
 

 

 

 

Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 

 

§ Ärendelista 
 

§ 81 Dnr 2016-000124 

Behovsinventering LSS bostäder 

§ 82 Dnr 2018-000004 

Månadsuppföljning 2018 med ekonomi och indikatorer 

§ 83 Dnr 2016-000217 

Nuläge ensamkommande barn och unga 

§ 84 Dnr 2018-000223 

Skrivelse angående Familjecentralen 

§ 85 Dnr 2018-000222 

Dagrehabilitering Smedjebacken 

§ 86 Dnr 2014-000283 

Socialnämndens delegationsordning från och med 21 augusti 2018 

§ 87 Dnr 2018-000152 

Budget, kommunplan och nämndsplan för år 2019 samt ekonomisk plan år 2020-

2021 

§ 88 Dnr 2016-000294 

Resurser för att minska bidragskostnader inom ekonomiskt bistånd 

§ 89 Dnr 2018-000220 

Motion om fria bussresor för Laholms kommuns pensionärer 

§ 90 Dnr 2018-000207 

Avtalsuppföljning LOV-utförare 

§ 91 Dnr 2018-000002 

Anmälningsärenden 2018 

§ 92 Dnr 2018-000003 

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

§ 93 Dnr 2018-000001 

Informationsärenden 2018 



 

 

Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 21 augusti 2018 

 
Protokollet som justerats den 22 augusti 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 23 augusti 2018 till och med den 14 sep-

tember 2018 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (16) 

Socialnämnden 2018-08-21  
 

Plats och tid Kornknarren, klockan 08:30 – 14.30 

 

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) §§ 84-92, 93 p.2-6 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Kerstin Olsson (S)  

 Harriet Einerborg (C) §§ 81-83, 93 p.1 

 

   

Övriga deltagande  Marit Schwerin (M), ersättare 

 Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M), ersättare 

 Harriet Einerborg (C), ersättare 

 Sara Unosson (KD), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Gunnar Wiik (SD), ersättare 

   

 Christel Sundberg, socialchef 

 Carina Haglund, enhetschef § 93 p.1 

 Kerstin Örn Eriksson, avdelningschef § 81 

 Elsa Rosberg, ekonom § 82 

 Anna Forsberg, ekonom § 82 

 Marie Strömberg, avdelningschef §§ 83-84 

 Caroline Jonsson, projektledare § 93 p.2 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Annalena Emilsson (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 22 augusti 2018 klockan 16.15 

 

Paragrafer  §§ 81-93 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Annalena Emilsson (C) 
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Socialnämnden 2018-08-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 81 Dnr 2016-000124  

 

Behovsinventering LSS bostäder 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att av-

vakta eventuell beställning av gruppbostad i Vallberga tills social-

nämndens översyn slutförts och innebörden av LSS-översynen står 

klar.  

 

Ärendebeskrivning 

Processen för de två gruppbostäder som beslutats (L:a Tjärby och nu 

aktuella förstudien i Vallberga) inleddes 2015 respektive 2016, då 11 

personer uppgavs vara i behov av gruppbostad inom 2 år. Parallellt 

med att dessa processer pågått har förutsättningarna inom verksam-

heten förändrats så att det finns anledning till eftertanke. 

 

Det pågår ett arbete inom verksamheten, utifrån inventeringen, med 

att tillgodose vissa behov genom särskilt anpassade bostäder och in-

satser på hemmaplan, där platser köps externt idag. Det pågår också 

ett arbete med att undersöka BODA-alternativ och ett tjänstedesigns-

projekt kring äldres behov inom LSS. Arbetet kom-mer att pågå un-

der resten av 2018 och först därefter räknar vi med att kunna presen-

tera en plan för boendelösningar inom LSS.  

 

Det finns i dagsläget ingen kö till gruppbostäder och behovet framö-

ver är i första hand andra boendelösningar än traditionell gruppbo-

stad. Det är verksamhetens ambition att, de medel som socialnämn-

den fått i 2018 års ram för ytterligare 1 gruppbostad, ska räcka till att 

tillgodo se fler personers behov på hemmaplan än vad en gruppbo-

stad gör. 

Vi vet inte heller något om vad den pågående översynen av LSS lag-

stiftningen kommer att innebära, utredningen presenteras först i de-

cember 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 7 augusti 2018 

Behovsbeskrivning, bostad med särskild service för vuxna eller an-

nan särskild anpassad bostad 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 augusti 2018, § 228 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2018-08-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 82 Dnr 2018-000004  

 

Månadsuppföljning 2018 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen gällande ekonomi och indika-

torer efter juli till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter juli 2018 samt redovisning 

av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, barn och 

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

miskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning med indikatorer efter juli 2018 samt 2017 och 

2016 

_____ 
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Socialnämnden 2018-08-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 83 Dnr 2016-000217  

 

Nuläge ensamkommande barn och unga 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att fortsätta bevilja bidrag till bostad el-

ler sovplats i enlighet med beslut fattat den 19 september 2017, 

§ 89, och enligt de i beslutet angivna kriterierna. Beslutet gäller 

till och med den 30 november 2018. Socialnämnden ska erhålla 

uppföljning månadsvis. 

 

2. Socialnämnden beslutar vidare att följa SKL:s rekommendat-

ioner avseende ekonomiskt stöd till ungdomar som har ansökt 

om uppehållstillstånd jml den nya gymnasielagen (16 a-17 a §§, 

SFS 2016:752) vilket innebär att den enskilde har ett eget ansvar 

att ordna boende.  

 

Ärendebeskrivning 

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. Beslutet innebar att ensamkommande 

ungdomar som fyllt 18 år, och erbjudits en placering i asylboende 

utanför Halmstads kommun och som uppfyllde vissa villkor, ges 

möjlighet att stanna kvar i kommunen genom att antingen erbjudas 

sovplats eller ekonomiskt boendestöd. Grund för beslutet var att ge 

möjlighet för unga vuxna att bo kvar i Laholm under sin asylprocess. 

Detta för att inte mista skolgång och socialt sammanhang. I april må-

nad beslutade socialnämnden att förlänga beslutet fram till den siste 

september i avvaktan på nytt lagförslag, den s.k. ”nya gymnasiela-

gen”. Förslaget gick igenom i riksdagen och trädde i kraft den 1 juli 

2018, enligt lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begräns-

ningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.  

 

Ajournering av sammanträdet begärs och genomförs i 15 min.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Heléne Djivjak (SD) och Lars-Göran Jarl (SD): Avslag på be-

redningsutskottets förslag punkt 1.  
 

Beslutsgång 

Ordförande ställer beredningsutskottets förslag punkt 1 och Ann-He-

léne Djivjaks (SD) m.fl. förslag om avslag på punkt 1 mot varandra 

      forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

och finner att socialnämnden beslutar enligt beredningsutskottets 

förslag. 
 

Ordförande ställer därefter proposition på beredningsutskottets förslag 

punkt 2 och finner att socialnämnden beslutar enligt beredningsutskottets 

förslag punkt 2. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 augusti 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 augusti 2018, § 230 

_____ 
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Socialnämnden 2018-08-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 84 Dnr 2018-000223  

 

Skrivelse angående Familjecentralen 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att tillskriva Region Halland med anledning 

av familjecentralsverksamheten och ger ordförande i uppdrag att un-

derteckna och expediera skrivelse daterad den 7 augusti 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Sedan juni månad i år har närsjukvården fört en diskussion att BVC 

ska lämna lokalerna i familjecentralen för att kunna kopplas till vård-

centralen centrum. BVC är en mycket viktig samverkanspart och en 

av de viktiga hörnstenarna i familjecentralens arbete och social-

nämnden ser med stor oro på Regionens planer, som enlig social-

nämnden går i helt motsatt riktning mot det samarbete vi vill ha mel-

lan kommuner och Region Halland.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 7 augusti 2018 

Skrivelse den 7 augusti 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 augusti 2018, § 233 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Region Halland      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 85 Dnr 2018-000222  

 

Dagrehabilitering Smedjebacken 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar avveckla verksamheten från hösten 2018 

 

Ärendebeskrivning 

För brukarna som finns på dagrehabilitering är den huvudsakliga an-

ledningen till insatsen avlastning, socialsamvaro samt träning.  

 

I dagsläget är det sex brukare som finns på dagrehabilitering, verk-

samheten betraktas som en serviceinsats då inga biståndsbeslut eller 

hälso- och sjukvårdsinsatser enligt kommunalt ansvar finns. Om be-

hov föreligger kan det tillgodoses genom andra insatser eller via 

träffpunkter.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 12 juni 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 augusti 2018, § 231 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 86 Dnr 2014-000283  

 

Socialnämndens delegationsordning från och med 21 augusti 

2018 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om ändring i delegationsordningen att gälla 

från och med 21 augusti 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens delegationsordning är i behov av uppdatering, för-

slag till ändringar har tagits fram.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning att gälla från 21 augusti 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 augusti 2018, § 234 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 87 Dnr 2018-000152  

 

Budget, kommunplan och nämndsplan för år 2019 samt ekono-

misk plan år 2020-2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till Nämndsplan 2019 och över-

lämnar underlaget till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt antagna principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska 

kommunstyrelsen besluta om riktlinjer och direktiv för nämndernas 

arbete med kommunplan och budget samt nämndsplaner.  

 

Utifrån riktlinjer och direktiv ska nämnderna arbeta fram och besluta 

om en nämndsplan. Nämndernas analyser och andra bedömningar 

bildar underlag för kommunstyrelsens arbete med att framställa ett 

förslag på budget och kommunplan till kommunfullmäktige där de 

sammantagna ekonomiska förutsättningarna vägs samman.  

 

Nämnderna ska senast 31 augusti 2018 överlämna sin nämndsplan 

till kommunstyrelsen. Under november kommer kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige att fatta beslut om budget, ekonomisk plan 

och kommunplan. 

 

Förhandlingar fullgjorda enligt MBL § 11. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kristina Jönsson (S), Nils-Erik Johansson (S), Kerstin Olsson (S): 

Utöka budgetramen med 11,4 miljoner kronor för kvalitetshöjande 

inom äldreomsorg i 2019 års nämndsplan, enligt kommunplan 2018-

2019-2020. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på beredningsutskottets förslag och 

finner att socialnämnden beslutar enligt beredningsutskottets förslag.  

 

Ordförande ställer därefter proposition på Kristina Jönssons (S) m.fl. 

förslag och finner att socialnämnden avslår Kristina Jönssons (S) 

m.fl. förslag. 

 

 

  forts. 
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Socialnämnden 2018-08-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Nämndsplan 2019  

Socialnämndens beredningsutskott den 14 augusti 2018, § 229 

_____ 

 

Reservation 

Kristina Jönsson (S), Nils-Erik Johansson (S) och Kerstin Olsson (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 88 Dnr 2016-000294  

 

Resurser för att minska bidragskostnader inom ekonomiskt bi-

stånd 

 

Socialnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden samt socialnämnden föreslår 

kommunstyrelsen att ställa sig bakom tjänsteskrivelse daterad 

den 6 juli 2018. 

 

2. Kommunstyrelsen tillskjuter medel från de statliga medlen från 

migrationsverket, integration, på 800 tkr för år 2018 och 2,2 mkr 

för år 2019 till Kultur- och utvecklingsnämnden.  

 

Ärendebeskrivning 

Under mars månad 2018 fick kultur och utvecklingsverksamheten 

tillsammans med socialtjänsten ett gemensamt uppdrag att arbeta 

med att öka självförsörjningsgraden i kommunen. Genom samord-

ning, effektivare arbetsmetoder, bättre resursanvändning och digita-

lisering minska kommunens kostnader för försörjningsstöd och där-

med öka den enskildes livskvalitet. Inom ramen för projektet arbetas 

det med tre olika delområden:  

- Digitalisering 

- En väg in  

- En gemensam process med AMI och Ekonomiskt bistånd.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 6 juli 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 augusti 2018, § 232 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 89 Dnr 2018-000220  

 

Motion om fria bussresor för Laholms kommuns pensionärer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar remissvar i enlighet med tjänsteskrivelse 

den 7 augusti 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Trygghetspartiet i Laholm har inkommit med en motion om fria 

bussresor för pensionärer över 75 år vid vissa tidpunkter. Kommun-

styrelsen begär i remiss socialnämndens yttrande över motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 7 augusti 2018 

Motion - Fria bussresor för Laholms kommuns pensionärer 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 augusti 2018, § 235 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 90 Dnr 2018-000207  

 

Avtalsuppföljning LOV-utförare  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt avtalsvillkoren i förfrågningsunderlaget ska årlig avtalsupp-

följning genomföras. Detta har genomförts med Aktsam Vård och 

Omsorg AB 2018-05-30. Aktsam Vård och Omsorg blev godkända 

utförare enligt LOV 2016 och avtal tecknades 2016-06-06.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 juni 2018 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 91 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 15 augusti 2018  

Förteckning över förslag och synpunkter den 15 augusti 2018 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 92 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 15 augusti 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 93 Dnr 2018-000001  

 

Informationsärenden 2018 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Förstudie SÄBO 

3. Ianspråktagande av förutbetalda statliga ersättningar för motta-

gande av ensamkommande barn och unga 

4. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 2017-08-22 

5. Verksamhetschefens agenda/inspel 

6. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


