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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 23 oktober 2018 

 
Protokollet som justerats den 29 oktober 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 30 oktober 2018 till och med den 20 no-

vember 2018 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2018-10-23  
 

Plats och tid Kornknarren, klockan 08.30-12.55 

 

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) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

   

Övriga deltagande  Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M), ersättare 

 Sara Unosson (KD), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Christel Sundberg, socialchef  

 Ingrid Gustavsson, enhetschef § 117 p.1 

 Samia Nilsson, socialsekreterare § 117 p.1 

 Anna Forssberg, ekonom § 106 

 Elsa Rosberg, ekonom § 106 

 Kristina Isaksson, avdelningschef §§ 107, 117 p.2 

 Marie Elm Ågren, avdelningschef § 117 p.2 

 Marie Strömberg, avdelningschef §§ 108-109, 117 p.3 

 Peter Simerholt, kvalitetsutvecklare § 112 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

 

Utses att justera Lars-Göran Jarl (SD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 29 oktober 2018 klockan 08.30 

 

Paragrafer  §§ 106-117 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Lars-Göran Jarl (SD) 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2018-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 106 Dnr 2018-000004  

 

Månadsuppföljning 2018 med indikatorer samt åtgärdsplan 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden lägger redovisningen gällande ekonomi och indi-

katorer efter september till handlingarna. 

 

2. Socialnämnden har tagit del av informationen gällande åtgärds-

planen och lägger den till handlingarna samt vidarebefordrar in-

formationen till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

I internbudgeten 2018 flaggade socialnämnden för en redan initialt 

väldigt snäv budget med flera orosområden. I budgetuppföljningen 

efter september redovisar socialnämnden ett prognostiserat under-

skott om ca -8 500 tkr för 2018. De orosområden som verksamheten 

såg inför 2018, är de som visar på ett prognostiserat underskott. 

 

Verksamheten har pågående analyser inom många områden för att se 

om det finns möjlighet att minska kostnaderna ytterligare. I den eko-

nomiska åtgärdsplanen redovisas projekt av både större karaktär så 

väl som mindre åtgärder som identifierats utifrån höga kostnader, 

bristande kundnytta eller förändrade förutsättningar. 

 

Beslutsunderlag 

Åtgärdsplan efter oktober 2018 

Indikatorer till och med september 2018 

Månadsuppföljning efter september 2018 

Socialnämndens beredningsutskott 16 oktober 2018, § 288 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2018-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 107 Dnr 2018-000272  

 

Översyn SÄBO-platser 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att utreda möjligheten 

att spara in minst 5 mkr inom ramen för särskilda boenden.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden dras med stora underskott, inte minst inom äldre-

omsorgen. Sedan försommaren pågår ett stort arbete med att se över 

och genomlysa olika delar av verksamheten för att möta framtiden 

och ett allt kärvare ekonomiskt läge.  

 

Ajournering av sammanträdet i 10 min. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kristina Jönsson (S): Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

utreda möjligheten att spara in minst 5 miljoner kronor på rational-

iseringsmöjligheter inom hela verksamheten, ej särskilda boenden. 

 

Beslutsgång 

Socialnämndens ordförande ställer Kristina Jönssons (S) förslag mot 

beredningsutskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar 

enligt beredningsutskottets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2018 

Socialnämndens beredningsutskott 16 oktober 2018, § 290 

_____ 

 

Reservation 

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

(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2018-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 108 Dnr 2016-000217  

 

Nuläge ensamkommande barn och unga 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden har tagit del av informationen angående uppfölj-

ning av beslut om att ge unga vuxna möjligheter att stanna kvar i 

kommunen och lägger den till handlingarna. 

2. Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att tillsammans med 

kultur- och utvecklingsnämnden ta diskussion angående tilldel-

ning av statsbidragen för december månad. 

3. Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att förändra och an-

passa stödboende verksamheten Lilla Nybo enligt tjänsteskrivelse 

den 6 oktober 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

I augusti 2018 fattade socialnämnden ett beslut att förlänga tidigare 

fattat beslut om att ge unga vuxna som fyllt 18 år möjlighet att stanna 

kvar i kommunen i väntan på att asylprocessen skulle bli klar. Beslu-

tet gäller fram till den siste november 2018. Bakgrunden till förläng-

ningen av beslutet var den nya gymnasielagen som trädde i kraft den 

1 juli.  

 

Verksamheten inom ensamkommande barn och unga har under över 

ett års tid gjort flera omställningar för att anpassa verksamheten efter 

behov och efter lagförändringar. Kommunens HVB verksamhet har 

avvecklats och idag finns ett stödboende kvar, Lilla Nybo. Bedöm-

ningen är att det krävs verksamhetsförändringar för att kunna möta 

behoven på ett kostnadseffektivt sätt och för att aktivt kunna arbeta 

utifrån vårdformen stödboende.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Knut Slettengren (M): Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag 

att tillsammans med kultur- och utvecklingsnämnden ta diskussion 

angående tilldelning av statsbidragen för december månad. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget och finner att socialnämnden beslu-

tar enligt förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2018 

Socialnämndens beredningsutskott 16 oktober 2018, § 293  

_____   forts. 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2018-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2018-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 109 Dnr 2018-000070  

 

Förstudie Lilla Nybo, lokal och verksamhet 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att inleda en förstudie 

utifrån lokalutnyttjande, ombyggnader och kostnader utifrån de 

olika boendelösningar på Lilla Nybo.  

2. Vidare ger socialnämnden verksamheten i uppdrag att ta fram 

olika alternativ till kvalitativa och kostnadseffektiva boende/och 

eller dagliga verksamhetlösningar utifrån LSS och/eller SoL. 

 

Ärendebeskrivning 

Inom socialnämnders olika verksamheter pågår en genomgång och 

analys bland annat av de mest kostsamma brukarnas behov. Social-

nämnden har också flera personer som är externt placerade och som 

i första hand önskar boende och sysselsättning inom kommunen.  

 

Socialnämnden har sedan tidigare rekommenderat kommunstyrelsen 

att inte gå vidare med byggnation av ytterligare en gruppbostad ef-

tersom detta inte är en boendeform som är direkt efterfrågad i dag.  

I samband med att ensamkommandeverksamheten lämnar lilla Nybo 

i början av 2019 har lokalen kommit att bli ett intressant alternativ 

att utreda för vissa av nämndens brukare.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2018 

Socialnämndens beredningsutskott 16 oktober 2018, § 294 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2018-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 110 Dnr 2018-000263  

 

Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller stu-

derar (SOU 2018:11) 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar synpunkter till kommunstyrelsen i enlig-

het med tjänsteskrivelse den 8 oktober 2018 som underlag till La-

holms kommuns yttrande gällande betänkandet SOU 2018:11 Vårt 

gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen begär socialnämndens yttrande då Statens offent-

liga utredningar, Regeringskansliet, har bett Laholms kommun att 

inkomma med remissvar gällande slutbetänkandet av utredningen 

avseende Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar el-

ler studerar, SOU 2018:11. 

 

Såväl Socialnämnden som kultur-och utvecklingsnämnden kommer 

svara på remissen utifrån de olika ansvarsområde som de två olika 

nämnderna ansvarar för.  

 

Beslutsunderlag 

Remiss Vårt gemensamma ansvar - för unga som varken arbetar eller 

studerar - sammanfattning 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2018 

Socialnämndens beredningsutskott 16 oktober 2018, § 291 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2018-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 111 Dnr 2018-000081  

 

Statsbidrag för habiliteringsersättning 2018 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att stimulansbidraget används för en till-

fällig höjning av habiliteringsersättningen under tidsperioden ja-

nuari-december 2018.  

2. Summan kommer att betalas ut som en retroaktiv engångssumma, 

för 2018, i december månad till brukaren. 

3. Förutsättningar som gäller för att få extra dagpenning är att man 

har haft rätt till habiliteringsersättning 2018.  

4. Höjningen utgörs av en fördelning av hela stimulansbidraget. 

5. För socialnämnden gäller höjningen för tjugotvå personer 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen har av Regeringen fått i uppdrag att under 2018 för-

dela medel till kommunerna i form av stimulansbidrag för habilite-

ringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att 

införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verk-

samhet enlig LSS under 2018. Statsbidraget som ska fördelas i riket 

omfattar totalt 350 000 000 kronor under 2018. 

 

Enligt Socialstyrelsens fördelningsnyckel har Laholms kommun 

kunnat rekvirera tre miljoner sjuhundratolv kr. Beloppet är framräk-

nat utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt la-

gen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) i kommunen. Detta innebär att kultur- och utvecklingsnämn-

den kommer att ta del av stimulansbidraget på samma sätt som soci-

alnämnden för att skapa likvärdighet för den enskilde brukaren som 

deltar i dagligverksamhet. För socialnämnden omfattas höjningen 

tjugotvå personer som har dagligverksamhet.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2018 

Socialnämndens beredningsutskott 16 oktober 2018, § 292 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2018-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 112 Dnr 2018-000239  

 

Uppföljning enligt Lex Sarah samt synpunkter och klagomål 

första halvåret 2018 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Lex Sarah samt Synpunkter och förslag är en del i det systematiska 

kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheter inom socialtjänsten 

och enligt LSS. Syftet är att åtgärda brister i verksamheten, system-

fel, och förhindra att liknande händelser/missförhållanden uppkom-

mer igen. 

 

Denna delårsuppföljning har upprättats i enlighet med vad som gäller 

enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den sociala 

verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 juli 2018 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 9 oktober 2018 

Socialnämndens beredningsutskott 16 oktober 2018, § 295 

_____ 
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Socialnämnden 2018-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 113 Dnr 2018-000180  

 

Förstudie SÄBO/konsekvensredovisning samt eventuell kom-

pletterande frågeställning 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar informationen till sig.  

 

Ärendebeskrivning 

Uppdatering gällande långsiktig behovsbedömning och planering av 

särskilda boendeplatser.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 20 september 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 oktober 2018, § 289 

_____ 
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Socialnämnden 2018-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 114 Dnr 2018-000262  

 

Plansamråd - Detaljplan för Allarp 2:3, Med flera och inre Kust-

vägen, Skummeslövsstrand  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att erinra mot förslaget. Ändring kommer 

att möjliggöra för småhus i tre våningar, vilket i sin tur skapar fler 

bostäder. Socialnämnden ser gärna att detta tillskottet sker som hy-

resrätter för att ge fler invånare möjlighet till en bostad.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd sänt ut detaljplan för 

Allarp 2:3, med flera och inre Kustvägen, Skummeslövsstrand.  

 

Planområdet är beläget söder om Allarpsvägen i södra delen av 

Skummeslövsstrand i angränsning till Båstad kommun. Syftet med 

huvuddraget med planförslaget är att möjliggöra för fler än två vå-

ningar inom befintlig maximal taknockshöjd om 8,5 meter för rad-

hus.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2018 

Samrådshandlingar från miljö- och byggnadsnämnden den 17 sep-

tember 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 oktober 2018, § 296 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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Socialnämnden 2018-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 115 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 oktober 2018  

Förteckning över förslag och synpunkter den 17 oktober 2018 

_____ 
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Socialnämnden 2018-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 116 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 oktober 2018.  

_____ 
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Socialnämnden 2018-10-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 117 Dnr 2018-000001  

 

Informationsärenden 2018 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Personalläget Sommaren 2018 

3. Länsgemensamma handlingsplanen psykisk hälsa 2018 

4. Tjänstedesign på socialtjänsten 

5. Delegationsbeslut återkoppling 

6. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2017-10-24 

7. Verksamhetschefens agenda/inspel 

8. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


