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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 16 april 2019 

 
Protokollet som justerats den 23 april 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 april 2019 till och med den 16 maj 

2019 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2019-04-16  
 

Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 12.45 

 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Harriet Einerborg (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Annalena Emilsson (C) 

 Sara Unosson (KD) 

 Marit Schwerin (M) 

 Lena Åkesson (TRP) 

 Rosita Antonsson (S) 

 Micael Eliasson (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) §§ 43-44 

 Birger Bäkmark (SD) §§ 45-49 

   

Övriga deltagande  Håkan Hallberg (M), ersättare 

 Gunilla Karlsson (M), ersättare 

 Crister Forsman (S), ersättare 

 Mona Eriksson (MED), ersättare 

 Birger Bäkmark (SD), ersättare §§ 43-44 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Anja Möller, avdelningschef § 49 p.2  

 Kerstin Örn Eriksson, avdelningschef § 49 p.3 

 Eva Müller, enhetschef § 49 p.3 

 Marie Sönne, enhetschef § 49 p.3 

 Inger Ivarsson, sjuksköterska § 49 p.3 

 Kristina Isaksson, avdelningschef § 49.p.4 

 Agnes Idoffsson, enhetschef § 49 p.4 

 Anna Forssberg, ekonom § 43 

 Sinnika Andersson, ekonom § 43 

 Noor Awad, kvalitetsutvecklare § 44 

 Inger Jönsson, enhetschef § 44 

 Charlotta Magnusson, avdelningschef § 44 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Sara Unosson (KD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 23 april 2019 klockan 13.00 

 

Paragrafer  §§ 43-49 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Sara Unosson (KD)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2019-04-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 43 Dnr 2018-000358  

 

Månadsuppföljning 2019 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen gällande ekonomi och indika-

torer efter mars till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter mars 2019 samt redovis-

ning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, barn 

och unga, funktionsnedsatta, missbruk/beroende och psykiatri, eko-

nomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens månadsuppföljning efter mars 2019 samt indikato-

rer 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2019-04-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 44 Dnr 2016-000294  

 

Digitalisering - Ekonomiskt bistånd 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ge verksamheten i uppdrag att införa ett 

helautomatiserat handläggningsförfarande i löpande ärende gällande 

ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.  

 

Ärendebeskrivning 

Svensk samhällsservice står inför stora utmaningar, då medborgarna 

blir både fler och äldre. De grupper som är i behov av vårt stöd och 

service ökar volymmässigt i snabbare takt än resurserna som ska till-

godose behoven. Digitaliseringen av ekonomiskt bistånd är en av 

förutsättningarna för att kunna möte effektiviseringskraven som 

finns och för att kunna möjliggöra ett mer klientnära arbete och ökad 

tillgänglighet som svarar upp mot klienternas önskemål. Tid kommer 

att frigöras från det administrativa arbetet till att istället arbeta med 

att få fler sökande i arbete och mot en egenförsörjning.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 28 mars 2019 

Förstudie från CGI om E-tjänster och robotisering Laholms kommun 

2019 

Kortfattad utredning om juridiken kring automatiserade beslut inom 

ekonomiskt bistånd 

Förstudierapport - Digitalisering ekonomiskt bistånd Laholms kom-

mun 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 april 2019 § 101 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2019-04-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 45 Dnr 2019-000155  

 

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering 

av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 

verksamheter 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår att gemensamt vidhålla och utveckla för-

utsättningarna att arbeta evidensbaserat i socialtjänsten och ser 

vikt av mer samlat system för kunskapsstyrning och finansiering.  

2. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om bi-

fall till förslaget inkluderat finansiering. 

 

Ärendebeskrivning 

I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) grunduppdrag ingår in-

tressebevakning, service och rådgivning samt viss verksamhetsut-

veckling. Det finns en avgiftspolicy för utökade tjänster. Tjänster och 

stöd inom kunskapsstyrningsområdet är, enligt SKL:s styrelse, av så-

dan karaktär och omfattning att de kräver tilläggsfinansiering på 

samma sätt som regioner i dag tilläggsfinansierar detta. 

 

Socialnämndens har ett ansvar att utveckla och säkra välfärden. Nat-

ionell samordning av register och undersökning är en viktig del i 

uppföljning och utveckling av verksamhet. Invånare och brukare för-

väntar sig också ett stöd som är baserat på bästa tillgängliga kunskap.  

 

Kvalitetsregister och brukarundersökningar ger kommunerna en 

unik möjlighet att säkra kunskap och lärande i sin organisation. 

Det finns större vinster med att gemensamt finansiera och utveckla 

detta tillsammans än att vidareutveckla motsvarande tjänster på egen 

hand. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 28 mars 2019 

Följebrev till Meddelande från Styrelsen nr 15/2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 april 2019 § 102 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2019-04-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 46 Dnr 2019-000066  

 

Avgifter 2019 - Ändring av antalet avgiftsfria avlösartimmar 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till änd-

ring av antalet avgiftsfria avlösartimmar från 16 timmar till 12 tim-

mar per månad i Laholms kommuns författningssamling 2.9 inom 

verksamheten för äldre och funktionsnedsatta i Laholms kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden antog verksamhetens förslag om nya Riktlinjer för 

biståndsprövning med utgångspunkt i Socialtjänstlagen (SoL) samt 

Riktlinjer för avgifter inom verksamheten för äldre och funktions-

nedsatta i Laholms kommun i februari 2019. De nya riktlinjerna fö-

reslogs gälla från och med 2019-03-01. 

 

I nya riktlinjerna för biståndsprövning med utgångspunkt i Social-

tjänstlagen (SoL) har de avgiftsfria avlösartimmarna minskats från 

16 timmar till 12 timmar per månad. I samband med att Laholms 

kommuns författningssamling 2.9 uppdaterades gällande nya avgif-

ter och taxor för 2019 gjordes ingen justering av antal avgiftsfria av-

lösartimmar per månad. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 april 2019 

Laholms kommuns författningssamling 2.9 

Riktlinjer för biståndsprövning med utgångspunkt i Socialtjänstlagen 

(SoL) 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 april 2019 § 103 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2019-04-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 47 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 9 april 2019  

Förteckning över förslag och synpunkter den 9 april 2019 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2019-04-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 48 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 10 april 2019.  

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2019-04-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 49 Dnr 2018-000339  

 

Informationsärenden 2019 

 

1. Fotografering av socialnämnden för Laholms kommuns webbsida 

2. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

3. Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel 

4. Arbetet kring matdistribution 

5. Nämndsplanarbetet 

6. Information om hur vi säkerställer att informationen går ut 

7. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 2018-04-17 

8. Verksamhetschefens agenda/inspel 

9. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


