslag om att använda vårdhund i verksamheten 

har försöksperioden nu gått ut och utvärderas. Under 2016/17 har 

verksamheten använt sig av ett certifierat vårdhundsteam. Teamet 

består av hunden och dess hundförare. Både hund och hundförare är 

utbildade enligt höga krav, både teoretiskt och i praktiska färdig-

heter. 

 

Insatserna som har utförts i verksamheten har varierat från att vara 

en allmän insats till att vara mer individuellt riktad. För flertalet av 

brukarna var hunden ett uppskattat inslag i vardagsträningen. Effek-

terna av har varit varierande, men i stora drag positiva och lockat till 

motivation och harmoni.  

 

Sammanfattningen av resultatet är att många har uppskattat besöken 

av teamet. Efterfrågan har dock varierat och metoden har inte fått 

den genomslagskraft som förväntades. Att använda sig av vårdhund 

är en alternativ insats, som kan anlitas på uppdrag när det anses vara 

den metod man eftersträvar.    

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 23 februari 2017 

Socialnämndens protokoll den 25 januari 2016 § 6 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 mars 2017, § 133 

_____ 
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Socialnämnden 2017-03-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 38 Dnr 2016-000129  

 

Plangranskning - detaljplan för del av Lagaholm 2:22 och 4:1 

(ställplats för husbilar på Gröningen) 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att invända mot planförslaget. En utökning 

av rekreationsområde i Laholm är positivt för såväl kommunens in-

vånare som för turismen. Socialnämnden vill betona vikten av att 

området tillgängliggörs för alla kommuninvånare samt att trygghet 

och säkerhet vägs in i planeringen av området. 

     

Ärendebeskrivning 

Granskning pågår för detaljplan för del av Lagaholm 2:22 och 4:1, 

ställplats för husbilar på gröningen. Planområdet avgränsas i norr av 

Lagans strand och i söder av Lagavägen. I öster sträcker sig planom-

rådet ändra fram till kraftverket och i väster avslutas planområdet i 

höjd med korsningen med Trädgårdsgatan och Bagarliden. 

 

I socialnämndens samrådsyttrande den 21 juni 2016, § 67 hade soci-

alnämnden inget att invända mot planförslaget men menade att en 

utökning av rekreationsområde i Laholm är positivt för såväl kom-

munens invånare som för turismen och betonade vikten av att områ-

det tillgängliggörs för alla kommuninvånare samt att trygghet och 

säkerhet vägs in i planeringen av området. I samrådsredogörelsen har 

man inte beaktat detta utan bara skrivit att socialnämnden inte har 

något att erinra om planen. 

      

Beslutsunderlag 

Remiss från miljö- och byggnadsnämnden den 27 februari 2017 

Socialnämndens protokoll den 21 juni 2016, § 67 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 13 mars 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 mars 2017, § 134 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden  

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2017-03-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 39 Dnr 2017-000081  

 

Månadsuppföljning 2017 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter februari 2017 samt redo-

visning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, 

barn och unga, funktionsnedsatta, missbruk/beroende och psykiatri, 

ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning med indikatorer januari-februari 2017 samt 2016 

och 2015.  

_____ 
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Socialnämnden 2017-03-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 40 Dnr 2017-000030  

 

Anmälningsärenden  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till socialtjänsten under 

månaden.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 15 mars 2017  

Förteckning över förslag och synpunkter den 15 mars 2017  

_____ 
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Socialnämnden 2017-03-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 41 Dnr 2017-000007  

 

Anmälan av delegationsbeslut  

 

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 samt beslut enligt be-

slutanderätt enligt lag den 15 mars 2017.  

_____ 
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Socialnämnden 2017-03-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 42 Dnr 2017-000019  

 

Informationsärenden 

 

1. Presentation av ny socialchef 

 

2. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

Barbro Gross, socialsekreterare 

 

3. Personliga ombudens redovisning  

Christer Wahlter och Agneta Bergman 

 

4. Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 

 

5. Ansökan om medel till förebyggande insatser gällande våld och 

förtryck i hederns namn 2017 

 

6. Från ledamöternas inspel: Fråga angående hur brukarnas lås till 

lägenheterna fungerar, gäller brukare som bor på demensavdel-

ning. 

 

7. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut den 22 mars 2016 

 

8. Verksamhetschefens agenda 

 

9. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


