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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 18 december 2018 

 
Protokollet som justerats den 21 december 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 21 december 2018 till och med den 14 

januari 2019 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2018-12-18  
 

Plats och tid Kornknarren, klockan 08:30-12:45 

 

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 

 Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M), ersättare 

 Rhea Löfmark Aspenheim (C), ersättare 

 Sara Unosson (KD), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Carina Jäghammar, enhetschef § 143 p.1 

 Jan Fernlund, ekonom § 129 

 Sinnika Andersson, ekonom § 129 

 Marie Elm Ågren, avdelningschef §§ 135, 143 p.4 

 Marie Strömberg, avdelningschef §§ 140, 143 p.4 

 Kristina Isaksson, avdelningschef § 143 p.4 

 Kerstin Örn Eriksson, avdelningschef § 143 p.4 

 Caroline Jonsson, projektledare § 143 p.4 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

 

Utses att justera Jörgen Johansson (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 21 december 2018 klockan 08.30 

 

Paragrafer  §§ 129-143 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Jörgen Johansson (S)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2018-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 129 Dnr 2018-000004  

 

Månadsuppföljning 2018 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen gällande ekonomi och indika-

torer efter november till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter november 2018 samt re-

dovisning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, 

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

ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning med indikatorer efter november 2018 samt 2017 

och 2016 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2018-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 130 Dnr 2018-000299  

 

Detaljplan Östra Nyby, Norra Delen Laholm 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar yttrande till miljö- och byggnadsnämn-

den enligt tjänsteskrivelse den 21 november 2018 med anledning av 

samråd, Detaljplan Östra Nyby, Norra Delen Laholm.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd sänt ut detaljplan Östra 

Nyby, norra delen, Laholm. Planområdet är beläget i den södra ut-

kanten av Laholms stad, direkt söder om riksväg 24 och öster om 

Ängelholmsvägen. Området ligger i gränslandet mellan stad och 

landsbygden.  

 

Syftet med planförslaget Östra Nyby är att möjliggöra för ett nytt 

bostadsområde med olika typer av boendeformer samt lokaler för en 

förskola. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde byggs ut i 

den sydöstra utkanten av Laholms tätort.  

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens samrådshandling den 5 november 

2018 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 21 november 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 december 2018, § 331 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2018-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 131 Dnr 2018-000300  

 

Detaljplan för del av Mellby 2:13 och del av västra Mellby 2:19 

(Strandgläntan) Mellbystrands tätort 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar yttrande till miljö- och byggnadsnämn-

den enligt tjänsteskrivelse den 19 november 2018 med anledning av 

samråd Detaljplan, del av Mellby 2:13 och del av västra Mellby 2:19 

(strandgläntan).  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd sänt ut detaljplan för 

del av Mellby 2:13 och del av västra Mellby 2:19 (Strandgläntan). 

Planområdet är beläget i norra delen av Mellbystrand väster om 

Kustvägen endast 150 meter från strandremsan. Området gränsar i 

öster mot ett hyreshusområde i ett plan och söder därom ligger Mell-

bystrandsgården. Planområdet gränsar i norr mot Cervins väg och 

söderut mot Dalqvists väg. 

 

Syftet med detaljplanen är att skapa område för sammanbyggda bo-

städer som ligger väl anpassade till platsen. I syftet ingår även att 

tillskapa område för parkering.  

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden samrådshandling den 6 november 

2018 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 19 november 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 december 2018, § 332 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2018-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 132 Dnr 2018-000152  

 

Uppdatering av Nämndsplan 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har nu tagit beslut om 2019 års nämndsplan och 

budget. Nämnderna ha uppmanats att uppdatera sina planer i enlighet 

med de mätbara nyckeltal och nyckeltal att följa som kommunfull-

mäktige beslutat.  

 

Föreligger en reviderad version av socialnämndens nämndsplan. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 30 november 2018 

Uppdaterad Nämndsplan 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 december 2018, § 333 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2018-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 133 Dnr 2014-000283  

 

Delegation den 1 januari 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger Majvor Persson (C) i delegation att fatta nödvän-

diga ordförandebeslut från den 1 januari 2019 fram till socialnämn-

dens konstituerande sammanträde den 2 januari 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Nya socialnämnden har sitt första sammanträde 2 januari 2019 och 

för att klara lagstiftningskraven måste en namngiven behörig leda-

mot utses som delegat att ta ordförandebeslut vid akuta ärenden en-

ligt LVM och LVU.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nils-Erik Johansson (S): Lägga till att delegationen gäller fram till so-

cialnämndens konstituerande sammanträde den 2 januari 2019. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget och finner att socialnämnden beslu-

tar enligt Nils-Erik Johanssons (S) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 30 november 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 december 2018, § 334 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2018-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 134 Dnr 2018-000329  

 

LOV-ersättning interna/externa utförare år 2019 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar om höjning av ersättningsnivån till LOV-

utförare för 2019, externt och internt med 2.12% från tidigare ni-

våer.  

2. Ersättning för vak, ledsagning och avlösning lämnas oförändrat 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen fastställer årligen (senast i december månad) nivåersätt-

ningen och ersättningen per timme inför nästkommande år. Ersätt-

ningen ligger fast under respektive år.  

 

Uppräkning har skett med 2,12% från tidigare nivåer. Ersättning för 

vak, ledsagning och avlösning lämnas oförändrat.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 november 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 december 2018, § 335 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Aktsam Vård och omsorg 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2018-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 135 Dnr 2018-000326  

 

Kvalitetspris "Kaliber" 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fattar beslut om att införa ett årligt Kvalitetspris, kal-

lat ”Kaliber” inför 2019 och antar riktlinjer för kvalitetspriset. 

Priset omfattar 10 000 SEK och tilldelas ett arbetslag/team inom so-

cialnämndens ansvarsområde 

 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten möter dagligen invånare och ger service, stöd och 

möjligheter för enskilda och arbetar för att samhället ska utvecklas 

hållbart. Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att 

kommunens verksamhet ska lyckas i uppdraget. 

 

Medarbetarnas engagemang, delaktighet och kompetens krävs för att 

bedriva verksamhet av god kvalitet. Samarbete med andra både inom 

och utanför egna verksamheten är också en viktig del för att skapa 

kvalitet för invånarna. Genom medarbetarnas kunskap utvecklas 

nämndens verksamhet och socialnämnden vill uppmuntra arbets-

grupper/team genom att dela ut ett årligt pris. Detta för att uppmärk-

samma goda initiativ och insatser i förbättringsarbetet samt att lyfta 

goda exempel. Prisutdelning är ett medel för att skapa drivkraft för 

ständiga förbättringar i organisationen och kvalitetsutveckling. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 november 2018 med bilaga 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 december 2018, § 336 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2018-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 136 Dnr 2017-000282  

 

Strålningsnivå genom trådlös teknik i central- och tätorterna  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av den inkomna skrivelsen och ställer 

sig bakom socialchefens svar. Då frågan är en större samhällsplane-

ringsfråga som socialnämnden inte äger beslutar socialnämnden att 

överlämna ärendet till miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kom-

mun för ytterligare svar.  

 

Ärendebeskrivning 

Skrivelse har inkommit ställd till socialnämndens ledamöter och er-

sättare gällande strålningsnivån i central- och tätorterna. Skrivelsen 

handlar om elöverkänslighet och lågstrålande område i Laholms 

kommun som går att rädda för framtiden.  

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse den 30 oktober 2017 

Svar från socialchef 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 6 december 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 december 2018, § 338 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      

Avsändare för skrivelsen 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2018-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 137 Dnr 2018-000331  

 

Översyn matdistribution 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att utreda alternativa 

möjligheter för hantering av matdistribution.  

 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av pågående utredning av särskilda boenden samt re-

novering av köket på Smedjebacken finns det behov av att utreda 

produktion och distribution av mat till personer som bor i ordinärt 

boende. Utredningen skall genomföras tillsammans med måltidsser-

vice.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 december 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 december 2018, § 339 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Socialnämnden 2018-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 138 Dnr 2018-000327  

 

Risk- och väsentlighetsanalys 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Presentation av risk- och väsentlighetsanalyser inför framtagande av 

internkontrollplan.  

 

Beslutsunderlag 

Risk- och väsentlighetsanalyser 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 december 2018, § 340 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Socialnämnden 2018-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 139 Dnr 2018-000343  

 

Laholms familjehemsvård och dess resurser 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden begär hos kommunfullmäktige om kompensation för 

volymökning motsvarande 1 årsarbetare, ca 600 tkr.  

 

Ärendebeskrivning 

Familjehemsverksamheten (rekrytering, placering och uppföljning i 

”egna familjehem”) kan komma att stoppas då verksamheten saknar 

resurser på grund av mycket stora volymökningar. Konsekvensen 

kan bli ytterligare ökade kostnader då externa resurser kommer att 

behöva köpas i form av konsulentstödda familjehem alternativt 

HVB. 

 

I budget inför 2019 har volymökningarna inom familjehemsvården 

inte kompenserats. Det innebär att man inte kommer att klara målen 

med familjehemsvården vad gäller regelverk, kvalitet och budget.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 10 december 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 december 2018, § 341 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Socialnämnden 2018-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 140 Dnr 2018-000070  

 

Lilla Nybo 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden meddelar kommunstyrelsen att socialnämnden vill 

avsluta hyreskontraktet på Lilla Nybo.  

 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten har på uppdrag av socialnämnden undersökt alterna-

tiva användningsområde av stödboendet Lilla Nybo i Lilla Tjärby. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 11 december 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 december 2018, § 342 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Socialnämnden 2018-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 141 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 13 december 2018  

Förteckning över förslag och synpunkter den 13 december 2018 

_____ 
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Socialnämnden 2018-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 142 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 13 december 2018.  

_____ 
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Socialnämnden 2018-12-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 143 Dnr 2018-000001  

 

Informationsärenden 2018 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Riktlinjer för handläggning av insatser enligt Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS, och Socialtjänstlagen, 

SoL 

3. Riktlinjer för biståndsprövning med utgångspunkt i Socialtjänst-

lagen, SoL 

4. Sammanfattning av arbetet under mandatperioden 

5. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2017-12-19 

6. Verksamhetschefens agenda/inspel 

7. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


