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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 19 februari 2019 

 
Protokollet som justerats den 25 februari 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 26 

februari till och med den 19 mars 2019 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2019-02-19  
 

Plats och tid Kornknarren, klockan 08:30 – 12.10, 13.10 – 17.00 

 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Annalena Emilsson (C) 

 Sara Unosson (KD) 

 Håkan Hallberg (M) 

 Lena Åkesson (TRP) ej § 25, 26, 30, 31 p.2-3 

 Rosita Antonsson (S) 

 Micael Eliasson (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Inger Stenberg (TRP) § 25, 26, 30, 31 p.2-3 

 

Övriga deltagande  Harriet Einerborg (C), ersättare 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare ej § 25, 26, 30, 31 p.2-3 

 Crister Forsman (S), ersättare 

 Mona Eriksson (MED), ersättare 

 Birger Bäkmark (SD), ersättare 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Anna Forssberg, ekonom §§ 16-17 

 Sinnika Andersson, ekonom §§ 16-17 

 Marie Elm Ågren, avdelningschef § 20 

 Marie Strömberg, avdelningschef § 21 

 Kerstin Örn Eriksson, avdelningschef § 21 

 Caroline Jonsson, projektledare §§ 22-23 

 Carina Haglund, enhetschef §§ 24-26 

 Klara Victorin Hansson, LSS-handläggare §§ 24, 31 p.1 

 Niklas Juth LSS-handläggare §§ 24, 31 p.1 

 Kristina Isacsson, avdelningschef §§ 25 

 Annika Ivarsson, avgiftshandläggare § 26 

 Charlotta Magnusson, avdelningschef §§ 24-26 

 Lena Boström, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Kristina Jönsson (S) 

 

Plats och tid för justering Stadshuset den 25 februari 2019 klockan 09.00 

 

Paragrafer  §§ 16 - 31 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Lena Boström 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Kristina Jönsson (S) 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2019-02-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 16 Dnr 2019-000060  

 

2018 års Bokslut/Årsredovisning 

 

Socialnämndens beslut 

1. So cialnämnden beslutar att överlämna årsredovisningen till kom- 

 munfullmäktige. 

2. Nämnden beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen om en till-

fällig förstärkning med kunskap att, tillsammans med verksam-

hetsekonomerna, kvalitetssäkra 2019 års internbudget och upp-

följningsprocess samt genomlysa resursfördelningssystemen och 

komma med förslag till eventuella förändringar.  

3. Nämnden beslutar också att ge verksamheten i uppdrag att ta fram 

ytterligare åtgärdsförslag, utöver de som finns i åtgärdsplan från 

januari.   

 

Ärendebeskrivning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska för varje räkenskapsår 

den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en årsredo-

visning. Syftet med årsredovisningen är att den ska redogöra för ut-

fallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekono-

miska ställningen vid räkenskapsårets slut.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 14 februari 2019 

Nämndsredovisning, Uppföljning av nämndsplan 2018 

Indikatorer till och med december 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 februari 2019, § 34 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2019-02-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 17 Dnr 2019-000091  

 

Reviderad investeringsbudget 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till reviderad investeringsbudget för 

2019 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 

förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika skäl bli förse-

nade och behöver därför ombudgeteras.  

 

Den reviderade investeringsbudgeten omfattar dels redan beslutade 

investeringar för 2019 dels förslag till ombudgeteringar av anslag för 

2018.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 13 februari 2019 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2019-02-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 18 Dnr 2018-000069  

 

Rapport intern kontroll 2018 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att, med godkännande, lägga rapporten till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger uppföljning av 2018 års internkontroll.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 februari 2019 

Rapportering intern kontroll, socialnämnden 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 februari 2019, § 35 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2019-02-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 19 Dnr 2018-000327  

 

Internkontrollplan 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta föreslaget till internkontrollplan för 

år 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänstens verksamhet har ett förslag till internkontrollplan för 

2019 som bygger på en risk- och väsentlighetsanalys upprättad för 

nämndens kärnverksamheter under hösten 2018. I november presen-

terades en ”rålista” till socialnämnden med områden där riskerna an-

sågs som störst. Listan har därefter bearbetats och prioriterats. Paral-

lellt med verksamhetens arbete har också en analys gjorts på lik-

nande sätt för stödverksamheterna såsom administration och eko-

nomi.  

 

Fokus i internkontrollen är att säkerställa risker och utveckling i 

verksamheten utifrån enskildes behov. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 februari 2019 

Uppföljningsplan intern kontroll, socialnämnden 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 februari 2019, § 36 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2019-02-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 20 Dnr 2019-000067  

 

Patientsäkerhetsberättelse 2018 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Vårdgivaren Laholms kommun skall enligt Patientsäkerhetslagen 

(2010:659) senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberät-

telse av vilken det skall framgå hur patientsäkerhetsarbetet har be-

drivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för 

att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 31 januari 2019 

Patientsäkerhetsberättelse År 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 februari 2019, § 37 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2019-02-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 21 Dnr 2018-000356  

 

Psykiatriboende 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att befintliga lägenheter på Astervägen om-

formas till boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar 

enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten har vid flera tillfällen lyft att det idag saknas en boen-

deform riktat till personer med psykiatriska funktionsnedsättningar. 

Bland annat har det lyfts i behovsbeskrivningar inför nämndsplan 

2018 och 2019. I nuläget krävs externa placeringar i andra kommu-

ner och hos andra vårdgivare för att möta behovet av boende och stöd 

till personer med psykiska funktionsnedsättningar och som har mer 

omfattande svårigheter.  

 

Utifrån rådande förutsättningar gör verksamheten bedömningen att 

det bästa tillgängliga alternativet är att använda befintliga lokaler i 

Vallberga på Astervägen. På Astervägen finns idag en boendeplats 

enligt LSS. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 5 februari 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 februari 2019, § 38 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2019-02-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 22 Dnr 2018-000180 

 

Särskilda boenden framtid i Laholms kommun 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att ta fram olika avtals-

förslag för evakueringsplatser på Vardaga i Allarp. 

 

Ärendebeskrivning 

I moderniseringen av kommunens särskilda boenden är det många 

beslut som behöver fattas, och för att komma vidare i processen be-

höver inledningsvis beslut om Solgården, Fridhemsgården och eva-

kueringsplatser tas. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 6 februari 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 februari 2019, § 39 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kristina Jönsson (S): Ställer sig inte bakom att titta på evakuerings-

platser på Vardaga i Allarp, utan socialnämnden ska avvakta kom-

munstyrelsens svar på socialnämndens begäran i november 2018. 

 

Annalena Emilsson (C) med instämmande av Ann-Heléne Djivjak 

(SD), Sara Unosson (KD) och Lena Åkesson (TRP): Bifall till be-

redningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Kristina Jönsson (S) förslag mot berednings-

utskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet 

med beredningssutskottets förslag. 

 

Reservation 

Kristina Jönsson (S), Rosita Antonsson (S) och Micael Eliasson 

reserveras sig till förmån för yrkandet. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholmshem 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2019-02-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 23 Dnr 2018-000180  

 

Avveckling av äldrelägenheter i Våxtorp 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att hyra ut lägenheterna på Solgården med 

rivningskontrakt i avvaktan på att utredningen om Solgårdens fram-

tid blir klar.  

 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Solgården är enligt den statusbesiktning som är gjord i 

ett undermåligt skick, vilket innebär att avveckling och sedermera 

rivning av fastigheten är ett faktum. I samma byggnad som det sär-

skilda boendet ligger det även 6 äldrelägenheter som också kommer 

att vara i behov av att avvecklas. Det finns sedan ytterligare 2 äldre-

lägenheter som ligger i anslutning till huvudbyggnaden i mittflygeln 

som kommer att bli berörda i avvecklingen av Solgården. I dagsläget 

bor det 33 personer på Solgården som har beslut om särskilt boende. 

Tillgång till evakueringsmöjligheter för särskilda boendeplatser 

inom verksamheten är små och motsvarar långt ifrån behovet. Verk-

samheten behöver få ett beslut om att få påbörja evakueringen och 

därmed påbörja avvecklingen av äldrelägenheterna.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 5 februari 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 februari 2019, § 40 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Kenneth Camitz (M): Socialnämnden beslutar att hyra ut 

lägenheterna på Solgården med rivningskontrakt i avvaktan på att 

utredningen om Solgårdens framtid blir klar. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta enligt ordföran-

dens eget förslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet 

med ordförandens förslag. 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2019-02-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 24 Dnr 2018-000330  

 

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS, och Socialtjänstlagen, 

SoL 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden bordlägger ärendet med beslut i mars 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Syftet med riktlinjerna är att vägleda och bidra till en rättssäker hand-

läggning samt ge kunskap om gällande regelverk kring stöd och ser-

vice till personer med funktionshinder. 

Riktlinjerna anger en riktning och en ram och förtydligar lagstift-

ningen och ska skapa en samsyn om utredning, beslut och utförande 

av insatser för de som tar emot stöd, anhöriga, myndighet, utförare 

och kommuninvånarna. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 december 2018 

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och SoL 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 februari 2019, § 41 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Socialnämnden 2019-02-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 25 Dnr 2018-000346  

 

Riktlinjer för biståndsprövning med utgångspunkt i Social-

tjänstlagen SoL 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar verksamhetens förslag till Riktlinjer för bi-

ståndsprövning med utgångspunkt i Socialtjänstlagen (SoL). 

 

2. Socialnämnden beslutar också att en uppföljning av beslutet ska 

presenteras för nämnden i augusti 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Syftet med riktlinjerna är att vägleda och bidra till en rättssäker hand-

läggning samt ge kunskap om gällande regelverk kring stöd och ser-

vice till personer, oavsett ålder som är i behov av stöd och service i 

sin vardag för att tillförsäkras skälig levnadsnivå. 

Riktlinjerna anger en riktning och en ram och förtydligar lagstift-

ningen och ska skapa en samsyn om utredning, beslut och utförande 

av insatser för de som tar emot stöd, anhöriga, myndighet, utförare 

och kommuninvånarna. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 13 december 2018 

Riktlinjer för biståndsprövning med utgångspunkt i socialtjänstla-

gen, SoL 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 februari 2019, § 42 

_____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Socialnämnden 2019-02-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 26 Dnr 2019-000078  

 

Riktlinjer för avgifter inom verksamheter för äldre och funkt-

ionsnedsatta i Laholms kommun gällande from 2019-03-01 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar verksamhetens förslag till Riktlinjer för avgif-

ter inom verksamheten för äldre och funktionsnedsatta i Laholms 

kommun att gälla från och med 1 mars 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Syftet med riktlinjerna är att vägleda och bidra till en rättssäker hand-

läggning samt ge kunskap om gällande regelverk kring avgifter och 

taxor. Riktlinjerna förtydligar lagstiftningen och ska skapa en sam-

syn om utredning och beslut gällande taxor och avgifter för kommu-

ninvånarna. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 februari 2019 

Förslag till riktlinjer för avgifter inom verksamheter för äldre och 

funktionsnedsatta i Laholms kommun 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 februari 2019, § 43 

_____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Socialnämnden 2019-02-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 27 Dnr 2019-000056  

 

Samråd planprogram Skottorp Haga (Skummeslöv 29:1), Mell-

bystrand 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämna yttrande enligt tjänsteskrivelse den 1 feb-

ruari 2019 till miljö- och byggnadsnämnden.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden ser positivt på att den tillkommande bebyggelsen fö-

reslås vara relativt tät och är tänkt att uppföras främst i två plan, med 

en variation av bebyggelsetyper så som flerbostadshus, radhus, små-

hus och verksamhetslokaler. Längs områdets huvudgata som 

sträcker sig mellan Skottorps samhälle och Haga gård är bebyggelsen 

dock tänkt att uppföras i främst tre plan.  

 

Socialnämnden ställer sig också positiv till att planprogrammet med-

ger en strategiskt placerad förskola som både bidrar till liv och rö-

relse och till hälsa. 

 

Socialnämnden ställer sig däremot inte bakom förslaget att äldrebo-

ende placeras intill centrumgatan, området kommer att bestå av va-

rierande bebyggelse som generellt sett tilltalar alla, även äldre. Att 

identifiera vissa bostäder för äldre är ingen inkluderande tanke utan 

man måste sträva efter en balanserad sammansättning i hela bostads-

området så det rör sig människor i alla delar stora delar av dygnet.   

 

Beslutsunderlag 

Samrådshandlingar från miljö- och byggnadsnämnden den 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 1 februari 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 februari 2019, § 44 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Socialnämnden 2019-02-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 28 Dnr 2017-000112  

 

Samråd för ändring av detaljplan för del av Mellby 23:4 (Mellby 

industripark) 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att erinra mot detaljplan för del av Mellby 

23:4, Mellbystrand, etapp 2 och 3.  

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att utvidga befintligt verksamhetsområde och 

skapa större samman-hängande industrifastigheter som tillåter ett va-

rierat utbud av verksamheter. Syftet är också att ändra detaljplanen 

för Mellby industriområde etapp 2 för att möjliggöra en flexiblare 

plan avseende vägdragning, fastighetsbildning samt dagvattenhante-

ring.  

 

Beslutsunderlag 

Samrådshandlingar från miljö- och byggnadsnämnden den 23 janu-

ari 2019 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 1 februari 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 februari 2019, § 45 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Socialnämnden 2019-02-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 29 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 12 februari 2019  

Förteckning över förslag och synpunkter den 12 februari 2019 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Socialnämnden 2019-02-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 30 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 12 februari 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
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2. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2018-02-20 

3. Verksamhetschefens agenda/inspel 

4. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


