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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 25 april 2017 

 
Protokollet som justerats den 26 april 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 27 april 2017 till och med den 19 maj 
2017 intygas. 
 
 
……………………………………………… 
Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (8) 

Socialnämnden 2017-04-25  
 

Plats och tid Duvan, klockan 13:00 – 16.45 
 
 
Beslutande Knut Slettengren (M), ordförande 
 Majvor Persson (C) 
 Kristina Jönsson (S) 
 Angela Magnusson (M) 
 Annalena Emilsson (C) 
 Eva Ågren Svensson (MP) 
 Nils-Erik Johansson (S) 
 Anna-Lena Lövgren Melin (S) §§ 49-53, 55 p.1-4 
 Lars-Göran Jarl (SD) 
 Ann-Heléne Djivjak (SD) 
 Marit Schwerin (M) 
 Jörgen Johansson (S) §§ 54, 55 p.5-7 
 

   

Övriga deltagande  Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M), ersättare 
 Rhea Löfmark Aspenheim (C), ersättare 
 Sara Unosson (KD), ersättare 
 Britta Ramnemark (L), ersättare 
 Jörgen Johansson (S), ersättare 
 Kerstin Olsson (S), ersättare 
 Gunnar Wiik (SD), ersättare 
 Christel Sundberg, socialchef 
 Katarina Rikse, ekonom § 52 
 Jennie Andersson, avdelningschef § 55 p.3 
 Agneta Tubérus, bitr. avdelningschef § 55 p.4 
 Anette Larsson, kommunsekreterare 
 
 
 
 
Utses att justera Kristina Jönsson 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 26 april 2017 klockan 09.00 
 
Paragrafer  §§ 49-55 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Anette Larsson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Knut Slettengren (M) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Kristina Jönsson (S)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2017-04-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 49 Dnr 2016-000242  
 

Behov av dagverksamhet för personer med demenssjukdom/ 

minnesproblematik 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att göra en analys av 
konsekvenserna kring ett lovförfarande av dagverksamhet inom de-
menssjukdom. 
 

Ärendebeskrivning 

NN Gärdets dagverksamhet har ställt frågan till Laholms 
kommun att få bedriva dagverksamhet. Målgruppen för Gärdets dag-
verksamhet är personer med demenssjukdom. Socialnämnden gjorde 
vid sitt sammanträde i december 2016 ett studiebesök hos NN. 

 
Socialnämndens beredningsutskott beslutade den 17 januari 2017 att 
ge verksamheten i uppdrag att ta fram beskrivning av befintlig verk-
samhet, brukarnas behov samt förslag till alternativa möjligheter 
inom dagverksamhet demens. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Annalena Emilsson (C): Ge verksamheten i uppdrag att göra en ana-
lys av konsekvenserna kring lovförfarandet av dagverksamhet inom 
demenssjukdom. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Annalena Emilssons (C) förslag 
och finner att socialnämnden beslutar enligt Annalena Emilssons (C) 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 5 april 2017 
Förfrågan om att starta upp dagverksamhet 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 23 september 2016 
Behovsanalys – dagverksamhet den 12 september 2016 
Socialnämndens beredningsutskott den 18 april 2017 § 193      
_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2017-04-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 50 Dnr 2016-000140  
 

Lokalbehov socialkontoret och öppenvården missbruk/beroende 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att teckna hyreskontrakt i 
max 3 år för verksamhetslokaler åt socialpsykiatrin för att säkerställa 
arbetsmiljön på socialkontoret. 
 

Ärendebeskrivning 

Process pågår om ett samlat socialkontor men kan först bli aktuellt 
inom tidigast en 3 årsperiod och under förutsättning att erforderliga 
beslut tas, eftersom det alternativet är en mer omfattande åtgärd 
krävs lösningar i avvaktan på. 
 
Det som är mest akut utifrån arbetsmiljö är att flytta medarbetare som 
har sina arbetsplatser i källarplan på Trädgårdsgatan, en annan del i 
problematiken är att beroendemottagningen Humlan och socialkon-
toret är samlokaliserade på samma våningsplan på Trädgårdsgatan, 
vilket inte är bra ur klient eller sekretessperspektiv.  
 
En möjlig lokal är nu tillgänglig utan större ombyggnationer. Denna 
lokal är dock mer anpassad efter socialpsykiatrins behov. Verksam-
heten avser därför att beroendeenheten Humlan flyttar till Lagahöj-
den där socialpsykiatrin finns idag, och socialpsykiatrin flyttar till ny 
tillgänglig lokal i Laholm. 
     
Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 10 april 2016 
Socialnämndens beredningsutskott den 18 april 2017 § 194        
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen    
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Socialnämnden 2017-04-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 51 Dnr 2017-000112   
 

Samrådsremiss för ändring av detaljplan för del av Mellby 23:4 

(Mellby industripark) 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att erinra mot föreslagen detaljplaneändring 
för del av Mellby 23:4. 
 

Ärendebeskrivning 

Föreslagen ändring av gällande detaljplan för del av Mellby 23:4 syf-
tar till att ändra industrigata till kvartersmark. Planlagd park tas bort 
men dess dagvattenfunktion ska behållas och säkerställas när indu-
strifastigheter säljs av och byggs ut. Övriga bestämmelser förblir det-
samma. Industrigatans och dagvattendammarnas funktion skall fort-
satt tillgodoses på ett likvärdigt sätt.  
Ändringen medför varken ändrad markanvändning eller fastighets-
fördelning. Ändringen medför att disponeringen av industrifastig-
heter blir mer flexibel när planlagd vägdragning och dagvattendamm 
kan dispositioneras fritt.     
 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 20 april 2017 
Samrådshandling från miljö- och byggnadsnämnden  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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Socialnämnden 2017-04-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 52 Dnr 2017-000081  
 

Månadsuppföljning 2017 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  
  
Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter mars 2017 samt redovis-
ning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, barn 
och unga, funktionsnedsatta, missbruk/beroende och psykiatri, eko-
nomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn.  
      
Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning med indikatorer januari-mars 2017 samt 2016 
och 2015.  
_____ 
 
      
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Socialnämnden 2017-04-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 53 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 20 april 2017  
Förteckning över förslag och synpunkter den 20 april 2017  
_____ 
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Socialnämnden 2017-04-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 54 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 20 april 2017.  
_____ 
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Socialnämnden 2017-04-25  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 55 Dnr 2017-000019  
 

Informationsärenden år 2017 

 

1. Verksamhetsberättelseberättelse från preventionsenheten  
2. Heldagar för socialnämnden den 23 maj och 20 juni 2017 
3. Uppföljning hälsoprojekt 
4. Återrapportering gällande funktionshinderlotsen 
5. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut den 19 april 2016 
6. Verksamhetschefens agenda 
7. Ledamöternas inspel 
_____ 
 
 

      
 
 


