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Anette Larsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 21 december 2017 till och med den 12 

januari 2018 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2017-12-19  
 

Plats och tid Kornknarren, Siloetten, klockan 13:00 – 17.00 

 

Beslutande Knut Slettengren (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S), ej § 121 

 Angela Magnusson (M) 

 Jerker Jacobson (M), ej §§ 121, 130 p.2-4 

 Annalena Emilsson (C) 

 Eva Ågren Svensson (MP) 

 Nils-Erik Johansson (S) 

 Anna-Lena Lövgren Melin (S) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Gunnar Wiik (SD) 

 Marit Schwerin (M) §§ 121, 130 p.2-4 

 Jörgen Johansson (S) § 121 

  

Övriga deltagande  Marit Schwerin (M), ersättare 

 Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M), ersättare 

 Rhea Löfmark Aspeheim (C), ersättare ej § 121 

 Jörgen Johansson (S), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Mikael Kahlin (-), ersättare 

  

 Christel Sundberg, socialchef 

 Kaltrina Krasniqi, LSS-handläggare § 130 p.1 

 Camilla Lovén, kvalitetsutvecklare § 117 

 Maria Persson, MAS § 117 

 Annika Ivarsson, avgiftshandläggare § 122 

 Ingrid Nilsson, avgiftshandläggare § 122 

 Elsa Rosberg, ekonom § 127 

 Jennie Andersson, avdelningschef § 121 

 Marie Strömberg, avdelningschef § 123 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Ann-Heléne Djivjak (SD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 20 december 2017 klockan 12.15 

 

Paragrafer  §§ 117-130 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Ann-Heléne Djivjak (SD)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 117 Dnr 2017-000221  

 

Kvalitetsrevision Särskilda boenden 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen och lägger den till hand-

lingarna.  

2. Återkoppling till socialnämnden efter genomförd uppföljning av 

kvalitetsrevisionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kvalitetsrevision har genomförts på samtliga särskilda boenden i 

kommunen. Kvalitetsrevision utgör en del av kvalitetsledningssyste-

met och görs på uppdrag av kvalitetschef för att granska verksamhet-

ernas kvalitet samt för att få kunskap om hur väl verksamheten svarar 

upp mot lagens krav, författningar, kommunala riktlinjer m.m. 

Syftet är att ta fram ett underlag för att utveckla och förbättra verk-

samheten. 

Kvalitetsrevisionen fokuserar på: 

• De lagstiftningar som styr verksamheten 

• Socialt innehåll, aktiviteter, genomförandeplan, delaktighet, upp-

följning mm 

• Läkemedelshantering, medicinteknik, hjälpmedel 

• Riskhantering 

• Skyddsåtgärder 

• Trygghet och säkerhet 

• Kost och måltider 

• Teamsamverkan 

• Hantering av kvalitetsbrister 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kristina Jönsson (S) och Annalena Emilsson (C): Lägga till en punkt 

i beslutet - Återkoppling till socialnämnden efter genomförd uppfölj-

ning av kvalitetsrevisionen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Kristina Jönssons (S) och Anna-

lena Emilssons (C) förslag och finner att socialnämnden beslutar en-

ligt förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 18 oktober 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 november 2017 § 393 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 118 Dnr 2017-000315  

 

Beslutsattestanter år 2018 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden fastställer förslag på beslutsattestanter och ersät-

tare för år 2017. 

2. Socialnämnden delegerar åt verksamhetschefen att fatta beslut om 

förändringar och/eller kompletteringar av beslutsattestanter under 

kalenderåret.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet - Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner 

- skall nämnden minst en gång per år fatta beslut avseende beslutsat-

testanter och deras ersättare inom nämndens verksamhetsområden. 

Nämnden utser också en person som löpande under året har delegat-

ionsrätt när det gäller förändringar av attesträtterna.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 december 2017 

Förslag till beslutsattestanter år 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 december 2017 § 418 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 119 Dnr 2017-000316  

 

Handkassor och växelkassor år 2018 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till hand-

kassor och växelkassor för år 2018. 

2. Socialnämnden delegerar åt verksamhetschefen att fatta beslut om 

förändringar och/eller kompletteringar av handkassor/växelkassor 

under kalenderåret.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för hand- och väx-

elkassor inom sina verksamheter. Enligt kommunstyrelsens riktlinjer 

för kontanthantering får en handkassa endast användas till mindre 

utgifter, som inte faktureras. Vid beslut om handkassor ska nämnden 

ta hänsyn till att storleken på kassorna inte är större än motiverat till 

användningsområdet och att antalet handkassor begränsas. 

 

Oftast finns det ett behov av att utse nya ansvariga för handkassor 

eller inrätta en ny vid några enstaka tillfällen under året. För att un-

derlätta den administrativa hanteringen av handkassor och växelkas-

sor föreslås att verksamhetschefen får delegation på att fatta beslut 

om förändringar och/eller kompletteringar av handkassor/växelkas-

sor under löpande under kalenderåret. Vid upptäckten av eventuella 

felaktigheter eller brister i en kontantkassa sker dock rapportering till 

nämnden på samma sätt som tidigare.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-12-04 samt bilaga. 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 december 2017 § 419 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten 
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§ 120 Dnr 2017-000318  

 

LOV-ersättning interna/externa utförare år 2018 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar om höjning av ersättningsnivån till LOV-

utförare för 2018, externt och internt med 2.94% från tidigare ni-

våer.  

2. Ersättning för vak, ledsagning och avlösning lämnas oförändrat.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen fastställer årligen (senast i december månad) nivåersätt-

ningen och ersättningen per timme inför nästkommande år. Ersätt-

ningen ligger fast under respektive år.  

 

Uppräkning har skett med 2,94 % från tidigare nivåer. Ersättning för 

vak, ledsagning och avlösning lämnas oförändrat.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 december 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 december 2017 § 420 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 121 Dnr 2017-000320  

 

Förändring av socialnämndens bestånd av servicelägenheter 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden återremitterar ärendet till verksamheten för brukar-

dialog med pensionärsrådet och ärendet ska tas upp för beslut i so-

cialnämnden i januari 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har idag 80 servicelägenheter som hyrs ut efter be-

hovsbedömning till äldre personer med behov av en tillgänglig bo-

stad. Samt 33 lägenheter på Lingården som används flexibelt. I dags-

läget hyrs lägenheterna ut efter biståndsbedömning där man beaktar 

följande behov:  

• Behov av tillgängligt/anpassat boende 

• Behov av det sociala – närhet till aktiviteter, matsal och personal 

• När en servicelägenhet kan främja självständighet för individen. 

• Har den enskilde själv försökt hitta ett bra anpassat boende 

 

Det är inte lagstiftat för socialnämnden att tillhandahålla servicelä-

genheter utan enligt socialtjänstlagen ska ”socialnämnden dels verka 

för att äldre människor får goda bostäder, dels ge dem som behöver 

det stöd och hjälp i hemmet. Kommunen har också ansvar för att in-

rätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 

människor som behöver särskilt stöd”. Genom att aktivt delta i sam-

hällsplaneringen och tillhandahålla särskilt boende uppfyller alltså 

nämnden de lagkrav som finns. 

 

Beredningsutskottets förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Säga upp servicelägenheterna i anslutning till Björkebogården, 

servicelägenheterna Agneshem, servicelägenheterna i anslutning 

till Randerslund samt de fristående lägenheterna i anslutning till 

Solgården. 

2. De servicelägenheter som finns kvar omvandlas till äldrelägen-

heter och hyrs ut till personer med ålderspension alternativ sjuk-

pension utan biståndsprövning. Personer som är intresserade av en 

lägenhet ställer sig i kö och erbjuds sedan lägenhet när det finns 

plats. Det är då möjligt att ställa sig i kö till en lägenhet i ett spe-

cifikt område. 

   forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

3. Lägenheterna i anslutning till Tangon sägs upp när det aktuella 

hyreskontraktet löper ut 2025-01-01. 

4. Att verksamheten omgående avslutar möjligheten att ansöka om 

servicelägenhet och verkställa möjligheten att ställa sig i kö till 

äldrelägenheterna.  
 

På grund av jäv deltar inte Jerker Jacobson (M) och Kristina Jönsson 

(S) och Rhea Löfmark Aspeheim (C) i handläggningen i detta 

ärende.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jörgen Johansson (S) och Nils-Erik Johansson (S): Återremiss på 

grund av avsaknad av risk- och konsekvensanalys och att man inte 

haft brukardialog med pensionärsrådet. 

 

Annalena Emilsson (C): Återremiss av ärendet till verksamheten 

för brukardialog med pensionärsrådet och ärendet ska tas upp för 

beslut i socialnämnden i januari 2018. 

 

Ann-Heléne Djivjak (SD) och Gunnar Wiik (SD): Återremiss av 

ärendet på grund av avsaknad av risk- och konsekvensanalys och 

att man ska ha en dialog med brukarorganisationerna. 
 

Ajournering av sammanträdet i 15 minuter. 
 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återre-

mitteras och finner att socialnämnden beslutar att ärendet ska återre-

mitteras. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Nils-Erik Johanssons (S), 

Jörgen Johanssons (S), Ann-Heléne Djivjak (SD), Gunnar Wiik (SD) 

och Annalena Emilssons (C) förslag och finner att socialnämnden 

beslutar enligt Annalena Emilssons (C) förslag. 

 

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 

 

Ja-röst för Annalena Emilssons (C) förslag. 

Nej-röst för Nils-Erik Johanssons (S) m.fl förslag 

   

  forts. 
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forts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar socialnämnden enligt An-

nalena Emilssons (C) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 november 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 december 2017 § 421 
_____ 

 

Reservationer 

Jörgen Johansson (S), Nils-Erik Johansson (S), Anna-Lena Lövgren 

Melin (S), Ann-Heléne Djivjak (SD) och Gunnar Wiik (SD) reserve-

rar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Ersättarnas mening 

Mikael Kahlin (-) instämmer i Jörgen Johanssons (S), Nils-Erik Jo-

hanssons (S), Ann-Heléne Djivjaks (SD) och Gunnar Wiiks (SD) 

förslag. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Majvor Persson (C) X    

Angela Magnusson (M) X    

Annalena Emilsson (C) X    

Eva Ågren Svensson (MP) X    

Anna-Lena Lövgren Melin 

(S)  X   

Nils-Erik Johansson (S)  X  

Ann-Heléne Djivjak (SD)  X  

Marit Schwerin (M) X    

Jörgen Johansson (S)  X   

Gunnar Wiik (SD)  X  

Knut Slettengren (M) X   

Summa 6 5  
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§ 122 Dnr 2017-000321  

 

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom verksamheter för 

äldre och funktionsnedsatta i Laholms Kommun 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner tillämpningsanvisningar för avgifter 

inom verksamheter för äldre och funktionsnedsatta i Laholms Kom-

mun.  

 

Ärendebeskrivning 

Tillämpningsanvisningarna beskriver den ramlagstiftning och de 

grunder på vilka egenavgifter tas ut av enskilda och säkerställer en 

enhetlig och rättssäker avgiftshandläggning.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 30 november 2017 

Tillämpningsanvisningar gällande från 2018-01-01  

Socialnämndens beredningsutskott den 12 december 2017 § 422 

_____ 
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§ 123 Dnr 2017-000322  

 

Uppföljning av Bostadsförsörjningsplan Äldre 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar härmed att uppdraget enligt 2012 års bo-

stadsförsörjning är avslutat och att redovisningen läggs till hand-

lingarna. 

2. Verksamheten får i uppdrag att tillsammans med Laholmshem in-

leda planering för renoveringar och nödvändiga omställningsåt-

gärder för Solhemmet, Solgården och Randerslund. 

3. Verksamheten får i uppdrag att genomföra en förstudie kring sär-

skilt boende i Laholm med möjlighet till både särskilda boende-

platser, korttidsvård, växelvård och dagvård. Renovering av 

Smedjebacken avvaktas tills förstudien är klar. 

4. Verksamheten får i uppdrag att utreda ett kustnära äldreboende 

enligt nämndsplan 2018 och dess konsekvenser med hänsyn till 

den prognostiserade demografiska utvecklingen. 

5. Verksamheten får i uppdrag att utforma riktlinjer för in- och utflytt 

i särskilt boende samt se över formerna för hyreskontrakten. 

6. Verksamheten får i uppdrag att utvärdera om det finns fortsatt be-

hov av ”Riktlinjer för trygghetsboende i Laholms kommun”. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har begärt en uppföljning av Bostadsförsörjnings-

plan för Äldre 2012. Bostadsförsörjningsplanen bestod av olika be-

skrivningar av viktiga områden som påverkar behovet av särskilt bo-

endeplatser. Socialnämnden fattade även beslut om plan för särskilda 

boenden 2012-2020 med utblick mot 2030.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 24 november 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 december 2017 § 423 

_____ 

 

Ersättarens mening: 

Mikael Kahlin (-): Ärendet ska hanteras enligt riktlinjer för plane-

ring, genomförande och uppföljning av investeringar, dnr KS 2014-

000369 
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§ 124 Dnr 2017-000292  

 

Detaljplan Altona 2:1 - Bostäder 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar yttrande i samråd detaljplan Altona 2:1 i en-

lighet med tjänsteskrivelse den 20 november 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Planområdet ligger sydöst om Laholms centrum, cirka 3 kilometer 

från Stortorget. Området avgränsas i norr av Glänninge idrottsplats, 

i öst av enbostadshus under uppbyggnad och i väst av Glänninge sjö.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av bostäder 

som friliggande villor i ett eller två plan, samt radhus. Strukturen föl-

jer intilliggande villaområde som är under uppbyggnad.  

 

Planförslaget har upprättats med standardförfarande och är på sam-

råd enligt 5 kap 11 §, plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 20 november 2017 

Samrådshandlingar från miljö- och byggnadsnämnden 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 december 2017 § 424 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 125 Dnr 2017-000326  

 

Bostad med särskild service, behovsbeskrivning 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att förbereda ett upp-

handlingsunderlag av köp av en gruppbostad, 6 platser, belägen inom 

Laholms kommun, med en inriktning mot målgrupp/målgrupper 

inom LSS med behov av särskild kompetens som kommunen saknar 

idag.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om två bostäder med 

särskild service, för vilka socialnämnden fått driftsmedel 2018 på hel 

och delår. Verksamheten har därefter flaggat upp för behov av ytter-

ligare 1 – 2 boende efter flera avslagsbeslut från försäkringskassan i 

”tunga” assistansärenden.  Regeringen har tillfälligt stoppat FK:s 

tvåårsomprövningar i assistansärenden i avvaktan på översynen av 

LSS-lagstiftningen, men kommunen har flera ärenden som redan 

omprövats och som blivit av med den statliga assistansen.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 2 december 2017 

_____ 
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§ 126 Dnr 2017-000327  

 

Arbetsmiljöredovisning 2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har mottagit informationen och lägger redovisningen 

till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2017, § 171 om en 

återrapportering på tre punkter kring verksamheternas systematiska 

arbetsmiljöarbete med anledning av 2016 års arbetsmiljöredovis-

ning. Uppdraget ska återredovisas till personalutskottet den 15 de-

cember och till respektive nämnd senast 31 december 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 6 december 2017 

Kommunstyrelsen protokoll den 12 september 2017, § 171 

_____ 
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§ 127 Dnr 2017-000081  

 

Månadsuppföljning 2017 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter november 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 - november 2017 samt 

2016 och 2015 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 128 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 december 2017  

Förteckning över förslag och synpunkter den 13 december 2017 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 129 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 december 2017.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 130 Dnr 2017-000019  

 

Informationsärenden år 2017 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2016-12-13 

3. Verksamhetschefens agenda 

4. Ledamöternas inspel 

_____ 

      

 

 


