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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 19 september 2017 

 
Protokollet som justerats den 21 september 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 september 2017 till och med den 16 

oktober 2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2017-09-19  
 

Plats och tid Duvan, klockan 13:00 – 16.50 

 

 

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 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Jörgen Johansson (S), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Malin Andersson, biståndshandläggare § 93 p.1 

 Anette Martinsson, studie/yrkesvägledare § 93 p.2 

 Camilla Jansson, arbetsmarknadsutredare § 93 p.2 

 Nafiseh Nazem, kvalitetsutvecklare § 93 p.3 

 Agneta Tubérus, bitr. avdelningschef § 93 p.4 

 Jennie Andersson, avdelningschef §§ 82, 89 

 Elsa Rosberg, ekonom § 82 

 Marie Strömberg, avdelningschef § 87 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Eva Ågren Svensson (MP) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 21 september 2017 klockan 09.15 

 

Paragrafer  §§ 82-93 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Eva Ågren Svensson (MP)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2017-09-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 82 Dnr 2017-000110  

 

Budgetuppföljning 2/2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner budgetuppföljning 2/2017 och överläm-

nar den till kommunstyrelsen.     

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år.  

 

Den första budgetuppföljningen utgår från redovisningen per sista 

april och den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfalls-

prognosen knyts samman med delårsrapporten och redovisas till 

kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. De-

lårsrapporten upprättas också efter redovisningen per den 31 augusti. 

 

I den nu förestående uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna 

underlag till uppföljningen av de gemensamma resultatmålen i kom-

munplanen. Nämnderna ska även samtidigt följa upp de nämndsspe-

cifika resultatmålen i sina respektive nämndsplaner. 

 

Beslutsunderlag 

Anvisningar till uppföljning 2/2017 

Budgetuppföljning 2/2017 med åtgärdsplan 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 september 2017, § 328  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2017-09-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 83 Dnr 2016-000264  

 

Uppföljning Intern kontroll 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger efter godkännande informationen till hand-

lingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt socialnämndens internkontrollplan ska nedanstående områden 

återrapporteras till nämnden två gånger per år: 

- Ärendehantering 

 

Det som granskas är att ärenden som ska med till beredningsut-

skott/nämnd lämnas till sekreteraren enligt datum som är beslutat i 

sammanträdesplanen, detta så att ärenden ska kunna skickas ut till 

politikerna i tid med alla underlag inför beslutsfattandet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 11 augusti 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 september 2017, § 329 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2017-09-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 84 Dnr 2017-000086  

 

Uppföljning enligt Lex Sarah, Lex Maria och avvikelserapporter 

samt synpunkter och klagomål första halvåret 2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Lex Sarah, Lex Maria, Avvikelser, Synpunkter och förslag är en del 

i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheter 

inom socialtjänsten och enligt LSS. Syftet är att åtgärda brister i 

verksamheten, systemfel, och förhindra att liknande händelser/miss-

förhållanden uppkommer igen. 

 

Denna delårsuppföljning har upprättats i enlighet med vad som gäller 

enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den sociala 

verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 september 2017 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 13 juli 2017 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 11 juli 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 september 2017, § 330 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2017-09-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 85 Dnr 2017-000181  

 

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av leveran-

törsfakturor 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att lämna kommunledningskontorets ytt-

rande som nämndens svar på revisionens granskning av styrning, 

ledning och kontroll av leverantörsfakturor.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till socialnämnden överlämnat en rapport an-

gående granskning av kommunens styrning, uppföljning och kontroll 

av hanteringen av leverantörsfakturor. Revisionen begär svar av 

nämnden med anledning av granskningsrapporten senast den 13 ok-

tober 2017.  

 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har en 

ändamålsenlig hantering av leverantörsfakturor. Revisorernas sam-

manfattande bedömning är att hanteringen av leverantörsfakturor i 

vissa avseenden inte har fungerat helt tillfredsställande. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 september 2017 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 augusti 2017 

Revisionens rapport Granskning av styrning, uppföljning och kon-

troll av leverantörsfakturor 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 september 2017, § 331 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2017-09-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 86 Dnr 2017-000180  

 

Granskning av kostnader för representation och resor 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att lämna socialtjänstens skrivelse den 4 

september som nämndens svar på revisionens granskning av kostna-

der för representation och resor. 

 

Ärendebeskrivning 

Revisionen har överlämnat en rapport angående av granskning av 

kostnader för representation och resor till nämnden. Revisionen be-

gär nämndens svar med anledning av granskningsrapporten senast 

den 13 oktober 2017. 

 

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida kommunsty-

relsen och nämnder har en tillräcklig intern kontroll avseende dessa 

kostnader för representation och resor. Revisorernas sammanfat-

tande bedömning är att kommunstyrelse och nämnder förefaller ha 

en tillfredställande intern kontroll avseende kostnader för represen-

tation. Man anser dock att en framtagen tydlig policy för represen-

tation samt ytterligare förtydligande av den bokföringsmässiga han-

teringen bör innebära att den interna kontrollen stärks ytterligare. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 september 2017 

Revisionens rapport Granskning av kostnader för representation och 

resor 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 september 2017, § 332 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen      
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Socialnämnden 2017-09-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 87 Dnr 2016-000242  

 

Behov av dagverksamhet för personer med demenssjuk-

dom/minnesproblematik 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden fattar beslut om att införa Lagen om valfrihet 

inom dagverksamhet för äldre och ger verksamheten i uppdrag 

att ta fram sådana underlag och kravspecifikationer som krävs för 

ett införande. 

 

2. Socialnämnden är positiva till att utbudet av dagverksamhet ökar 

och ger verksamheten i uppdrag att ta fram ett förslag på hur det 

skulle kunna utformas inom den befintliga kommunala verksam-

heten. 

 

Ärendebeskrivning 

Marie Svensson 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 stu-

diebesök hos Marie Svensson. Socialnämndens beredningsutskott 

beslutade den 17 januari 2017 att ge verksamheten i uppdrag att ta 

fram beskrivning av befintlig verksamhet, brukarnas behov samt för-

slag till alternativa möjligheter inom dagverksamhet demens. Utifrån 

behovsbeskrivningen gav socialnämnden verksamheten i uppdrag att 

ta fram en konsekvensbeskrivning för ett ev. införande av dagverk-

samhet inom LOV (Lagen om valfrihet).  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 7 juli 2017 - Konsekvensanalys 

kring LOV av dagverksamhet inom demenssjukdom 

Tjänsteskrivelse dagverksamhet 

Presentation LOV dagverksamhet 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 september 2017, § 333 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2017-09-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 88 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 2/2017 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individ- och kvartalsrapport kvartal 

2/2017 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 insats 

inte har verkställts 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 26 augusti 2017 

Kvartalsrapport 2/2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 september 2017, § 334 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige      

Inspektionen för vård och omsorg 
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Socialnämnden 2017-09-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 89 Dnr 2016-000217  

 

Inriktningsbeslut utifrån regeringens förslag till nytt ersätt-

ningssystem gällande ensamkommande barn och unga 

 

Socialnämndens beslut 

Ensamkommande ungdomar som inte fått slutgiltigt besked om 

huruvida de får uppehållstillstånd eller ej beviljas stöd utifrån de nya 

resurser som tillskjutits kommunen enligt nedanstående: 

 

1. Ungdom som på egen hand skaffar bostad beviljas 1 000 kr i må-

naden i ekonomiskt stöd avseende boende till dess att slutgiltigt 

besked erhålls. 

2. Ungdom som vill vara kvar i kommunen och av migrationsverket 

placeras i annan kommun än Halmstad beviljas bistånd i form av 

sovplats. 

3. Generella insatser riktade till barn och unga i Laholms kommun 

förstärks. 

4. Dessa regler börjar gälla från 2017-10-01 och sträcker sig till 

2018-06-30. 

 

För båda biståndsformerna gäller att ungdomen ska vara drogfri samt 

ha en sysselsättning. Syftet med biståndet är att ungdomarna ska 

kunna fortsätta sin skolgång alternativt annan sysselsättning samt bi-

behålla sina sociala nätverk. Detta bedöms fungera även om ungdo-

men placeras i Halmstad kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen och vänsterpartiet kom den 30 juni överens om att skjuta 

till pengar till kommunerna för att kommunerna ska ha möjlighet att 

erbjuda stöd till asylsökande ungdomar som ännu inte fått besked på 

sina ansökningar när de fyller 18 år.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 20 juli 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 september 2017, § 335 

_____ 
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Socialnämnden 2017-09-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 90 Dnr 2017-000232  

 

Samrådsremiss detaljplan för Västra Mellby 6:1 (bostäder)  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 

den 4 september 2017 till miljö- och byggnadsnämnden med anled-

ning av detaljplan för Västra Mellby 6:1 (Bostäder) södra Mellbyst-

rand centrum. 

 

Ärendebeskrivning 

Planområdet gränsar i söder mot Grönatorgsvägen i direkt anslutning 

till korsningen vid Grönatorgsvägen-Kustvägen, sträcker sig norr ut 

mot den befintliga villabebyggelsen längs med Kustvägen. Norra de-

len av planområdet gränsar både i väster och öster mot befintlig be-

byggelse, i norr gränsar området till naturmark.  

Syftet och huvuddraget med planförslaget är att möjliggöra för fler 

bostäder (friliggande enbostadshus, radhus eller kedjehus) i Mell-

bystrands centrala delar, det ges även möjlighet till parkering.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 september 2017 

Samrådshandling från miljö- och byggnadsnämnden  

Socialnämndens beredningsutskott den 12 september 2017, § 336      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden     
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Socialnämnden 2017-09-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 91 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 13 september 2017  

Förteckning över förslag och synpunkter den 13 september 2017  

_____ 
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Socialnämnden 2017-09-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 92 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 13 september 2017.  

_____ 
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Socialnämnden 2017-09-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 93 Dnr 2017-000019  

 

Informationsärenden år 2017 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Redovisning av VÄXA-projektet  

3. Information om nya dataskyddsförordningen  

4. Information om Funktionshinderlotsen  

6. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2016-09-20 

7. Verksamhetschefens agenda 

8. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


