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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 17 april 2018 

 
Protokollet som justerats den 19 april 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 20 april 2018 till och med den 14 maj 

2108 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Socialnämnden 2018-04-17  
 

Plats och tid Kornknarren, klockan 11:00 – 17:50 

 

Beslutande Knut Slettengren (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Angela Magnusson (M) 

 Marit Schwerin (M) 

 Annalena Emilsson (C) 

 Eva Ågren Svensson (MP) 

 Nils-Erik Johansson (S) 

 Jörgen Johansson (S) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M) 

 

Övriga deltagande  Harriet Einerborg (C), ersättare 

 Rhea Löfmark Aspenheim (C), ersättare 

 Sara Unosson (KD), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Mikael Kahlin (-), ersättare 

 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Marie Strömberg, avdelningschef 

 Linda Svederberg, översiktsplanerare § 49 p.1 

 Eva Johansson, biståndshandläggare § 49 p.2 

 Eva M Larsson, patientnämnden § 49 p.3 

 Anita Henriksson, patientnämnden § 49 p.3 

 Elsa Rosberg, ekonom § 41 

 Jennie Andersson, avdelningschef § 49 p.4 

 Andreas Nilsson, räddningstjänsten § 49 p.4 

 Niklas Wilsson, räddningstjänsten § 49 p.4 

 Benjamin Fredman, praktikant § 49 p.4 

 Carolin Jonsson, projektledare §§ 45, 49 p.5 

 Ellen Malmberg, praktikant §§ 41-43, 49 p.1-4 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Eva Ågren Svenson (MP) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 19 april 2018 klockan 8.30 

 

Paragrafer  §§ 41-49 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Eva Ågren Svensson (MP)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2018-04-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 41 Dnr 2018-000004  

 

Månadsuppföljning 2018 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter mars 2018 samt redovis-

ning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, barn 

och unga, funktionsnedsatta, missbruk/beroende och psykiatri, eko-

nomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning med indikatorer efter mars 2018 samt 2017 och 

2016 

_____ 
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Socialnämnden 2018-04-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 42 Dnr 2018-000079  

 

Remiss av Miljöpolicy 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom förslaget på ny miljöpolicy. Det är 

positivt att miljöfrågorna får bättre koppling till styr- och lednings-

systemet men att det är viktigt att beakta att verksamheterna kommer 

att behöva stöd för att kunna arbeta efter det nya arbetssättet bl.a. 

med miljöutredningar.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den 6 februari att 

skicka förslaget av ny miljöpolicy för samråd till bl.a. socialnämn-

den. Planeringskontoret har utifrån uppdrag i nämndsplan 2017 ar-

betat fram ett förslag till ny miljöpolicy som ska ersätta den nuva-

rande miljöpolicyn från 1998 samt det lokala handlingsprogrammet 

för genomförande av de nationella miljökvalitetsmålen från 2012. 

Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från 

planeringskontoret och miljökontoret och kommunstyrelsens led-

ningsutskott har fungerat som styrgrupp. Utgångspunkten har varit, 

utifrån kommunala, nationella och globala miljömål, kort och kärn-

fullt formulera mål, fokusområden, och hur policyn ska följas upp.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 29 mars 2018 

Remiss av miljöpolicy 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 april 2018, 101 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2018-04-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 43 Dnr 2016-000294  

 

Slutrapport ekonomiskt bistånd 2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga rapporten till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden ansvarar sedan 2015 för arbetet med ekonomiskt bi-

stånd och under 2016 beställdes en rådgivningsrapport för att få stöd 

i att utveckla verksamheten.  

Rådgivningsrapporten ligger till grund för det arbete som genom-

förts, men då ett övergripande direktiv saknats har socialnämnden 

endast kunnat fokusera på sin egna process. Syftet med projektet har 

varit att samordna socialnämndens verksamheter i ett tidigt skede 

kring personer som hamnar i ekonomiskt bistånd.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 20 mars 2018 

Slutrapport - Ekonomiskt bistånd 

Uppdragsbeställning den 15 januari 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 april 2018, § 102 

_____ 
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Socialnämnden 2018-04-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 44 Dnr 2016-000217  

 

Ensamkommande barn och unga - Uppföljning av beslut från 

september 2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen och beslutar att i av-

vaktan på eventuella lagförslag förlänga beslutet från 19 september 

2017, § 89, som löper ut den 30 juni 2018, till den 30 september 

2018. 

     

Ärendebeskrivning 

Verksamheten ensamkommande barn och unga är under stor föränd-

ring. Antal ungdomar i familjehem och boenden fortsätter att minska 

eftersom de som fyllt 18 år övergår till migrationsverkets ansvar. 

Många asylsökande ungdomar blir även uppskrivna i ålder vilket på-

verkar. I september 2017 fattade socialnämnden ett beslut att ge unga 

vuxna som fyllt 18 år möjlighet att stanna kvar i kommunen i väntan 

på att asylprocessen skulle bli klar. 

 

Eftersom det är mycket ovisst vad en eventuell lagförändring får för 

konsekvenser för kommunerna gällande ansvar och kostnader skulle 

ett alternativ kunna vara att förlänga beslutet som nämnden fattade i 

september 2017 och som löper ut 30 juni 2018, till september månads 

utgång 2018. Det skulle innebära bättre planeringsförutsättningar ef-

tersom vi då vet om lagförslaget gått igenom eller inte.      

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 6 april 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 april 2018, § 103 

_____ 
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Socialnämnden 2018-04-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 45 Dnr 2016-000292  

 

Personalförsörjning och kompetensutveckling 2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger med godkännande informationen till hand-

lingarna och ger verksamheten i uppdrag att arbeta vidare enligt 

verksamhetsplan 2018 punkt 1:1-5. 

 

1. Personalförsörjning och kompetensutveckling är ett uppdrag 

från verksamhetsplanen från 2017 och kommer att fortsätta un-

der 2018. Uppdraget är uppdelat i 5 olika projekt och uppdrag: 

 1:1 Ökad frisknärvaro 

 1:2 Kartläggning av befintlig kompetens 

 1:3 Plan för introduktion och kompetensutveckling 

 1:4 Plan för internkarriärstegar  

 1:5 Ungt medarbetarråd 

 

Ärendebeskrivning 

Inom socialtjänstens verksamhetsområde finns flera områden där det 

råder brist på utbildad personal och de kommande fem åren väntas 

stora pensionsavgångar. Av den anledningen fick socialtjänstens 

verksamhet i uppdrag av socialnämnden att ta fram en plan för per-

sonalförsörjning och kompetensutveckling. Planen ska ta hänsyn till 

att personalens kompetens kan komma att vara annorlunda jämfört 

med idag utifrån teknisk och medicinsk utveckling samt överväga att 

arbetsuppgifter kan fördelas på annat sätt mellan olika personalkate-

gorier. Planen ska också inkludera en strategi för hur sociala verk-

samheten kan ta emot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Att identifiera hur Laholms kommun kan vara en attraktiv arbetsgi-

vare är även en del som ska inkluderas i detta arbete.   

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 mars 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 april 2018, § 104 

_____ 
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Socialnämnden 2018-04-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 46 Dnr 2018-000128  

 

Uppföljning av personlig assistans  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger information/uppföljning av personlig assi-

stans enligt § 9:2 LSS till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av uppföljning av personlig assistans enligt § 9:2 LSS.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 28 mars 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 april 2018, § 105 

_____ 
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Socialnämnden 2018-04-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 47 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 april 2018  

Förteckning över förslag och synpunkter den 12 april 2018 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2018-04-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 48 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 april 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 49 Dnr 2018-000001  

 

Informationsärenden 2018 

 

1. Grupparbete kring arbetet med Övergripande målområde Hållbar 

tillväxt – Kvalitet och samsyn i vårt tillväxtarbete mellan kl. 

11.00-12.15 

 

2. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

 

3. Information från Patientnämnden Halland 

 

4. Förstudien Semifip 

 

5. Förstudie Särskilt boende 

 

6. Remiss - Förstudie avseende nybyggnad av LSS-boende 

 

7. Förändring av socialnämndens bestånd av servicelägenheter 

 

8. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2017-04-25 

 

9. Verksamhetschefens agenda/inspel 

_____ 

 

 

      

 

 


