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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 20 november 2018 

 
Protokollet som justerats den 27 november 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 28 november 2018 till och med den 20 

december 2018 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (11) 

Socialnämnden 2018-11-20  
 

Plats och tid Kornknarren, klockan 08:30 – 13.55 

 

Beslutande Knut Slettengren (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Angela Magnusson (M) 

 Jerker Jacobson (M) §§ 120-122, 124-126 

 Annalena Emilsson (C) 

 Eva Ågren Svensson (MP) 

 Nils-Erik Johansson (S) 

 Kerstin Olsson (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Marit Schwerin, (M) §§ 119, 123 

 

   

Övriga deltagande  Marit Schwerin (M), ersättare 

 Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M), ersättare 

 Sara Unosson (KD), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Anna Forssberg, ekonom § 119 

 Jan Fernlund, ekonom § 119 

 Sinnika Andersson, ekonom § 119 

 Caroline Jonsson, projektledare § 123 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Ann-Heléne Djivjak (SD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 27 november 2018 klockan 09.00 

 

Paragrafer  §§ 119-126 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Ann-Heléne Djivjak (SD)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2018-11-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 119 Dnr 2018-000004  

 

Månadsuppföljning 2018 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen gällande ekonomi och indika-

torer efter oktober till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter oktober 2018 samt redo-

visning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, 

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

ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning med indikatorer efter oktober 2018 samt 2017 

och 2016 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2018-11-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 120 Dnr 2018-000174  

 

Förstudie f.d. polishuset 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden förordar en nybyggnation i anslutning till Stadshuset 

som det mest lämpliga utifrån långsiktighet, effektivitet, säkerhet 

och arbetsmiljö.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har sedan 2016 beskrivit ett behov att ett gemensamt 

myndighetskontor för att samordna mottagnings- och handlägg-

ningsresurser och kunna effektivisera handläggningsförfarandet 

inom socialnämndens olika områden.  

I förstudien har tre olika alternativ lyfts fram som möjliga: Nybygg-

nation gamla polishuset, ombyggnation Siluetten på Lantmannavä-

gen samt ombyggnation nuvarande delar av socialkontoret på Träd-

gårdsgatan.  

Det förslag som bearbetats fullt ut och framstår som det mest lämp-

liga utifrån effektivitet säkerhet och arbetsmiljö är en nybyggnation 

där det gamla polishuset står idag.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2018 

Synpunkter från verksamheten angående remissvar 

Remiss förstudie f.d. polishuset 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 november 2018, § 309 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2018-11-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 121 Dnr 2018-000288  

 

Socialnämndens sammanträdesplan 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar sammanträdesplan för socialnämnden och dess 

beredningsutskott för år 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 6 § i socialnämndens reglemente sammanträder socialnämn-

den på dag och tid som socialnämnden bestämmer.  

 

Följande sammanträdesdagar och tider föreslås för år 2019. 

 

Beredningsutskott Socialnämnd 

 

15 januari 2 och 22 januari 

12 februari 19 februari 

12 mars 19 mars 

9 april 16 april 

14 maj 21 maj 

11 juni  18 juni 

2 juli 

13 augusti 20 augusti 

10 september 17 september 

15 oktober 22 oktober 

12 november 19 november 

10 december 17 december 

 

Sammanträdesdag: tisdag Sammanträdesdag: tisdag 

Sammanträdestid kl. 13.00 Sammanträdestid kl. 08.30 

Sammanträdesrum: Duvan Sammanträdesrum: Kornknarren 

 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2019 för socialnämnden och dess beredningsut-

skott 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 november 2018, § 310 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2018-11-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 122 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 3/2018 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individrapporter kvartal 3/2018 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 15 oktober 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 november 2018, § 311 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Revisionen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2018-11-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 123 Dnr 2018-000180  

 

Långsiktig behovsbedömning och planering av särskilda boen-

deplatser 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ge socialnämnden i uppdrag att inleda upphandling av kustnära 

platser, för att tillgodose behovet i denna kommundel. 

 2. Ställa sig positiv till förlängning av avtalet efter 2025 med  

 hyresgästföreningen Tangon, under förutsättning att verksam-

heten kan presentera en driftsmässig acceptabel utbyggnad. 

3. Storleken på boende, utifrån driftskostnader ska vara minst 60 

platser.  

4. Med utgångspunkt av den förstudie som är gjord, så långt som 

möjligt ska motsvara det demografiska behovet och den enskil-

des önskemål, vid om och utbyggnad av SÄBO. 

5. Ge Laholmshem i uppdrag att, tillsammans med socialnämnden, 

presentera alternativ till om- och nybyggnad som motsvarar so-

cialnämndens behov och så långt som möjligt också utifrån med-

borgarnas önskemål för framtida boendeförsörjning. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har nu gjort en förstudie kring det framtida behovet 

av särskilda boenden. Oavsett de slutliga val och beslut Laholms 

kommun tar för den framtida särskilda boendeförsörjningen finns det 

frågor och delbeslut som behöver tas på vägen. I förstudien present-

eras prognosområdena över kommunens demografiska utveckling 

tillsammans med en medborgarenkät som visar var man vill bo.  

För att komma vidare i processen kring den särskilda boendeförsörj-

ningen i Laholms kommun behöver nämnden ta ställning till vissa 

principfrågor såsom: 

1. SÄBO platser kustnära. 

2. Försörjning av SÄBO i tätorten. 

3. Önskvärd storlek på framtidens boende. 

4. Lämplig placering utifrån medborgares önskemål och demo-

grafisk utveckling. 

5. Bra tillgängligliga bostäder där invånarna bor. 

 

På grund av jäv deltar inte Jerker Jacobson (M) i handläggningen i 

detta ärende.  

 

 

  forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2018-11-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angela Magnusson (M): Bifall till beredningsutskottets förslag. 

 

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

föreslår enligt nedan:  

 

Punkt 1. Inte aktuellt med någon upphandling av särskilt boende vid 

kusten. Säger nej till Vardaga, ingen kommunal angelägenhet. För-

närvarande finns det platser avställda i våra nuvarande boenden både 

i Lilla Tjärby och Knäred. Beträffande kusten så har vi tomter som 

kan bebyggas med boenden för äldre samt med enkelhet skapa mel-

lanboenden i Mellbycentrum som tajmar våra framtida behov. 

 

Punkt 2. Bifall till beredningsutskottets förslag. 

 

Punkt 3: Boenden för 60 tal personer motsvarar inte bygdens struk-

tur. Vi har inte centrumbildningar som kan fylla dessa platser. Vidare 

har vi inte sett uträkningen på den totala kommunekonomiska uträk-

ningen som beskriver hur vi ska ta hem detta i form av rational-

iseringsvinster som motsvarar kostnadssidan. Vidare finns ingen be-

skrivning hur vi ska hantera kapitalkostnaderna på våra befintliga 

boenden. 

 

Punkt 4: Vi har att beakta den kultur som råder i kommunen speciellt 

vad gäller bosättningsönskemål. Vi har att beakta dels våra befintliga 

boenden samt att vi har en speciell struktur med 13 tätorter och där 

vi vill att våra östra stadsdelar ska utvecklas. Socialdemokraterna har 

ingen avsikt att avveckla Våxtorps SÄBO utan ser istället en kombi-

nerad nybyggnation med SÄBO/förskola/mellanboende. 

 

Punkt 5: Avslag med hänvisning till att vi inte äger frågan. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer, punkt för punkt, beredningsutskottets förslag mot 

Kristina Jönssons (S) m.fl.`s förslag och finner att socialnämnden 

beslutar enligt beredningsutskottets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 5 november 2018 

Förstudie SÄBO den 20 september 2018 

Förstudie SÄBO den 13 juni 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 november 2018, § 313 

  forts. 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2018-11-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Reservation 

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

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2018-11-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 124 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 november 2018  

Förteckning över förslag och synpunkter den 14 november 2018 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2018-11-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 125 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 november 2018.  

_____ 
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Socialnämnden 2018-11-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 126 Dnr 2018-000001  

 

Informationsärenden 2018 

 

1. Invigning LSS Gruppbostad Lilla Tjärby 

2. Socialnämndens julbord inställt 

3. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2017-11-21 

4. Verksamhetschefens agenda/inspel 

5. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


