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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 22 maj 2018 

 
Protokollet som justerats den 28 maj 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 maj 2018 till och med den 20 juni 

2018 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2018-05-22  
 

Plats och tid Kornknarren, klockan 12:00 – 16.55 

 

 

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) 

 Jörgen Johansson (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 

   

Övriga deltagande  Marit Schwerin (M), ersättare 

 Harriet Einerborg (C), ersättare 

 Rhea Löfmark Aspenheim (C), ersättare 

 Sara Unosson (KD), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Mikael Kahlin (-), ersättare 

 Gunnar Wiik (SD), ersättare 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Christoffer Bertilsson, socialsekreterare § 64 p.1 

 Elsa Rosberg, ekonom §§ 52-53 

 Caroline Jonsson, projektledare § 64 p.4 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Jerker Jacobson (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 28 maj 2018 klockan 08.00 

 

Paragrafer  §§ 52-64 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Jerker Jacobson (M)
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Socialnämnden 2018-05-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 52 Dnr 2018-000140  

 

Budgetuppföljning 1- 2018 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner budgetuppföljning 1 – 2018 och överläm-

nar den till kommunstyrelsen. 

  

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första ska utgå 

från redovisningen per sista april och den andra per sista augusti. Den 

sista budgetutfallsprognosen knyts samman med delårsrapporten och 

redovisas till kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under 

oktober.  

 

Beslutsunderlag 

Anvisningar till budgetuppföljning 1 - 2018 

Budgetuppföljning 1 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2018-05-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 53 Dnr 2018-000004  

 

Indikatorer till och med april 2018 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldre-

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

psykiatri, ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Indikatorer till och med april 2018 samt 2017 och 2016 

_____ 
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Socialnämnden 2018-05-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 54 Dnr 2016-000124  

 

Remiss förstudie avseende nybyggnad av LSS-boende 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tillstyrker förslaget avseende byggnation av LSS-bo-

ende i Vallberga. 

 

Ärendebeskrivning 

Remiss från kommunstyrelsen gällande förstudie avseende nybygg-

nad av LSS-boende. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Jerker Jacobson (M), Angela Magnusson (M), Knut Slettengren (M), 

Majvor Persson (C), Annalena Emilsson (C), Lars-Göran Jarl (SD), 

Eva Ågren Svensson (MP): Tillstyrker remissförslaget avseende 

byggnation av LSS-boende i Vallberga. 

 

Beslutsgång: 

Ordförande ställer proposition på Jerkers Jacobsons (M) m.fl´s för-

slag och finner att socialnämnden beslutar enligt Jerker Jacobsons 

förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss från kommunstyrelsen den 19 mars 2018 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 11 maj 2018 

_____ 

 

Ersättarens mening till protokollet 

Mikael Kahlin (-): Ansluter sig till verksamhetens förslag till beslut. 

Att genomföra brukardialog och sedan inte ta hänsyn till brukarnas 

synpunkter vid beslutet är allt annat än medskapande och demokra-

tiskt. 

Britta Ramnemark (L): Ansluter sig till verksamhetens förslag till 

beslut. Att genomföra brukardialog och sedan inte ta hänsyn till bru-

karnas synpunkter vid beslutet är allt annat än medskapande och de-

mokratiskt. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2018-05-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 55 Dnr 2018-000147  

 

Remiss av förslag till ändring i reglementen 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar följande yttrande till kommunstyrelsen: 
 

Organisationsförslaget som helhet är bra men saknar tydliga riktlin-

jer för samarbete och samverkan mellan nämnder, styrelser, kommu-

nala bolag samt övriga aktörer till exempel Region Halland. Social-

nämnden kräver därför tydliga förslag på samarbetsformer – allt för 

att nå kommunens uppsatta mål. 

  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har beslutat inhämta yttrande 

från nämnderna i ett ärende som handlar om att nämndernas och 

kommunstyrelsens reglementen föreslås uppdateras så att varje 

nämnd, förutom valnämnden, blir anställningsmyndighet för sin per-

sonal. Varje nämnd föreslås dessutom tillsätta en förvaltningschef 

som högst ansvarig förvaltningschef. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kristina Jönsson (S) och Ann-Heléne Djivjak (SD): Avvisar totalt 

remissen om förändring i reglementet för kommunstyrelsen och 

nämnderna. Vi obstruerar inte mot beslut fattade av fullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade i full enighet om att det är viktigt att 

stärka styrningen från kommunstyrelsen. Därav beslutet att inrätta 

personal och organisationsutskott. 

 

Annalena Emilsson (C), Majvor Persson (C), Knut Slettengren (M), 

Angela Magnusson (M), Jerker Jacobson (M), Eva Ågren Svensson 

(MP): Organisationsförslaget som helhet är bra men saknar tydliga 

riktlinjer för samarbete och samverkan mellan nämnder, styrelser, 

kommunala bolag samt övriga aktörer till exempel Region Halland. 

Socialnämnden kräver därför tydliga förslag på samarbetsformer – 

allt för att nå kommunens uppsatta mål. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämn-

den beslutar enligt Annalena Emilsson (C) m.fl förslag. 
 

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Annalena Emilssons (C) m.fl förslag. 

Nej-röst för Kristina Jönssson (S) m.fl. förslag. Forts. 
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Socialnämnden 2018-05-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

nalena Emilssons (C) m.fl. förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 maj 2018 

Remiss från kommunstyrelsens ledningsutskott den 17 april 2018, § 

103 

_____ 

 

Reservation: 

Kristina Jönsson (S), Nils-Erik Johansson (S), Jörgen Johansson (S), 

Lars-Göran Jarl (SD) och Ann-Heléne Djivjak (SD) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Ersättarens mening till protokollet 

Mikael Kahlin (-): Ansluter sig till Kristina Jönssons (S) och Ann-

Heléne Djivjaks (SD) yrkande. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Majvor Persson (C) x   

Kristina Jönsson (S)  x  

Angela Magnusson (M) x   

Jerker Jacobson (M) x   

Annalena Emilsson (C) x   

Eva Ågren Svensson (MP) x   

Nils-Erik Johansson (S)  x  

Lars-Göran Jarl (SD)  x  

Ann-Heléne Djivjak (SD)  x  

Jörgen Johansson (S)  x  

Knut Slettengren (M) x   

Summa 6 5  
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Socialnämnden 2018-05-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 56 Dnr 2018-000089  

 

Remiss motion om fritidsgård för äldre 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

fritidsgårdar för äldre med motiveringen att det redan finns en väl 

utbyggd verksamhet med träffpunkter och mötesplatser för äldre i 

kommunens olika tätorter.  

 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har genom Lennart Svensson skrivit en motion till 

kommunfullmäktige om fritidsgårdar för äldre. Motionen har remit-

terats till socialnämnden för yttrande.  

Socialtjänsten har under lång tid arbetat aktivt med att skapa levande 

sociala mötesplatser för äldre med god tillgänglighet. Syftet är att 

motverka ofrivillig ensamhet och ge möjlighet till social gemenskap 

och kreativa möten i hälsans tecken på olika platser i Laholms kom-

mun. Utbudet på träffpunkterna är brett och möter upp fysiska, soci-

ala, intellektuella och kulturella behov hos deltagarna. Träffpunk-

terna finns både i anslutning till särskilda boenden och ute i tätor-

terna.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om fritidsgårdar för äldre den 13 februari 2018 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 maj 2018 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Socialnämnden 2018-05-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 57 Dnr 2018-000163  

 

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 1.2018 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individrapporter kvartal 1/2018 och 

överlämnar dem till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

2. Socialnämnden överlämnar rapporten för information till revis-

ionen och kommunfullmäktige.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO, 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. 

 

Rapportering av ej verkställda beslut ska även anmälas till revisionen 

samt kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 april 2018 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Inspektionen för vård och omsorg 

Kommunfullmäktige 

Revisionen      
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Socialnämnden 2018-05-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 58 Dnr 2016-000132  

 

Kvalitetsdeklarationer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar anta: 

- kvalitetsdeklaration för Korttidstillsyn 

- reviderad kvalitetsdeklaration Dagligverksamhet  

- reviderad kvalitetsdeklaration för Korttidsvistelse 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten har reviderat kvalitetsdeklaration avseende Korttids-

vistelse samt Dagligverksamhet.  Förändringen i dessa två avser ett 

förtydligande av nämndens hälso- och sjukvårdsansvar utifrån den 

Halländska överenskommelsen samt språkvalet. Kvalitetsdeklarat-

ion avseende Korttidsvistelse är ny.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018 

_____ 

 

      

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2018-05-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 59 Dnr 2018-000060  

 

Dataskyddsombud för socialnämnden 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser Jessica Karlsson till dataskyddsombud för so-

cialnämndens verksamhet från och med den 25 maj 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Dataskyddsförordningen, GDPR (General data protection regulat-

ion), innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Förord-

ningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgift-

slagen, PuL. 

 

Respektive nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för behand-

lingen av personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt dataskydds-

förordningen ska varje nämnd utse ett dataskyddsombud. Kommun-

styrelsens utser Jessica Karlsson till dataskyddsombud för kommun-

styrelsen från och med den 25 maj 2018. Kommunstyrelsens uppma-

nar respektive nämnd och bolag att utse Jessica Karlsson till data-

skyddsombud för sin verksamhet.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 maj 2018 

_____ 
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Socialnämnden 2018-05-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 60 Dnr 36486  

 

Personuppgiftsamordnare för socialnämnden  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser nämndsekreterare Anette Larsson (huvudan-

svar) samt systemansvarig Margaretha Elmberg som personuppgift-

samordnare för socialnämnden från och med den 25 maj 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Dataskyddsförordningen, GDPR (General data protection regulat-

ion), innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Förord-

ningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgift-

slagen, PuL. 

 

Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 

personuppgifter inom sin verksamhet. Med anledning av det ska so-

cialnämnden anpassa sin personuppgiftshantering till den nya lag-

stiftningen. Riktlinjerna för nämndens verksamhet fattades 2018-01-

31. Riktlinjerna är framtagna gemensamt i kommunen inom pro-

jektet Dataskyddsförordningen. 

 

För att kunna säkerställa att verksamheterna följer lagen ska nämn-

den utse personuppgift-samordnare, en eller flera per verksamhet. 

Personuppgiftssamordnarna ansvarar för att samordna personupp-

giftsbehandlingen i det operativa arbetet.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 maj 2018 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 61 Dnr 2018-000167  

 

Detaljplan för del av Åmot 2:4, Margaretavägen, Mellbystrand 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inga invändningar mot förslaget till detaljplan.  

 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att ändra användning av allmän platsmark, 

natur, till kvartersmark, bostäder. Detaljplanen ska möjliggöra an-

vändningen kvartersmark, bostäder, för ett redan ianspråktaget plan-

område där idag tre fritidshus står. För de obebyggda delarna av om-

rådet kvarstår användning natur. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 14 maj 2018 

Miljö- och byggnadsnämndens samrådshandlingar den 8 maj 2018 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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Socialnämnden 2018-05-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 62 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 maj 2018  

Förteckning över förslag och synpunkter den 17 maj 2018 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 63 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 17 maj 2018.  

_____ 
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Socialnämnden 2018-05-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 64 Dnr 2018-000001  

 

Informationsärenden 2018 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Information från Hälsoprojektet 

3. Servicelägenheter 

4. SÄBO förstudie 

5. Arbetet med Nämndsplan 2019 

6. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 2017-05-23 

7. Verksamhetschefens agenda/inspel 

8. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

 

      

 

 


