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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 20 mars 2018 

 
Protokollet som justerats den 23 mars 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 26 mars 2018 till och med den 17 april 

2018 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2018-03-20  
 

Plats och tid Kornknarren, Siloetten klockan 13:00 – 16:40 

 

 

Beslutande Knut Slettengren (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Angela Magnusson (M) 

 Jerker Jacobson (M) §§ 30-34, 36-38 p.1-2 

 Annalena Emilsson (C) 

 Eva Ågren Svensson (MP) 

 Nils-Erik Johansson (S) 

 Anna-Lena Lövgren Melin (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Marit Schwerin (M) §§ 35, 38 p.3-5 

   

Övriga deltagande  Marit Schwerin (M), ersättare 

 Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M), ersättare 

 Harriet Einerborg (C), ersättare 

 Sara Unosson (KD), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Jörgen Johansson (S), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Gunnar Wiik (SD) 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Linda Rydberg, socialsekreterare § 38 p.1 

 Elsa Rosberg, ekonom § 30 

 Marie Strömberg, avdelningschef § 31 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Kristina Jönsson (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 23 mars 2018 klockan 09.00 

 

Paragrafer  §§ 30-38 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Kristina Jönsson (S)
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Socialnämnden 2018-03-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 30 Dnr 2018-000004  

 

Månadsuppföljning 2018 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter februari 2018 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 februari 2018 samt 2017 och 

2016 

_____ 
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Socialnämnden 2018-03-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 31 Dnr 2016-000217  

 

Statusrapport angående ensamkommande barn och unga 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen och ger verksamheten 

i uppdrag att fortsätta omstruktureringen utifrån förändrade behov 

och återkomma med konkreta förslag till beslut i april nämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av bakgrund, nuläge och prognos, planering och even-

tuellt nytt lagförslag gällande ensamkommande barn och unga.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 5 mars 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 mars 2018, § 71 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2018-03-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 32 Dnr 2014-000283  

 

Socialnämndens delegationsordning 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om ändring i delegationsordningen att gälla 

från och med 1 april 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens delegationsordning är i behov av uppdatering, för-

slag till ändringar har tagits fram. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018 

Förslag till delegationsordning att gälla från 1 april 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 mars 2018, § 72 

_____ 
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Socialnämnden 2018-03-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 33 Dnr 2018-000082  

 

Detaljplan Skummeslöv 3:17 m.fl. Skummeslövsstrand 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 

den 8 mars 2018 till miljö- och byggnadsnämnden.  

 

Ärendebeskrivning 

Det aktuella området är ett bostadsområde med i huvudsak perma-

nentbostäder. De boende i området önskar bygga ut sina befintliga 

bostadshus. Gällande detaljplaner 05-23 och 05-46 har begräns-

ningar i form av prickmark ut mot allmän mark PARK, som medför 

onödiga begränsningar av byggrätten på fastigheterna. Utöver det 

ska detaljplanen anpassas till det nya regelverk som finns och tydligt 

reglera allmän plats och kvartersmark för befintlig användning. 

 

Då området och bebyggelsen redan finns har socialnämnden inga 

synpunkter utan ser det som positivt att förslaget till detaljplan utökar 

byggrätterna och möjliggör för familjer med fler barn att bosätta sig 

i området.   

 

Planförslaget hanteras med standardförfarande och skickas härmed 

ut för samråd enligt 5 kapitlet 11-17 §§ plan- och bygglagen 

(2010:900/2014:900). Samråd sker även kring gjord behovsbedöm-

ning som visar att planförslaget inte innebär betydande miljöpåver-

kan.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 mars 2018 

Samrådshandling från miljö- och byggnadsnämndens remisshand-

lingar 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 mars 2018, § 73 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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Socialnämnden 2018-03-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 34 Dnr 2017-000286  

 

Motion om särskilt boende  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen 

härmed ska anses besvarad.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden arbetar med en översyn av boendeformer och behov 

inom äldreomsorgen. Verksamheten har bl.a fått i uppdrag att se över 

möjligheten för enskilda, som uppnått en viss nivå hemtjänst, att 

själv välja när man vill flytta till särskilt boende. Vidare pågår en 

översyn av servicelägenheter med ambition att skapa högre tillgäng-

lighet genom att slopa biståndsbedömningen och tillgängliggöra lä-

genheterna genom vanligt kösystem.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 februari 2018 

Motion den 31 oktober 2017 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Socialnämnden 2018-03-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 35 Dnr 2017-000320  

 

Förändring av socialnämndens bestånd av servicelägenheter 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen: 

1. Säga upp servicelägenheterna i anslutning till Björkebogården, 

servicelägenheterna Agneshem, servicelägenheterna i anslutning 

till Randerslund samt de fristående lägenheterna i anslutning till 

Solgården. Uppsägningen ska föregås av ett ägardirektiv till La-

holmshem AB som innebär att lägenheterna endast får hyras ut 

till personer med ålderspension alternativ sjuk- aktivitetsersätt-

ning. 

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

hyreskontraktet löper ut 2025-01-01. 

3. Socialnämnden gör ett medskick om behovet av billiga lägen-

heter i kommande diskussioner med Laholmshem AB. 

 

Socialnämnden beslutar: 

4. De servicelägenheter som finns kvar i socialnämndens regi om-

vandlas till vanliga hyreslägenheter och hyrs ut till personer med 

ålderspension alternativ sjukpension utan biståndsprövning. Per-

soner som är intresserade av en lägenhet ställer sig i kö och er-

bjuds sedan lägenhet när det finns plats. Det är då möjligt att 

ställa sig i kö till en lägenhet i ett specifikt område. 

5. Verksamheten avslutar omgående möjligheten att ansöka om ser-

vicelägenhet och verkställer möjligheten att ställa sig i kö till lä-

genheterna.  

6. Socialnämnden kompletterar ärende 2017-000320 med besluts-

underlag, tjänsteskrivelse daterad 22 januari 2018 inkl. bilaga. 

 

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 

  forts. 
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Socialnämnden 2018-03-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

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. 

 

Vid socialnämndens sammanträde den 19 december 2017 beslutades 

att ärendet skulle återremitteras till verksamheten för brukardialog 

med pensionärsrådet. Den 17 januari 2018 genomfördes dialog kring 

socialnämndens ärende gällande förändring av servicelägenheter.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Knut Slettengren (M):  

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen: 

1. Säga upp servicelägenheterna i anslutning till Björkebogården, 

servicelägenheterna Agneshem, servicelägenheterna i anslutning 

till Randerslund samt de fristående lägenheterna i anslutning till 

Solgården. Uppsägningen ska föregås av ett ägardirektiv till La-

holmshem AB som innebär att lägenheterna endast får hyras ut 

till personer med ålderspension alternativ sjuk- aktivitetsersätt-

ning 

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

hyreskontraktet löper ut 2025-01-01. 

3. Socialnämnden gör ett medskick om behovet av billiga lägenheter 

i kommande diskussioner med Laholmshem AB. 

Socialnämnden beslutar: 

4. De servicelägenheter som finns kvar i socialnämndens regi om-

vandlas till vanliga hyreslägenheter och hyrs ut till personer med 

ålderspension alternativ sjukpension utan biståndsprövning. Per-

soner som är intresserade av en lägenhet ställer sig i kö och er-

bjuds sedan lägenhet när det finns plats. Det är då möjligt att ställa 

sig i kö till en lägenhet i ett specifikt område. 

5. Verksamheten omgående avslutar möjligheten att ansöka om ser-

vicelägenhet och verkställa möjligheten att ställa sig i kö till lä-

genheterna. 

6. Socialnämnden kompletterar ärende 2017-000320 med beslutsun-

derlag, tjänsteskrivelse daterad 22 januari 2018 inkl. bilaga. 

forts. 
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Socialnämnden 2018-03-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Kristina Jönsson (S) m.fl:  

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att socialnämnden behål-

ler alla servicelägenheterna med bistånd som det är idag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Knut Slettengrens (M) förslag mot Kristina Jöns-

sons (S) förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt Knut 

Slettengrens (M) förslag. 

 

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Knut Slettengrens (M) förslag. 

Nej-röst för Kristina Jönssson (S) m.fl förslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar socialnämnden enligt Knut 

Slettengrens (M) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 22 januari 2018 med bilaga – In-

bjudan till dialog daterad 3 januari 2018 

Riskanalys 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 november 2017 

Socialnämndens beslut 19 december 2017, § 121 

_____ 

 

  forts. 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Majvor Persson (C) x   

Kristina Jönsson (S)  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  

Lars-Göran Jarl (SD) x   

Ann-Heléne Djivjak (SD) x   

Marit Schwerin (M) x   

Knut Slettengren (M) x   

Summa 8 3  
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Socialnämnden 2018-03-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Reservation: 

Kristina Jönsson (S), Nils-Erik Johansson (S) och Anna-Lena Löv-

gren Melin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2018-03-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 36 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 12 mars 2018  

Förteckning över förslag och synpunkter den 12 mars 2018 

_____ 
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Socialnämnden 2018-03-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 37 Dnr 2018-000003  

 

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 6 kap 37 § och 7 kap 5 § 

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 6 kap 40 § anmälas till socialnämn-

den i den ordning som nämns i beslutad delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut samt beslut enligt be-

slutanderätt enligt lag den 12 mars 2018.  

_____ 
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Socialnämnden 2018-03-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 38 Dnr 2018-000001  

 

Informationsärenden 2018 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Återkoppling presidiesamverkan – Kvalitet och samsyn i vårt till-

växtarbete 

3. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2017-03-21 

4. Verksamhetschefens agenda/inspel 

- Bussar vid bostäder med särskild service 

- Information om lokaler för socialtjänsten 

5. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


