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Anmälan av delegationsbeslut 
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Informationsärenden 



 

 

Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 21 november 2017 

 
Protokollet som justerats den 22 november 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 23 november 2017 till och med den 15 

december 2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten  
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Socialnämnden 2017-11-21  
 

Plats och tid Kornknarren, Siloetten, klockan 13:00 – 16.15 

 

 

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) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Marit Schwerin (M) § 114 p.1 

 Gunnar Wiik (SD) §§ 107-113, 114 p.2-6 

 

Övriga deltagande  Marit Schwerin (M), ersättare 

 Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M), ersättare 

 Harriet Einerborg (C), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Jörgen Johansson (S), ersättare 

 My Persson (S), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Elin Vencel, socialsekreterare § 114 p.1 

 Jacob Ljunggren, Ensolution § 114 p.2 

 Jennie Andersson, avdelningschef § 111 

 Marie Strömberg, avdelningschef § 108 

 Elsa Rosberg, ekonom § 110 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Anna-Lena Lövgren Melin (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 22 november 2017 klockan 09.30 

 

Paragrafer  §§ 107-114 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Anna-Lena Lövgren Melin (S)
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Socialnämnden 2017-11-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 107 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 3/2017 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individ- och kvartalsrapport kvartal 

3/2017 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 10 oktober 2017 

Kvartalsrapport 3/2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 november 2017 § 390 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige 

Inspektionen för vård och omsorg      
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Socialnämnden 2017-11-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 108 Dnr 2016-000217  

 

Nulägesbeskrivning ensamkommande barn och unga 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen och ger verksamheten 

i uppdrag att fortsätta omstruktureringen utifrån förändrade behov 

och minskat antal ungdomar i verksamheten.      

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av bakgrund, nuläge och prognos och planering gäl-

lande ensamkommande barn och unga.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 9 november 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 november 2017 § 391 

_____ 
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Socialnämnden 2017-11-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 109 Dnr 2017-000054  

 

Förslag till ändring i miljö- och byggnadsnämndens och social-

nämndens reglementen 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig positiv avseende ändring i miljö- och 

byggnadsnämndens och socialnämndens reglemente gällande yttran-

den i ärenden om tillstånd till anordnande av automatspel.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott begär i remiss socialnämndens 

yttrande avseende ändring i miljö- och byggnadsnämndens och soci-

alnämndens reglemente gällande yttrande i ärenden om tillstånd till 

anordnande av automatspel. 

 

För att få tillstånd för värdeautomater krävs att aktuell restaurang har 

serveringstillstånd för alkoholdrycker. Idag har miljö- och byggnads-

nämnden ansvar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen me-

dan socialnämnden yttrar sig i ärenden om tillstånd till anordnade av 

automatspel. Uppgifterna bör lämpligen samordnas på så sätt att 

miljö- och byggnadsnämnden även ansvarar för yttranden i ärenden 

om tillstånd till anordnade av automatspel  

 

Beslutsunderlag 

Remiss från kommunstyrelsens ledningsutskott den 7 november 

2017 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 15 november 2017 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2017-11-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 110 Dnr 2017-000081  

 

Månadsuppföljning 2017 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter oktober 2017 samt redo-

visning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, 

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

ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning med indikatorer januari - oktober 2017 samt 

2016 och 2015 

_____ 
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Socialnämnden 2017-11-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 111 Dnr 2017-000302  

 

Ändrad användning av lokaler inom socialtjänsten 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föränd-

ringar i användandet av sociala verksamhetens lokaler enligt försla-

get daterat den 16 november 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har flera verksamheter som sedan flera år tillbaka 

upplevt att deras lokaler inte är ändamålsenliga utifrån olika perspek-

tiv. Det finns idag verksamheter där arbetsmiljölagstiftningen inte 

följs på grund av brist på omklädningsrum, det finns verksamheter 

där tillgängligheten från brukarperspektiv är dålig och områden där 

gemensamma lokaler ger effektiviseringsvinster när det gäller be-

manning. Att ha bra lokaler att bedriva verksamheten i bedöms också 

kunna bidra till att lättare kunna bibehålla och rekrytera personal. 

Utifrån att verksamheten för ensamkommande barn i väldigt snabbt 

tempo minskar i volym öppnar sig möjligheter att uppfylla de behov 

som olika verksamheter identifierat.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 16 november 2017 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2017-11-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 112 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 november 2017  

Förteckning över förslag och synpunkter den 14 november 2017  

_____ 
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Socialnämnden 2017-11-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 113 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 november 2017.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2017-11-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 114 Dnr 2017-000019  

 

Informationsärenden 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Ensolution redovisar Kostnad per brukare 

3. Risk- och väsentlighetsanalys 

4. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2016-11-22 

5. Verksamhetschefens agenda 

6. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

 

      

 

 


