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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 23 januari 2018 

 
Protokollet som justerats den 26 januari 2018, 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 29 januari 2018 till och med den 20 feb-

ruari 2018 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2018-01-23  
 

Plats och tid Kornknarren, Siloetten, klockan 12:00 – 15.45 

 

 

 

Beslutande Knut Slettengren (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Jerker Jacobson (M) 

 Annalena Emilsson (C) 

 Nils-Erik Johansson (S) 

 Anna-Lena Lövgren Melin (S) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Marit Schwerin (M) §§ 3-8, 12 p.1 

 Harriet Einerborg (C) 

 Gunnar Wiik (SD) 

 Ann Kjerstin Löfstedt Schulz (M) §§ 9-11, 12 p.2-5 

  

  

Övriga deltagande  Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M), ersättare §§ 3-8, 12 p.1 

 Rhea Löfmark Aspenheim (C), ersättare 

 Sara Unosson (KD), ersättare §§ 3-8, 12 p.1 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Jörgen Johansson (S), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Elisabeth Babic (M), kommunråd §§ 3-5 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Sofia Hedblom, LSS-handläggare § 12 p.1 

 Elsa Rosberg, ekonom §§ 3-4 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Majvor Persson (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 26 januari 2018 klockan 08.30 

 

Paragrafer  §§ 3-12 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Majvor Persson (C)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2018-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 3 Dnr 2018-000005  

 

Internbudget 2018 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner internbudget för år 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har fått en tilldelad nettokostnadsram på 483 023 tkr. 

Nytt för i år är att medel för löneökningar finns med i ramen redan 

från början.  

Under 2017 har vi kunnat konstatera flera områden med ökade voly-

mer och stor oro. Äldreomsorgen har haft volym- och vårdtyngdsök-

ningar, LSS har prövats hårt av försäkringskassans avslagsbeslut vid 

tvåårsprövningarna och det är ett mycket hårt tryck inom barn och 

unga både på myndighetssidan och i utförarledet.  

Försörjningsstödet har minskat och här pågår fortsatt arbete, som 

kommer att intensifieras under 2018, för fortsatt kostnadsminskning.  

Verksamhetens bedömning är att det är en mycket tajt budget som 

bygger på kända fakta och vissa antaganden, vilket gör att det i nu-

läget inte föreligger förslag till åtgärdsplan.   
 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 januari 2018, § 17 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 15 januari 2018 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2018-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 4 Dnr 2018-000026  

 

Bruttobudgetförändring 2018 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner förslag till bruttobudgetförändring av-

seende internbudgeten för 2018. Intäkts- och kostnadsbruttoom-

slutningen minskas med 36 151 tkr i förhållande till tidigare be-

slutad bruttoram i kommunfullmäktige. Det är framförallt mins-

kad verksamhet inom ensamkommande samt minskad volym 

inom personlig assistans med ersättning från Försäkringskassan 

som påverkat bruttobudgetomslutningen.  

 

2. Beslutet om bruttobudgetförändring anmäls till kommunstyrel-

sen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-

nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-

täkter inom nämndens verksamhetsområden skall tas upp i budgeten. 

 

Förslag till förändring: 
 Bruttoomslutning enligt be-

slut i KF (tkr) 

Socialnämndens 

förslag till beslut 

om bruttoomslut-

ning (tkr) 

Intäkter 128 101  91 950 

Kostnader 611 124 574 973 

Nettokostnads-

ram 

483 023 

 
483 023 

 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 17 januari 2018 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2018-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 5 Dnr 2016-000264  

 

Uppföljning av Internkontrollplan 2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att, med godkännande, lägga rapporten till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger uppföljning av 2017 års internkontroll.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 11 januari 2018 

Rapport intern kontroll 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 januari 2018, § 18 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2018-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 6 Dnr 2017-000329  

 

Remiss gällande äldreboenden - Fridhemsgården, Björkebogår-

den, Lingården, Solgården, Randerslund, Solhemmet och Smed-

jebacken 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar yttrande till kommunstyrelsen i enlighet 

med tjänsteskrivelserna 1 och 2-3, daterade 3 januari 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har fått tre skrivelser från Laholmshems AB på re-

miss från kommunstyrelsen avseende framtiden för 7 av kommunens 

äldreboenden. Laholmshem behöver besked från kommunstyrelsen 

och socialnämnden senast den 15 februari 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse nr 1, daterad 3 januari 2018 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse nr 2-3, daterad 3 januari 2018 

Remiss - 3 st skrivelser från Laholmshem daterade 12 december 

2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 januari 2018, § 19 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2018-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 7 Dnr 2017-000119  

 

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verk-

samheter som utförs av privata utförare 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar verksamhetens förslag till yttrande över revi-

sorernas granskning av styrning och uppföljning av verksamhet som 

utförs av privata utförare.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till socialnämnden överlämnat en rapport an-

gående granskning av kommunens styrning och uppföljning av verk-

samheter som utförs av privata utförare. Revisionen begär social-

nämndens svar senast den 26 januari 2018. 

 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnderna har en 

ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheter som be-

drivs av annan än kommunen. Revisorernas sammanfattande bedöm-

ning är att nämndernas styrning och kontroll av verksamheter som 

bedrivs av privata utförare i stora delar fungerar tillfredsställande. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 januari 2018 

Granskningsrapport avseende kommunens styrning och uppföljning 

av verksamheter som utförs av privata utförare daterad 26 september 

2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 januari 2018, § 21 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2018-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 8 Dnr 2017-000291  

 

Riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kommun 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att erinra angående förslag till riktlinjer för 

hantering av arkiv i Laholms kommun utan ställer sig bakom försla-

get.  

 

Ärendebeskrivning 

Ledningsutskottet begär i remiss socialnämndens yttrande gällande 

förslag till riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kommun.  

 

Kommunfullmäktige antog 2005 det nuvarande arkivreglementet för 

arkivhantering i Laholms kommun. Kommunen har sedan dess ge-

nomgått både organisatoriska förändringar och förändringar i hante-

ringen av information. Det innebär bland annat ett behov av ett upp-

daterat styrdokument för hur arkivhanteringen bör se ut för att följa 

dels den aktuella lagstiftningen såväl som kunna vara applicerbart i 

myndigheter och bolag. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 15 december 2017 

Remiss från kommunstyrelsens ledningsutskott den 7 november 

2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 januari 2018, § 20 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens ledningsutskott      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2018-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 9 Dnr 2018-000011  

 

Verksamhetsplan 2018 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger verksamhetsplan för 2018. Planen bygger på nämndspla-

nen som beslutades i augusti kompletterad med aktiviteter som på-

börjats 2017 som ska fortgå samt vissa behov i verksamheten som 

inte identifierats i nämndsplanen.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 11 januari 2018 

Verksamhetsplan 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 januari 2018, § 22 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2018-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 10 Dnr 2018-000002  

 

Anmälningsärenden 2018 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till socialtjänsten under 

månaden.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 17 januari 2018  

Förteckning över förslag och synpunkter den 17 januari 2018 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2018-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 11 Dnr 2018-000003  

 

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 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 kommu-

nallagen anmälas till socialnämnden i den ordning som nämns i be-

slutad delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut samt beslut enligt be-

slutanderätt enligt lag den 17 januari 2018.  

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Socialnämnden 2018-01-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 12 Dnr 2018-000001  

 

Informationsärenden 2018 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Redovisning angående Regional samverkan 

3. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2017-01-24 

4. Verksamhetschefens agenda 

5. Ledamöternas inspel 

_____ 

      

 

 


