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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 24 oktober 2017 

 
Protokollet som justerats den 27 oktober 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 30 oktober 2017 till och med den 21 no-

vember 2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2017-10-24  
 

Plats och tid Kornknarren, Siloetten, klockan 13:00 – 17:05 

 

 

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 

 Rhea Löfmark Aspenheim (C), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Jörgen Johansson (S), ersättare 

 My Persson (S), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

   

 Christel Sundberg, socialchef 

 Marie Strömberg, avdelningschef §§ 95, 104 p.1-2 

 Peter Simerholt, kvalitetsutvecklare § 95 

 Deltagare från brukarrevisionen § 95 

 Jennie Andersson, avdelningschef §§ 96-97, 104 p.3-4 

 Ann Gredander, Intern service § 104 p.3 

 Elsa Rosberg, ekonom § 98 

 Sofia Larsson, ungdomssamordnare § 104 p.5 

 Anette Larsson, kommunsekreterare  

 

 

Utses att justera Annalena Emilsson (C) 

  

 

Plats och tid för justering Stadshuset den 27 oktober 2017 klockan 13.30 

 

Paragrafer  §§ 95-104 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Annalena Emilsson (C)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2017-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 95 Dnr 2017-000097  

 

Brukarstyrd brukarrevision Laholm - Humlan 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Brukarrådet i Halland har genomfört en brukarstyrd brukarrevision 

inom området missbruk och beroende. Syftet med brukarrevisionen 

har varit att undersöka om det finns något behov av förändring i verk-

samheten och att göra brukarens röst hörd. Att granskningen är bru-

karstyrd innebär att en brukare med egna erfarenheter frågar andra 

brukare om verksamheten och att brukarna är delaktiga i hela revis-

ionsprocessen.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 6 oktober 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 oktober 2017 § 364 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2017-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 96 Dnr 2017-000267  

 

Avgifter 2018 - Socialtjänsten 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner verksamhetens förslag till justeringar i 

LFS 2.7 och LFS 2.9 och överlämnar ärendet till kommunfullmäk-

tige för beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Avgifterna för kost inom socialnämndens verksamhetsområde samt 

avgifterna avseende vård och omsorg ska uppdateras varje år utifrån 

de anvisningar som finns i själva författningssamlingen. 

 

Vad gäller LFS 2.7 har avgifterna justerats utifrån 2018 års priser 

från kostverksamheten. Utöver det har datumet för prisjusteringen 

ändrats från 1 januari till 1 mars för att harmonisera med prisjuste-

ringen gällande omvårdnadsavgifterna. 

 

I LFS 2.9 har det gjorts textmässiga justeringar för att termer och 

begrepp ska vara enhetliga och korrekta. Specifika korrigeringar som 

gällde 2016 har strukits samt ett förtydligande har gjorts gällande hur 

avgiften hanteras vid frånvaro (exempelvis sjukhusvistelse). Belop-

pen har justerats utifrån beslutad maxtaxa för 2018. 
 

Beredningsutskottets förslag till ändringar har justerats i beslutsun-

derlag till socialnämnden. 
 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 17 oktober 2017 

LFS 2:7 

LFS 2:9 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 oktober 2017 § 359 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2017-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 97 Dnr 2017-000168  

 

Uppdrag jämställdhetsfrågor och HBTQ 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att arbeta vidare med 

en jämställdhetsbudgetering inom ett område i verksamheten. 

 

2. Ger socialchefen i uppdrag att lyfta jämställdhets- och HBTQ frå-

gor i kommunledningen för ett fortsatt kommungemensamt ar-

bete.  

 

Ärendebeskrivning 

Rapport utifrån uppdragsbeskrivningen Jämställdhetsfrågor- och 

HBTQ där aktuella händelser, rapporter och enkätundersökningar 

beskrivs utifrån ämnena. Exempelvis nämns den nya jämställdhets-

myndigheten och RFSL:s kommunundersökning om inkluderandet 

av ett HBTQ-perspektiv.  

 

Även en sammanfattad presentation om hur Umeå, Malmö, Göte-

borg, Örebro och kommuner i jämförbar storlek med Laholm arbetar 

med frågorna finns presenterad samt förslag på hur Laholms kom-

mun kan arbeta vidare med Jämställdhets- och HBTQ frågor.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 6 september 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 oktober 2017 § 361 

_____ 
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Socialnämnden 2017-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 98 Dnr 2017-000081  

 

Månadsuppföljning 2017 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter september 2017 samt re-

dovisning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, 

barn och unga, funktionsnedsatta, missbruk/beroende och psykiatri, 

ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning med indikatorer januari - september 2017 samt 

2016 och 2015 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2017-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 99 Dnr 2017-000015  

 

Förslag till ändring i Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bi-

stånd  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om ändring i vägledande riktlinjer för eko-

nomiskt bistånd i avsnittet "Ungdomar som saknar föräldrar med för-

sörjningsansvar" i enlighet med tjänsteskrivelse den 4 oktober 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade den 24 januari 2017 om Vägledande rikt-

linjer för ekonomiskt bistånd. Under rubriken "Ungdomar som sak-

nar föräldrar med försörjningsansvar" finns det nu skäl att ändra och 

förtydliga riktlinjerna utifrån behovet att värna om de ensamkom-

mande barnens möjligheter att fullfölja en gymnasieutbildning. En 

gymnasieutbildning ökar den ensamkommandes möjligheter att se-

nare kunna etablera sig på arbetsmarknaden.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 4 oktober 2017, Enheten för ekonomiskt bistånd 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 oktober 2017 § 362 

_____ 

 

Reservationer 

Lars-Göran Jarl (SD) och Ann-Helen Djivjak (SD) reserverar sig mot 

beslutet. 
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Socialnämnden 2017-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 100 Dnr 2017-000266  

 

Riktlinje medskapande i socialtjänsten 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar anta riktlinjen medskapande i socialtjäns-

ten. 

2. Socialnämnden uppdrar till verksamheten, att i enlighet med 

Nämndsplan 2018, implementera medskapande utifrån metoder 

och forum som är bäst lämpade i respektive verksamhet. 

 

Ärendebeskrivning 

I socialnämndens verksamhet är medskapande är ett viktigt begrepp, 

inte bara på individnivå utan nämnden vill också arbeta för ett aktivt 

medskapande i alla processer som rör brukare och kommuninvånare. 

Ett förslag till riktlinje för medskapande i socialtjänsten är framtaget 

enligt tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017. 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 oktober 2017 § 360 

_____ 
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Socialnämnden 2017-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 101 Dnr 2017-000268  

 

Socialnämndens sammanträdesplan 2018 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar sammanträdesplan för socialnämnden och dess 

beredningsutskott för år 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 6 § i socialnämndens reglemente bestämmer nämnden på vilka 

dagar och tider som sammanträdena ska förläggas på. Ett förslag till 

sammanträdesplan för år 2018 är utarbetat. 

 

Beredningsutskott Socialnämnd 

 

16 januari 23 januari 

13 februari 20 februari 

13 mars 20 mars 

10 april 17 april 

15 maj 22 maj 

12 juni 19 juni 

14 augusti 21 augusti 

11 september 18 september 

16 oktober 23 oktober 

13 november 20 november 

11 december 18 december 

 

Sammanträdesdag: tisdag Sammanträdesdag: tisdag 

Sammanträdestid kl.13.00 Sammanträdestid kl.13.00 

 maj och juni heldagssammanträde 

Sammanträdesrum: Duvan Sammanträdesrum: Se kallelsen 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan för socialnämnden år 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 oktober 2017 § 363 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2017-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 102 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 18 oktober 2017  

Förteckning över förslag och synpunkter den 18 oktober 2017  

_____ 
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Socialnämnden 2017-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 103 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 18 oktober 2017.  

_____ 
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Socialnämnden 2017-10-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 104 Dnr 2017-000019  

 

Informationsärenden år 2017 

 

1. Länsgemensam plan psykisk hälsa 

2. Information om Öppna förskolan i Knäred 

3. Redovisning angående synpunkter på kosten 

4. Servicelägenheter 

5. Redovisning av LUPP  

6. Målgruppen ekonomiskt bistånd    

7. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2016-10-18 

8. Verksamhetschefens agenda 

9. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

 

      

 

 




