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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 19 juni 2018 

 
Protokollet som justerats den 21 juni 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 25 juni 2018 till och med den 17 juli 

2018 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2018-06-19  
 

Plats och tid Säbyholms gård, Laholm, klockan 08:00 – 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) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Jörgen Johansson (S) 

 Gunnar Wiik (SD) 

 

   

Övriga deltagande  Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M), ersättare 

 Rhea Löfmark Aspenheim (C), ersättare § 66 

 Sara Unosson (KD), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Elsa Rosberg, ekonom § 67 

 Caroline Jonsson, projektledare § 73 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

 

 

Utses att justera Nils-Erik Johansson (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 21 juni klockan 09.00 

 

Paragrafer  §§ 66-76 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Nils-Erik Johansson (S) 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 66 Dnr 2018-000152  

 

Budget, kommunplan och nämndsplan för år 2019 samt ekono-

misk plan år 2020-2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att arbeta fram förslag 

till Nämndsplan 2019 med kompletteringar utifrån diskussionerna 

från mötet. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om riktlinjer och direktiv för ar-

betet med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2019 samt 

ekonomisk plan 2020 - 2021.  

 

Utifrån riktlinjerna och direktiven ska nämnderna arbeta fram och 

besluta om en nämndsplan. Nämndsplanen ska innehålla en behovs-

analys och investeringsplan. Dessa förslag bildar underlag för kom-

munstyrelsens beredning och förslag till kommunfullmäktige. 

 

Nämnderna ska senast den 31 augusti 2018 besluta om nämndspla-

nen. 

 

Socialchefen informerade om arbetet med Nämndsplan 2019, däref-

ter hade socialnämnden grupparbete. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av Nämndsplan 2018 diskussionsunderlag 

Trend- och omvärldsanalys 

Sammanfattning presidiekonferens 

_____ 
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Socialnämnden 2018-06-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 67 Dnr 2018-000004  

 

Månadsuppföljning efter maj 2018 med ekonomi, indikatorer 

och åtgärdsplan 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden lägger redovisningen gällande ekonomi och indi-

katorer efter maj till handlingarna.  

 

2. Åtgärdsplanen överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter maj 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 maj 2018 samt 2017 och 

2016 

Åtgärdsplan  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2018-06-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 68 Dnr 2018-000179  

 

Remiss - Överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna:  

- Politisk styrgrupps förslag att betalningsansvaret mellan huvud-

männen i samband med utskrivning från slutenvård fortsatt regle-

ras utifrån lagen (1990:1404) gällande regler och rutiner (2017) 

om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 

tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t 

o m 2018-10-31. 

- Politisk styrgrupps förslag att betalningsansvaret för kommunerna 

under övergångsperioden 2018 baseras på 2017 års fakturering, då 

data och uppföljning i enlighet med övergångsbestämmelse inte 

kan hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive kommun erlägger 

månatligen en tolftedel av det belopp som fakturerades för hela 

2017 till Region Halland. 

- Politisk styrgrupps förslag, Överenskommelse om trygg och ef-

fektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland som 

skall gälla fr o m 2018-11-01 (bilaga 4). 

 

Ärendebeskrivning 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

(2017:612) trädde i kraft den 1 januari 2018. Samtidigt upphävdes 

lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- 

och sjukvård. Enligt ny lagstiftning (2017:612) ska huvudmännen 

fastställa gemensamma riktlinjer avseende samverkan enligt den nya 

lagen och förväntas ingå överenskommelser med 

varandra om tidpunkt för kommunens betalningsansvar, samt vilka 

belopp som ska betalas. Om inte beslut om gemensam överenskom-

melse kan ske är konsekvensen att ny lagstiftning tillämpas fullt ut.  

 

Hallands 6 kommuner och Regionen har tillsammans, i strategisk 

grupp, processat konsekvenserna av den nya lagstiftningen och tagit 

fram gemensamma riktlinjer för att säkerställa att samordning av in-

satser sker tryggt, säkert, effektivt och jämlikt. I frågor som rör den 

ekonomiska regleringen kortsiktigt och överenskommelse långsik-

tigt har också en politisk styrgrupp varit inne i arbetet och lämnat 

förslag.  

 

 

 

  forts. 
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Socialnämnden 2018-06-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 
 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 30 maj 2018 

Missivbrev den 22 maj 2018 från Region Halland 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 juni 2018, § 189 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2018-06-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 69 Dnr 2018-000162  

 

Remiss - Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden förslår kommunfullmäktige att godkänna  

- reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att 

gälla från och med 2019-01-01. 

- reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för hemsjukvård 

och hjälpmedel samt 

- politisk styrgrupps förslag till överenskommelse om att ekono-

misk ersättning ska utgå enligt förslag till ersättningsmodell för 

2018-2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland och kommunerna enades under 2014 om en överens-

kommelse för hemsjukvården i Halland. Överenskommelsen innebar 

bland annat att kommunerna under 2015 från Region Halland över-

tog ansvaret för hemsjukvården upp till och med sjuksköterske-, fy-

sioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeutsnivå utifrån den så kal-

lade tröskelprincipen. I överenskommelsen om hemsjukvård från 

2015 framgick att överenskommelsen skulle utvärderas efter två år. 

Överenskommelsen utvärderades av extern konsult under våren 

2017. Utvärderingen var överlag positiv till överenskommelsen, men 

identifierade flera förbättringsområden.  

 

I juni 2017 tog Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälp-

medel (GNHH) beslut om att en revidering skulle genomföras av 

hemsjukvårdsöverenskommelsen utifrån utvärderingens slutsatser. 

Strategisk grupp för socialtjänst och närliggande hälso-och sjukvård 

fick utifrån detta i uppdrag att, i nära samarbete med den gemen-

samma nämnden, arbeta fram ett förslag till en reviderad överens-

kommelse om hemsjukvård i Halland utifrån utvärderingens resultat.  

 

Föreligger nu ett förslag till revidering som regionen och de 6 kom-

munerna enats kring i strategisk grupp.  

Utöver detta har en politisk styrgrupp arbetat fram ett förslag till 

överenskommelse kring den ekonomiska regleringen 2018 och 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 30 maj 2018 

Missivbrev Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 juni 2018, § 190 

_____  forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2018-06-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 70 Dnr 2018-000168  

 

Detaljplan Mellby 15:1, Mellbystrand 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar yttrande till miljö- och byggnadsnämn-

den enligt tjänsteskrivelse den 21 maj 2018.      

      

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd sänt ut detaljplan del 

av Mellby 15:1, Mellbystrand. Delen av Mellby 15:1 som planläggs 

ligger i södra Mellbystrand, intill Kolonivägen och Måsvägen, och 

sträcker sig med en grön kil ner mot stranden. Syftet är att möjliggöra 

för uppförande av små bostäder som riktar sig till målgruppen 55+ 

på delar av det område som tidigare har varit planlagt för naturända-

mål. Syftet är även att ändra huvudmannaskapet av allmän plats till 

kommunalt huvudmannaskap inom planområdet.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 21 maj 2018 

Samrådshandlingar från miljö- och byggnadsnämnden den 3 maj 

2018  

Socialnämndens beredningsutskott den 12 juni 2018, § 191 

 _____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2018-06-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 71 Dnr 2015-000296  

 

Plangranskning 2 - Detaljplan för Hishult 1:126 (före detta 

Granhem) 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att erinra mot förslag till detaljplan Hishult 

1:126.   

 

Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget i utkanten av Hishults östra del av samhället. 

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra användningar som 

flerbostadshus, centrumverksamhet och vård. 

 

Socialnämnden har sedan tidigare inget att erinra mot till förslaget 

till detaljplan för Hishult 1:126. Nämnden ställer sig mycket positiv 

till en byggnation av flerfamiljsbostäder med hyresrätt som vänder 

sig till olika målgrupper och som ytterligare ökar Hishults möjlig-

heter att vara ett levande samhälle.   

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 14 juni 2018 

Miljö- och byggnadsnämndens granskningshandlingar den 25 maj 

2018 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 72 Dnr 2018-000181  

 

Serviceinsatser inom socialnämndens verksamhetsområde 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att ta fram riktlinjer för 

vissa serviceinsatser utan biståndsbeslut.  

 

Ärendebeskrivning 

I flera kommuner har man sedan flera år bedrivit service utan bi-

ståndsbeslut åt äldre personer. Det handlar om service som ges ge-

nerellt för alla över en viss ålder, och främst åt äldre som bor i eget 

hem.  (Lag om kommunal befogenhet att tillhandhålla servicetjänster 

åt äldre, gäller personer som är 67 år eller äldre, lagstiftning from 

2006-06-01) 

 

Motivet till att ge servicetjänster utan beslut har bland annat varit att 

förenkla biståndsbedömningen; att göra det enklare för att få tjäns-

ten, ökad tillgänglighet och att minska den kommunala administrat-

ionen. Ett ytterligare motiv har varit att öka valfriheten för äldre per-

soner. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 22 maj 2018 

Serviceinsatser Resurscentrum barn, unga och familj samt prevent-

ion 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 juni 2018, § 192 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 73 Dnr 2018-000180  

 

Förstudie SÄBO 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden meddelar kommunstyrelsen att avvakta yttrande 

kring renovering av de 4 kvarvarande boenden tills nämnden gjort en 

noggrann analys av förstudien och är klar för att lämna förslag till 

den långsiktiga särskilda boendeförsörjningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden står inför ett beslutstagande vad det gäller en lång-

siktig planering för kommunens särskilda boendeplaster med hänsyn 

till den demografiska utvecklingen. Nämnden har även gett verksam-

heten i uppdrag att särskilt kartlägga behovet av platser i kustområdet 

och i centralorten.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 7 juni 2018 

Sammanställning Förstudie 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 74 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 14 juni 2018  

Förteckning över förslag och synpunkter den 14 juni 2018 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 75 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 14 juni 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 76 Dnr 2018-000001  

 

Informationsärenden 2018 

 

1. Fontänhuset Båstad 

2. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 2017-06-20 

3. Verksamhetschefens agenda/inspel 

4. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


