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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 18 september 2018 

 
Protokollet som justerats den 18 september 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 19 september 2018 till och med den 11 

oktober 2018 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2018-09-18  
 

Plats och tid Kornknarren, klockan 08:30 – 12.10 

 

 

Beslutande Knut Slettengren (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Marit Schwerin (M) 

 Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (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  Sara Unosson (KD), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Mia Stödberg, socialsekreterare § 105 p.1 

 Elsa Rosberg, ekonom §§ 94-95 

 Anna Forssberg, ekonom §§ 94-95 

 Inger Jönsson, enhetschef § 96 

 Marie Elm Ågren, avdelningschef § 105 p.3 

 Kristina Isaksson, avdelningschef § 105 p.4 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Majvor Persson 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 18 september 2018 klockan 15.00 

 

Paragrafer  §§ 94-105 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Majvor Persson (C)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2018-09-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 94 Dnr 2018-000140  

 

Budgetuppföljning 2/2018 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner budgetuppföljning 2/2018 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 budgetuppföljningen utgår från redovisningen per sista 

april och den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfalls-

prognosen knyts samman med delårsrapporten och redovisas till 

kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under oktober.  

 

I den nu förestående uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna 

underlag till uppföljningen av de gemensamma resultatmålen som 

kopplats till de inriktningsmål som särskilt pekats ut som angelägna 

i kommunplanen.  

 

Beslutsunderlag 

Anvisningar för budgetuppföljning 2/2018 

Budgetuppföljning 2/2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 september 2018, § 252 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Socialnämnden 2018-09-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 95 Dnr 2018-000004  

 

Månadsuppföljning 2018 med indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen av indikatorer efter augusti 

2018 till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens redovisning av indikatorer efter augusti 2018 inom 

förebyggande insatser, äldreomsorg, barn och unga, funktionsned-

satta, missbruk/beroende och psykiatri, ekonomiskt bistånd, ensam-

kommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av indikatorer efter augusti 2018 samt 2017 och 2016 

_____ 
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Socialnämnden 2018-09-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 96 Dnr 2018-000241  

 

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2018 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar verksamhetens förslag till vägledande riktlinjer 

för ekonomiskt bistånd.  

 

Ärendebeskrivning 

Enheten för ekonomiskt bistånd har tagit fram ett förslag gällande 

riktlinjer för ekonomiskt bistånd att gälla från och med 18 september 

2018.  

 

Beslutsunderlag 

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2018-09-18 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 september 2018, § 257 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2018-09-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 97 Dnr 2018-000171  

 

Remiss - Barn- och ungdomskonferens 2018 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar remissvar enlig tjänsteskrivelse daterad 3 

september 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

2018 års barn och ungdomskonferens har handlat om att ta fram för-

slag och idéer för en minskad klimatpåverkan. Kommunstyrelsens 

ledningsutskott begär socialnämndens svar på förslagen från ung-

domskonferensen 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 september 2018 

Remiss - Resultat från barn- och ungdomskonferensen 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 september 2018, § 253 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2018-09-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 98 Dnr 2018-000224  

 

Remiss - Program för utveckling av stationsorterna Knäred och 

Veinge 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar synpunkter enligt tjänsteskrivelse daterad 

den 3 september 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott begär socialnämndens yttrande 

gällande förslag till utvecklingsprogram för Knäred och Veinge.  

 

Planeringskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram 

utvecklingsprogram för orterna Knäred och Veinge. I samband med 

att åtgärdsvalsstudie för Markarydsbanan påbörjats av Trafikverket 

på uppdrag av Region Halland så efterfrågar de  utvecklingsstrategier 

för de blivande stationsorterna Knäred och Veinge. 

 

Utvecklingsprogrammen beskriver hur orterna kan utvecklas som 

boendeorter och besöksmål med målår och planeringshorisont 2035.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 september 2018 

Utvecklingsprogram för Knäred och Veinge 2035.  

Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 7 augusti 2018, § 

170 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 september 2018, § 254 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2018-09-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 99 Dnr 2018-000233  

 

Remiss - Avfallshantering för Laholms kommun 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att erinra gällande förslag på Avfallsplan 

för Laholms kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen begär socialnämndens yttrande över förslag till 

Avfallsplan för Laholms kommun.  

 

Före årsskiftet ska kommunfullmäktige i Laholms kommun fatta be-

slut om att anta en ny renhållningsordning med avfallsplan och före-

skrifter för avfallshanteringen i Laholms kommun.  

Renhållningsordningen är kommunens samlade styrdokument för 

avfallshanteringen och ska ge kommuninvånarna och verksamhet-

erna i kommunen förutsättningar för en bra avfallshantering samti-

digt som kommunen uppfyller aktuell lagstiftning och nationella mål 

för avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki.  

 

Huvudbudskapet i avfallsplanen är att avfall ska nyttjas som resurs, 

tillväxt ska inte resultera i mer avfall till deponering eller energiåter-

vinning, arbeta förebyggande mot nedskräpning med attityder, utföra 

resurseffektiv avfallshantering utifrån säkerhet, arbetsmiljö och 

miljö. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 september 2018 

Avfallsplan med mål och åtgärder inklusive bilagor 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 september 2018, § 255 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2018-09-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 100 Dnr 2018-000238  

 

Remiss - Föreskrifter om avfallshantering för Laholms kommun 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att erinra gällande förslag till Föreskrifter 

om avfallshantering för Laholms kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen begär socialnämndens yttrande över förslag till 

Föreskrifter om avfallshantering för Laholms kommun. 

 

Före årsskiftet ska kommunfullmäktige i Laholms kommun fatta be-

slut om att anta en ny renhållningsordning med avfallsplan och före-

skrifter för avfallshanteringen i Laholms kommun.  

Renhållningsordningen är kommunens samlade styrdokument för 

avfallshanteringen och ska ge kommuninvånarna och verksamhet-

erna i kommunen förutsättningar för en bra avfallshantering samti-

digt som kommunen uppfyller aktuell lagstiftning och nationella mål 

för avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki.  

 

Huvudbudskapet i avfallsplanen är att avfall ska nyttjas som resurs, 

tillväxt ska inte resultera i mer avfall till deponering eller energiåter-

vinning, arbeta förebyggande mot nedskräpning med attityder, utföra 

resurseffektiv avfallshantering utifrån säkerhet, arbetsmiljö och 

miljö. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 september 2018 

Föreskrifter för avfallshantering inklusive bilagor 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 september 2018, § 256 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2018-09-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 101 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 2/2018 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individrapporter kvartal 2/2018 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 20 augusti 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 september 2018, § 258 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Revisionen 

Kommunfullmäktige      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2018-09-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 102 Dnr 2018-000242  

 

Konvertering av särskilt anpassad bostad § 9:9 LSS 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att lägenheten Kyrkvägen 8 E i Knäred kon-

verteras från särskilt anpassad bostad § 9:9 LSS till tillsynslägenhet 

med beslut enligt socialtjänstlagen och ingår i socialtjänstens ordina-

rie blockhyresavtal.  

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkvägen 8 E i Knäred är en särskilt anpassad bostad § 9:9 enligt 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det in-

nebär att endast personer som tillhör lagens personkrets samt har be-

hov av en fysiskt anpassad bostad kan få denna bostad som insats. I 

blockhyresavtalet ingår 5 st lägenheter varav 4 st är särskilt anpas-

sade bostäder samt 1 personallägenhet.  

 

Då en lägenhet sedan tidigare är konverterad och endast ingår i 

blockhyresavtalet och behovet inom LSS i nuläget är tillgodosett, fö-

reslår undertecknad att lägenheten enbart övergår till att vara en del 

i blockhyresavtalet, vilket möjliggör att en brukare med särskilda be-

hov men med bistånd enligt SoL kan få tillgång till denna. 

Möjlighet finns att konvertera tillbaka lägenheten om behovsbilden 

förändras. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 september 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 september 2018, § 259 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO      
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Socialnämnden 2018-09-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 103 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 september 2018  

Förteckning över förslag och synpunkter den 12 september 2018 

_____ 
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Socialnämnden 2018-09-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 104 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 september 2018.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Socialnämnden 2018-09-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 105 Dnr 2018-000001  

 

Informationsärenden 2018 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för sociala 

verksamheten 2017 

3. Riktlinjer vid kris och extraordinära händelser i fredstid 2018 

4. Sommaren 2018 inom äldreomsorgen 

5. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 2017-09-19 

6. Verksamhetschefens agenda/inspel 

7. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


