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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 23 maj 2017 

 
Protokollet som justerats den 24 maj 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 26 maj 2017 till och med den 19 juni 

2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (11) 

Socialnämnden 2017-05-23  
 

Plats och tid Lögnäs Gård, Lögnäs, klockan 13:00 – 16.20 

 

 

 

Beslutande Knut Slettengren (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Angela Magnusson (M) 

 Jerker Jacobson (M) 

 Annalena Emilsson (C) 

 Eva Ågren Svensson (MP) 

 Nils-Erik Johansson (S) 

 Anna-Lena Lövgren Melin (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 

   

Övriga deltagande  Marit Schwerin (M), ersättare 

 Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M), ersättare 

 Harriet Einerborg (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 § 58 

 Elsa Rosberg, ekonom § 58 

 Jennie Andersson, avd chef § 58-59 

 Kristina Isaksson, avd chef § 60-61 

 Marie Strömberg, avd chef § 62  

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Angela Magnusson (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 24 maj 2017 klockan 13.00 

 

Paragrafer  §§ 58-67 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Angela Magnusson (M)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2017-05-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 58 Dnr 2017-000110  

 

Budgetuppföljning 1/2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner budgetuppföljning 1/2017 och överläm-

nar den till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska bud-

getuppföljning med prognoser på årsskiftet redovisas för kommunfullmäktige 

vid två tillfällen varje år. Den första uppföljningen ska utgå från redovisning 

per sista april och den andra per sista augusti. Årets första uppföljning behand-

las av kommunstyrelse och kommunfullmäktige under juni månad. Den sist-

nämnde budgetutfallsprognosen knyts samman med delårsrapporten och redo-

visas till kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under oktober månad. 

 

I budgetuppföljning 1 ska utöver redovisning av beräknat budgetutfall, rappor-

teringen endast avse särskilt anmärkningsvärda avvikelser med utgångspunkt 

från den planerade verksamheten. I den andra uppföljningen ska nämnderna 

dessutom lämna underlag till uppföljningen av de gemensamma resultatmålen 

som kopplats till de inriktningsmål som särskilt pekats ut som angelägna i 

kommunplanen. 

      

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 1/2017  

Ekonomisk åtgärdsplan 2017  

Socialnämndens beredningsutskott den16 maj 2017 § 212 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2017-05-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 59 Dnr 2016-000217  

 

Aktuellt läge ensamkommande barn och unga 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden fattade, utifrån lagförslaget om nya ersättningsnivåer, under 

hösten 2016 ett beslut om att låta samtliga ensamkommande barn som själva 

önskade stanna kvar i kommunen fram tills den nya lagen skulle träda i kraft 

1 juli 2017. Samtidigt fick verksamheten i uppdrag att ställa om verksamheten 

för att anpassa den till de nya ersättningsnivåerna. Riksdagsbeslut om de nya 

ersättningsnivåerna fattades först den 9 mars, och det har också kommit fler 

lagförslag och också domar som påverkar det aktuella läget.     

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 9 april 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 maj 2017, § 216   

Socialtjänstens kompletterande tjänsteskrivelse den 18 maj 2017   

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2017-05-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 60 Dnr 2017-000116  

 

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, kvartal 1/2017 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individ- och kvartalsrapport kvartal 1/2017 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 in-sats inte har verk-

ställts 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 13 april 2017 

Kvartalsrapport 1/2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 maj 2017, § 214 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2017-05-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 61 Dnr 2016-000124  

 

LSS-boende 2:an 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden förordar ett andra LSS-boende i Allarp i enlighet med förstu-

dien och överlämnar härmed frågan till kommunstyrelsen.    

     

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade om en förstudie om en andra LSS-bostad juni 2016 

med 6 platser.  

 

Laholmshem svarar i remiss förstudie LSS-boende att den snabbaste möjlig-

heten till ett LSS-boende bedöms förnärvarande vara en placering på Laholms-

hems fastighet Allarp 2:466 på Allarps området i Skummeslövstarand.  

Annat alternativ som Laholmshem föreslås skall beaktas är fastigheten där 

HVB-hemmet Björklunden har verksamhet idag. Detta alternativ bedöms inte 

vara aktuellt då verksamheten för ensamkommande barn har verksamhet i fas-

tigheten idag och inga avvecklingsplaner finns i dagsläget. 

Socialnämnden beslutade november 2016 att återkomma med svar om place-

ringsort avseende LSS-boende nummer två. Socialnämnden informerades i ja-

nuari 2017 om vad brukarna samt FUB (föreningen för utvecklingsstörda barn 

och unga) tycker om placeringsorten Allarp.      

      

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 5 maj 2017      

Remiss förstudie LSS-boende      

Socialnämndens beredningsutskott den 16 maj 2017, § 217 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2017-05-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 62 Dnr 2016-000264  

 

Uppföljningsplan internkontroll 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger efter godkännande informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt socialnämndens internkontrollplan ska nedanstående områden återrap-

porteras till nämnden under maj månad: 

- Våld i nära relationer 

- Personlig assistans enligt LSS 

- Bostadsförsörjning äldre och funktions 

- Välfärdsteknologi 

- Missbruk och beroende 

- Ungdomar med risk eller missbruksproblematik 

- Bemanningsbrist av omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, socialsekrete-

rare samt enhetschefer 

  

Beslutsunderlag 

Uppföljningsplan intern kontroll 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 maj 2017      

Socialnämndens beredningsutskott den 16 maj 2017, § 215 

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2017-05-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 63 Dnr 2017-000105  

 

Remiss av tillväxtprogram för Laholms kommun 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med tjänste-

skrivelse den 20 april 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Planeringskontoret på Laholms kommun har tagit fram ett tillväxtprogram för 

Laholms kommun med utblick mot 2025. Kommunstyrelsens ledningsutskott 

begär i remiss socialnämndens yttrande över Tillväxtprogram 2025. Yttrande 

ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 5 juni 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Remiss av tillväxtprogram för Laholms kommun 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 20 april 2017  

Socialnämndens beredningsutskott den 16 maj 2017, § 213 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2017-05-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 64 Dnr 2017-000081  

 

Månadsuppföljning 2017 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter april 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 - april 2017 samt 2016 

och 2015 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2017-05-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 65 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 17 maj 2017  

Förteckning över förslag och synpunkter den 17 maj 2017  

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2017-05-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 66 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 17 maj 2017.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Socialnämnden 2017-05-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 67 Dnr 2017-000019  

 

Informationsärenden år 2017 

 

1. Upptakt Nämndsplanearbetet  

2. Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för sociala 

verksamheten 2016 

3. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut den 24 maj 2016 

4. Verksamhetschefens agenda 

5. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


