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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 20 juni 2017 

 
Protokollet som justerats den 21 juni 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 22 juni 2017 till och med den 14 juli 

2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2017-06-20  
 

Plats och tid Konferensrummet Gröna Hästen, Laholm, klockan 15:00 – 16:40 

 

 

 

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) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Jörgen Johansson (S) 

   

Övriga deltagande  Marit Schwerin (M), ersättare 

 Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M), ersättare 

 Harriet Einerborg (C), ersättare 

 Sara Unosson (KD), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Gunnar Wiik (SD), ersättare 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Kristina Isaksson, avdelningschef §§ 68-69 

 Jennie Andersson, avdelningschef §§ 70, 73, 76 p.1 

 Elsa Rosberg, ekonom § 73 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

 

Utses att justera Jerker Jacobson (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 21 juni 2017 klockan 15.30 

 

Paragrafer  §§ 68-76 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Jerker Jacobson (M)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 68 Dnr 2016-000185  

 

Remiss angående ansvaret för nutritionsbehandling 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna överens-

kommelse rörande SärNär att gälla från 1 januari 2018 samt att över-

enskommelsens effekter gemensamt i Region Halland följs upp inom 

två år från igångsättandet.  

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland och Hallands kommuner har i samverkan tagit fram 

en överenskommelse avseende ansvarsfördelning och kostnadsan-

svar för nutritionsbehandling. Arbetet har letts av den strategiska 

gruppen för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård (SG), 

och ett förslag har varit remitterad till Region Halland och kommu-

nerna under 2016. Efter remissomgång har förslaget bearbetats av 

SG. 

 

Överenskommelsen innebär bland annat att: 

• Enhetliga patientavgifter oavsett patientens boendeort, boende-

form eller vilken huvudman som har hälso- och sjukvårdsansva-

ret. 

• Likvärdig tillgång till dietist för samtliga patienter i länet. 

• Tydlighet i ansvarsfördelning och kostnadsansvar avseende nut-

ritionsbehandling. 

• Möjlighet till samlad uppföljning av förskrivna nutritionsproduk-

ter avseende volymer, produktslag och kostnader. 

 

Beslutsunderlag 

SärNär - principöverenskommelse mellan Region Halland och Hal-

lands kommuner den 3 februari 2017 

Region Hallands skrivelse den 30 mars 2017 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 30 maj 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 juni 2017, § 260 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 69 Dnr 2015-000307  

 

Uppföljning av riktlinjer och kostnader avseende Ledsagarser-

vice enligt LSS samt kvalitetsdeklaration Ledsagarservice 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar förslag på reviderade riktlinjer för ledsa-

garservice LSS att gälla från och med 1 juli 2017. 

 

2. Socialnämnden antar kvalitetsdeklarationen ledsagarservice. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden fattade beslut att anta riktlinjer för ledsagarservice 

LSS att gälla fr.o.m. 2016-01-01 med nedanstående uppdrag till 

verksamheten. 

• Riktlinjer för ledsagarservice LSS implementeras succesivt un-

der första kvartalet 2016 

• Uppdra till verksamheten att ta fram kvalitetsdeklaration för led-

sagarservice 

• Uppdra åt verksamheten att ta fram tillämpning/rutiner till dessa 

riktlinjer i samverkan med handikapporganisationerna 

• Uppföljning under första kvartalet 2017 av riktlinjer och kostna-

der 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 juni 2017 

Kvalitetsdeklaration Ledsagarservice 

Riktlinjer för ledsagarservice med stad av LSS 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 juni 2017, § 261 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 70 Dnr 2017-000149  

 

Uppföljning av Äldreplan för Laholms kommun 2007-2016 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden lägger uppföljningen av Äldreplan för Laholms 

kommun 2007-2016 till handlingarna. 

 

2. Socialnämnden beslutar att inte ta fram någon ny Äldreplan utan 

verksamheten planeras och styrs genom befintliga dokument 

såsom övergripande mål och vision, nämndsplan, bostadsförsörj-

ningsplan samt lokala värdighetsgarantier.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden antog i november 2006 och kommunfullmäktige i ja-

nuari 2007 ”Äldreplan för Laholms kommun 2007-2016”. Planen be-

skriver verksamheten för äldre i Laholms kommun och pekar också 

ut riktningen utifrån hur man ville att verksamheten skulle utvecklas. 

Då tiden för planen nu gått ut har verksamheten gjort en uppföljning 

av innehållet.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 17 maj 2017 

Uppföljning av Äldreplan för Laholms kommun 2007-2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 juni 2017, § 262 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 71 Dnr 2014-000283  

 

Revidering i socialnämndens delegationsordning gällande stöd-

boende  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att revidera delegationsförteckningen under 

5.1.4 enligt förslag med omedelbar verkan.  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med arbetet inför förändringarna i ersättningssystemet 

och inrättandet av den nya boendeformen stödboende har en ändring 

i delegationsförteckningen missats. Socialsekreterare har sedan tidi-

gare delegation på beslut i egna HVB-boende för ensamkommande 

flyktingbarn och föreslås också få delegation på stödboende.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 29 maj 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 juni 2017, § 263 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 72 Dnr 2017-000137  

 

Plansamråd - Detaljplan för kvarteret Äpplet 7, Laholms tätort 

och kommun 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att erinra mot planerad detaljplan för kvar-

teret Äpplet 7.    

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden begär socialnämndens yttrande gäl-

lande plansamråd detaljplan för kvarteret Äpplet 7, Laholms tätort 

och kommun. 

 

Planområdet är beläget söder om Laholms centrala delar. Området 

avgränsas av befintlig fastighet kvarteret Äpplet 7 med ett mindre 

tillägg av LP Hanssons väg i den södra delen. 

Syftet med detaljplanen ska vara centrumanvändning i entréplan 

samt bostäder i upp till fyra våningar inom befintlig fastighet kvarte-

ret Äpplet 7. 

Planen är förenlig med kommunens mål och vision om att fler bostä-

der tillskapas i relativt centralt läge.  Planen beaktar de sociala 

aspekterna såsom tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Barnperspek-

tivet är beaktat.  

 

Beslutsunderlag 

Remiss detaljplan för kvarteret Äpplet 7, Laholms tätort och kom-

mun 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 15 maj 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 juni 2017, § 264 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 73 Dnr 2017-000081  

 

Månadsuppföljning 2017 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter maj 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 - maj 2017 samt 2016 

och 2015 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 74 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 14 juni 2017  

Förteckning över förslag och synpunkter den 14 juni 2017  

_____ 
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Socialnämnden 2017-06-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 75 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 14 juni 2017.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 76 Dnr 2017-000019  

 

Informationsärenden år 2017 

 

1. Redovisning av frågor från ledamöternas inspel: 

- Hur många pensionärer som jobbar inom socialnämndens verk-

samhet 

- Fråga angående A och E kost, ha underskrift för att få liten kost 

2. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut den 21 juni 2016 

3. Verksamhetschefens agenda 

4. Ledamöternas inspel 

_____ 

      

 

 


