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Protokollet som justerats den 23 januari 2019, 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 24 januari 2019 till och med den 15 feb-

ruari 2019 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (10) 

Socialnämnden 2019-01-22  
 

Plats och tid Kornknarren, klockan 08:30 – 12.35 

 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Annalena Emilsson (C) 

 Sara Unosson (KD) 

 Marit Schwerin (M) 

 Håkan Hallberg (M) 

 Rosita Antonsson (S) 

 Micael Eliasson (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

  

Övriga deltagande  Nura Muhamedbegovic (L), ersättare 

 Harriet Einerborg (C), ersättare 

 Boel Göransson (C), ersättare 

 Valentina Johansson (S), ersättare 

 Crister Forsman (S), ersättare 

  

 Christel Sundberg, socialchef 

 Marie Strömberg, avdelningschef 

 Charlotta Magnusson, avdelningschef 

 Kristina Isaksson, avdelningschef 

 Marie Elm Ågren, avdelningschef 

 Kerstin Örn Eriksson, avdelningschef 

 Anna Forssberg, ekonom § 6 

 Jan Fernlund, ekonom § 6 

 Sinnika Andersson, ekonom § 6 

 Inger Jönsson, enhetschef § 7 

 Ingrid Gustavsson, enhetschef § 14 p.1 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Majvor Persson (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 23 januari 2019 klockan 16.00 

 

Paragrafer  §§ 6-14 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Majvor Persson (C)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2019-01-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 6 Dnr 2019-000003  

 

Internbudget 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till internbudget samt ekonomisk 

åtgärdsplan 2019. 
 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens har fått en tilldelad nettokostnadsram på 497 663 

tkr. Under 2018 har konstaterats att flera områden har ökade volymer 

och högre kostnader. Årets internbudget är lagd med 2018 års budget 

som grund. Verksamhetens bedömning är att det är en ansträngd bud-

get och det kommer att krävas stora omställningar under 2019. Verk-

samheten lämnar en åtgärdsplan kopplat till internbudgeten och uti-

från 2018 års underskott. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 14 januari 2019 

Ekonomisk åtgärdsplan 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 januari 2019, § 16 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2019-01-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 7 Dnr 2019-000001  

 

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till vägledande riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag gällande Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bi-

stånd. De nya riktlinjerna ersätter socialnämndens riktlinjer från 18 

september 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 13 december 2018 

Förslag till Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd  

Socialnämndens beredningsutskott den 15 januari 2019, § 17 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2019-01-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 8 Dnr 2018-000340  

 

Detaljplan för Skummeslöv 3:10 med flera, Skummeslövsstrand 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att erinra kring detaljplanen för Skum-

meslöv 3:10. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd översänt Detaljplan 

Skummeslöv 3:10. Syftet med detaljplanen är att fastställa använd-

ningen av området som camping och att möjliggöra en utveckling av 

pågående verksamhet till en campingplats anpassad efter dagens ef-

terfrågan. Planen möjliggör att servicefunktioner kan uppföras och 

att campingverksamheten kompletteras med ett stugområde för ut-

hyrning. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 januari 2019 

Samrådshandlingar från miljö- och byggnadsnämnden den 10 de-

cember 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 januari 2019, § 18 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2019-01-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 9 Dnr 2018-000342  

 

Detaljplan för del av Åmot 1:97 m fl - Hotell i Mellbystrand 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att erinra kring detaljplanen för del av 

Åmot 1:97 m.fl. – Hotell i Mellbystrand. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har för yttrande översänt plansamråd 

gällande detaljplan för del av Åmot 1:97 m.fl. Hotell i Mellbystrand. 

Planområdet är beläget i den nordvästra utkanten av Mellbystrands 

tätort och avgränsas i öster av Birgittavägen, i söder av Birger Pers 

väg och i väster av havet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 

för ett hotell i Mellbystrand. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Annalena Emilsson (C): Bifall till verksamhetens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång: 

Ordförande frågar om förslaget och finner att socialnämnden beslu-

tar enligt Annalena Emilssons (C) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens samrådshandlingar den 11 december 

2018 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 18 januari 2019 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2019-01-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 10 Dnr 2018-000332  

 

Detaljplan för Mellby 37:2 m.fl., Mellbystrand 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att erinra kring detaljplanen för Mellby 

37:2 m.fl. Mellbystrand. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har översänt plansamråd för detaljplan 

Mellby 37:2 m.fl. Mellbystrand.  

Planområdet är beläget i de södra delarna av Mellbystrand och de-

taljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i form av flerbostads-

hus samt för verksamheter till förmån för handels-, fritids- och tur-

ismnäringen inom fastigheten Mellby 37:2. Detaljplanen föreslår en 

ny lokal för centrumändamål samt ca 6 bostäder i korsningen mellan 

kustvägen och kolonivägen.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Annalena Emilsson (C): Bifall till verksamhetens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång: 

Ordförande frågar om förslaget och finner att socialnämnden beslu-

tar enligt Annalena Emilssons (C) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens samrådshandlingar den 4 december 

2018 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 18 januari 2019 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2019-01-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 11 Dnr 2019-000002  

 

Verksamhetsplan 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Varje år ska verksamheterna ta fram en verksamhetsplan som bygger 

på nämndsplan och kommunövergripande mål. Verksamhetsplanens 

innehåll ska på olika sätt bidra till att uppnå måluppfyllelse till de 

kommunövergripande målen. I 2019 års plan har verksamheten iden-

tifierat följande utmaningsområden: 

- Attraktiv arbetsgivare 

- Tillitsbaserad, tillgänglig myndighetsutövning och fler servicein-

satser   

- Behovsstyrning 

- Digitalisering 

- Uppföljning och utvärdering 

 

Nytt för 2019 är att verksamhetsplanen inte delats upp i många olika 

uppdrag och projekt, utan hålls samman genom ett antal identifierade 

utvecklingsområden som pågår samtidigt och parallellt i olika pro-

cesser inom HELA verksamheten för att nå effekt inom alla områ-

den.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 9 januari 2019 

Verksamhetsplan 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 januari 2019, § 19 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2019-01-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 12 Dnr 2018-000360  

 

Anmälningsärenden 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till socialtjänsten under 

månaden.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 16 januari 2019  

Förteckning över förslag och synpunkter den 16 januari 2019 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2019-01-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 13 Dnr 2018-000361  

 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens 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 16 januari 2019.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2019-01-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 14 Dnr 2018-000339  

 

Informationsärenden 2019 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2018-01-23 

3. Verksamhetschefens agenda/inspel 

4. Ledamöternas inspel 

5. Utbildning till socialnämnden – Information om socialnämndens 

verksamheter. 

_____ 

 

      

 

 


