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_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 
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……………………………………………… 

Anette Larsson 
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Beslutande Knut Slettengren (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Angela Magnusson (M) 

 Jerker Jacobson (M) 

 Harriet Einerborg (C) 

 Britta Ramnemark (L) 

 Nils-Erik Johansson (S) 

 Anna-Lena Lövgren Melin (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

  

 

Övriga deltagande  Marit Schwerin (M), ersättare 

 Jörgen Johansson (S), ersättare 

 My Persson (S), ersättare § 77 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Mikael Kahlin (-), ersättare 

 Gunnar Wiik (SD), ersättare 

 Marie Strömberg, tf socialchef 

 Jennie Andersson, avdelningschef §§ 77, 81 punkt 5 

 Anna Jarving, socialsekreterare § 81 punkt 1 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Nils-Erik Johansson (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 23 augusti 2017 klockan 13.00 

 

Paragrafer  §§ 77-81 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Nils-Erik Johansson (S)
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§ 77 Dnr 2017-000162  

 

Budget, kommunplan och nämndsplan för år 2018 samt ekono-

misk plan 2019-2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till Nämndsplan 2018 med tillägg 

och överlämna underlaget till kommunstyrelsen för fortsatt bered-

ning.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt av fullmäktige antagna principer för ekonomi- och verksam-

hetsstyrning ska nämnderna lämna förslag på ekonomisk plan och 

underlag till kommunplan senast den 31 augusti. 

 

Kommunstyrelsens har fattat beslut om riktlinjer och direktiv för ar-

betet med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2018 samt 

ekonomisk plan 2019 - 2020.  

 

En förändring i förhållande till tidigare år är att nämnderna inte ska 

presentera ett förslag till förändringar av driftbudget och ekonomisk 

plan i numerisk form. I stället ska det redovisas en behovsanalys. 

Nämndernas analyser och andra bedömningar bildar underlag för 

kommunstyrelsens arbete med att framställa ett förslag på budget och 

kommunplan till kommunfullmäktige där de sammantagna ekono-

miska förutsättningarna vägs samman. 

 

För att skapa större utrymme för nämnderna att planera och samverka 

kring kommunens gemensamma resultatmål, pekas i direktiven ut 

strategiskt viktiga områden för planeringsåret ur fullmäktiges inrikt-

ningsmål som nämnderna ska utgå från när målen arbetas fram.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Göran Jarl (SD) och Ann-Helén Djivjak (SD): Tillägg under 1.3 

Framtidsbedömning utifrån målgruppens behov, rubriken Personer 

med funktionsnedsättning, inflytande och delaktighet:  

En meningsfull och aktiv fritid är viktigt även för funktionshindrade. 

Nämnden har därför infört fri ledsagning vilket skapat goda förut-

sättningar för fritid och ett gott allmänt leverne för de med eget bo-

ende. För de som bor på gruppboende erbjuds inte fri ledsagning i 

nuläget. För att även kunna erbjuda den gruppen en god fritid och ett 

gott allmänt leverne bör transportsituationen utredas. 

  forts 
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forts. 

 

Målsättningen i det arbetet ska vara att varje gruppboende har till-

gång till fordon anpassade för målgruppen och som kan nyttjas flex-

ibelt och med kort framförhållning.  

 

Lars-Göran Jarl (SD) och Ann-Helén Djivjak (SD): Tillägg under 5. 

Nämndens uppdrag till verksamheten: Verkställa förstudien om 

äldreboenden. 

 

Majvor Persson (C): Tillägg under 5. Nämndens uppdrag till verk-

samheten: Fördjupa sig i jämställdhetsarbete samt se över möjlig-

heten att arbeta med jämställdhetsbudgetering samt att testa att göra 

en ekonomisk jämställdhetsanalys inom ett område i verksamheten. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Jarls (SD) och Ann-

Helén Djivjaks (SD) förslag om tillägg i punkt 1.3 och finner att so-

cialnämnden beslutar i enlighet med lagda förslag.  

 

Därefter ställer ordförande proposition på Lars-Göran Jarls (SD) och 

Ann-Helén Djivjaks (SD) förslag om tillägg i punkt 5 och finner att 

socialnämnden beslutar i enlighet med lagda förslag. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på Majvor Perssons (C) för-

slag om tillägg i punkt 5 och finner att socialnämnden beslutar i en-

lighet med lagda förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till socialnämndens nämndsplan 2018 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 augusti 2017 

Protokoll från samverkansgrupp 8 augusti 2017 

Synpunkter från SSR i Laholm den 31 juli 2017      

Socialnämndens beredningsutskott den 15 augusti 2017 § 307 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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§ 78 Dnr 2017-000203  

 

Avtalsuppföljning LOV-utförare  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Aktsam Vård och Omsorg blev godkända utförare enligt LOV 2016 

och avtal tecknades 6 juni 2016. Enligt avtalsvillkoren i förfråg-

ningsunderlaget ska årlig avtalsuppföljning genomföras. Detta har 

genomförts med Aktsam Vård och Omsorg AB den 24 maj 2017. 

 

Laholms kommun kallar utföraren till samrådsmöten två gånger år-

ligen; vår och höst.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 27 juni 2017 

Avtalsuppföljning Aktsam Vård och Omsorg AB 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 augusti 2017 § 308 

_____ 
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§ 79 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 16 augusti 2017  

Förteckning över förslag och synpunkter den 16 augusti 2017  

_____ 
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§ 80 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 16 augusti 2017.  

_____ 
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§ 81 Dnr 2017-000019  

 

Informationsärenden år 2017 

 

Ärendebeskrivning 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Svar på möjlighet till LOV inom dagverksamhet för personer med 

demenssjukdom 

3. Skrivelse från gode män angående ensamkommande barn och 

ungdomar 

4. Ersättningsmodellen för ensamkommande barn och ungdomar 

5. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut den 23 augusti 2016 

6. Ledamöternas inspel 

 _____ 

 

 

      

 

 


