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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 21 maj 2019 

 
Protokollet som justerats den 23 maj 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 maj 2019 till och med den 17 juni 

2019 intygas.  

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2019-05-21  
 

Plats och tid Hjälpmedelsservice och Lingården, klockan 08:30 – 15.10 

 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) §§ 50-60 p.1-2 

 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) 

 Harriet Einerborg (C) § 60 p.3-7 

  

Övriga deltagande  Harriet Einerborg (C), ersättare §§ 50-60 p.1-2 

 Boel Göransson (C), ersättare 

 Håkan Hallberg (M), ersättare 

 Gunilla Karlsson (M), ersättare 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare 

 Mona Eriksson (MED), ersättare 

 Birger Bäkmark (SD), ersättare 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Anna Forssberg, ekonom §§ 50-51 

 Sinnika Andersson, ekonom §§ 50-51 

 Kerstin Örn Eriksson, avdelningschef § 52 

 Maria Elm Ågren, avdelningschef §§ 55-56 

 Maria Persson, MAS § 56 

 Charlotta Magnusson, avdelningschef §§ 54, 60 p.2 

 Inger Jönsson, enhetschef § 60 p.2 

 Carina Haglund, enhetschef § 60 p.1 

 Lovisa Persson, biståndshandläggare § 60 p.1 

 Anja Möller, enhetschef § 60 p.3 

 Linda Erlandsson, målområdesstrateg § 60 p.4 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Marit Schwerin (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 23 maj 2019 klockan 08.30 

 

Paragrafer  §§ 50-60 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Marit Schwerin (M)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2019-05-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 50 Dnr 2019-000209  

 

Budgetuppföljning 1/2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner budgetuppföljning 1/2019 och överläm-

nar den till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första, nu förestå-

ende uppföljningen, ska utgå från redovisningen per sista april och 

den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfallsprognosen 

knyts samman med delårsrapporten och redovisas till kommunfull-

mäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. 

 

I denna uppföljning ska, utöver redovisning av beräknat budgetutfall, 

rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda avvikelser 

med utgångspunkt från den planerade verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 1/2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 maj 2019, § 125 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2019-05-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 51 Dnr 2018-000358  

 

Indikatorer till och med april 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen gällande indikatorer efter april 

till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens redovisning av indikatorer efter april 2019 inom fö-

rebyggande insatser, äldreomsorg, barn och unga, funktionsnedsatta, 

missbruk/beroende och psykiatri, ekonomiskt bistånd, ensamkom-

mande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Indikatororer efter april 2019 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2019-05-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 52 Dnr 2019-000137  

 

Statsbidrag för habiliteringsersättning 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att stimulansbidraget används för en till-

fällig höjning av habiliteringsersättningen under tidsperioden ja-

nuari-juni 2019 med 80 kr/dag. Summan kommer att betalas ut 

som en retroaktiv engångssumma i juni månad till brukaren. För-

utsättningar som gäller för att få extra dagpenning är att man har 

rätt till habiliteringsersättning. 

 

2. För socialnämnden gäller höjningen för tjugoen personer 2019. 

 

3. Den totala summan för den enskilde blir max 9.040 kr vid en höj-

ningen på 80 kr/dag.  

 

4. Från 2020 utbetalas ingen förhöjd habiliteringsersättning. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen har av Regeringen fått i uppdrag att under 2019 för-

dela medel till kommunerna i form av stimulansbidrag för habilite-

ringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att 

införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i 

daglig verksamhet enlig LSS under 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 24 april 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 maj 2019, § 126 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2019-05-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 53 Dnr 2018-000180  

 

Långsiktig behovsbedömning och planering av särskilda boen-

deplatser 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen fatta beslut om: 

1. Avveckling och rivning av Solgårdens särskilda boende i Våxtorp. 

 

2. Socialnämnden har för avsikt att använda befintliga 24 avställda 

platser för evakuering och föreslår kommunstyrelsen att reste-

rande behov tillgodoses med paviljonger (10-20 platser) i anslut-

ning till något befintligt särskilt boende för att minimera drifts-

kostnaderna. 

 

3. Påbörja evakueringen av de personer som bor i äldrelägenheterna 

i anslutning till huvudbyggnaden. 

 

4. Socialnämnden beslutar vidare att ge verksamheten i uppdrag att 

tillsammans med barn- och ungdomsnämnden ta fram förslag till 

kostnadseffektiv lösning av SÄBO och förskola i Våxtorp till 

nämnden i juni 2019.  

 

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 dagsläget bor det 32 personer 

på Solgården som har beslut om särskilt boende. I anslutning till hu-

vudbyggnaden ligger det även 8 äldrelägenheter, även dessa kommer 

att vara i behov av att avvecklas i samband med rivningen av Solgår-

den. Verksamheten behöver få ett beslut om att få påbörja evakue-

ringen och därmed påbörja avvecklingen av äldrelägenheterna. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Camitz (M): Punkt 2. Socialnämnden har för avsikt att an-

vända befintliga 24 avställda platser för evakuering och föreslår 

kommunstyrelsen att resterande behov tillgodoses med paviljonger 

(10-20 platser) i anslutning till något befintligt särskilt boende för att 

minimera driftskostnaderna. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget och finner att socialnämnden beslu-

tar enligt Kenneth Camitz (M) förslag. 

  forts. 
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Socialnämnden 2019-05-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 
 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 13 maj 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 maj 2019, § 127 

_____ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2019-05-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 54 Dnr 2018-000334  

 

Socialnämndens delegationsordning 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner framlagt förslag till delegationsordning 

för nämndens verksamheter att gälla från och med 21 maj 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

I socialnämndens delegationsordning framgår till vem nämnden de-

legerar beslutanderätten till, för vissa ärenden. Bestämmelser om de-

legering av ärenden inom kommunal nämnd finns i 6 kap. 37-39 §§ 

och 7 kap §§ 5-7 Kommunallagen (KL). Enligt 6 kap 37-39 §§ får en 

nämnd uppdra åt ett presidie, utskott, ledamot, ersättare, att besluta 

på nämndens vägnar i ett visst ärende eller grupp av ärenden. Enligt 

7 kap §§ 5-7 får en nämnd uppdra åt en anställd att besluta på nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden. 

 

Bestämmelserna om delegering innebär att socialnämnden överför 

självständig beslutanderätt till delegat. Härigenom får delegaten rätt 

att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller 

på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. 

 

Föreliggande delegationsordning har nu kompletterats med förslag 

på delegater som har rätt att fatta beslut på socialnämndens vägnar. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning för socialnämnden den 21 maj 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 maj 2019, § 128 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2019-05-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 55 Dnr 2019-000208  

 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-

tjänsten i Laholms kommun, reviderad 2019-05-03 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner den reviderade versionen av Ledningssy-

stem för systematiskt kvalitetsarbete för socialtjänsten i Laholms 

kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft 1 janu-

ari 2012. Föreskrifterna ska tillämpas i arbetet med att systematiskt 

och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådan verksamhet 

som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd- 

och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen 

(SoL), lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Föreskriften 

och allmänna råden ställer krav på den eller de nämnder som bedriver 

hälso- och sjukvård, socialtjänst eller verksamhet enligt LSS att det 

ska finnas ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Utifrån ovan krav togs Ledningssystem för systematiskt kvalitetsar-

bete inom socialtjänsten i Laholms kommun fram och beslutades 18 

juni 2013. Revidering har skett 21 april 2015. Ledningssystemet ska 

revideras vid behov när verksamheten förändras, samt vid föränd-

ringar i lagsstiftning eller annan styrande lagkrav, råd eller föreskrif-

ter. 

 

Kvalitets- och utvecklingsavdelningen har tagit fram ett förslag på 

revidering av Ledningssystem för kvalitetsarbete för socialtjänsten i 

Laholm. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 maj 2019 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialtjänsten i 

Laholms kommun 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 maj 2019, § 129 

_____ 
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Socialnämnden 2019-05-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 56 Dnr 2019-000217  

 

Kvalitetsrevision LSS gruppbostäder 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner sammanställningen och lägger den till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och Socialt ansvarig sam-

ordnare, SAS, genomför kvalitetsrevisioner på uppdrag av kvalitets- 

och utvecklingschef med syftet att granska verksamheternas kvalitet 

samt för att få kunskap om hur väl verksamheterna svarar upp emot 

lagens krav, författningar, kommunala riktlinjer mm. I uppdraget in-

går att genomföra kvalitetsrevisioner inom verksamhetsområdena 

särskilt boende, LSS och hemtjänst. 

 

Kvalitetsrevision har genomförts på följande gruppbostäder: Tjä-

dervägen, Slåttet, Tivolivägen samt Slåttervägen. Med anledning av 

organisationsförändringar kommer resterande verksamheter utföra 

egenkontroller utifrån samma material och dessa redovisas till avdel-

ningschef för LSS verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 10 april 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 maj 2019, § 130 

_____ 
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Socialnämnden 2019-05-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 57 Dnr 2019-000196  

 

Detaljplan för del av Altona 2:1 - utökning av Glänningesjö för-

skola 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden gör följande medskick till detaljplanen. 

1. Kraven på rimlig utemiljö för barnen är viktigt men beror delvis 

på att man väljer att bygga ytterligare två avdelningar. Väl till-

tagna friytor och utemiljö eftersom aktivitet och rörelse är viktigt 

för hälsa och välmående. 

 

2. Trygghet och säkerhet: Fler barn, ökad trafik och viktigt med fö-

reslagna åtgärder för att begränsa fart. Fler barn mer hämtning och 

lämning, hur påverkar det? Området för hämtning lämning ses li-

tet. 

 

3. Barnperspektivet: Socialnämnden delar bedömningen att området 

verkar bra ur barnperspektivet, dock får stora verksamheter inver-

kan på små barn stressorer tas med i beräkningen men kan antas 

påverkas positivt av närheten till att använda naturområdet.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har sänt ut ärendet gällande plan-

granskning för detaljplan Altona 2:1 - utökning av Glänningesjö för-

skola, på remiss. Planområdet ligger sydöst om Laholms centrum, 

cirka tre kilometer från Stortorget. Området avgränsas i norr av rad-

husområdet Trädgårdsstaden, i öst av enbostadshus och i väst av na-

turmark och fotbollsplaner. Syftet och huvuddraget med detaljplanen 

är att utöka den befintliga förskolans verksamhet och därmed även 

utöka friytan/utemiljön. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 maj 2019 

Miljö- och byggnadsnämndens plangranskningshandlingar den 24 

april 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 maj 2019, § 131 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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Socialnämnden 2019-05-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 58 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 15 maj 2019  

Förteckning över förslag och synpunkter den 15 maj 2019 

_____ 
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Socialnämnden 2019-05-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 59 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 15 maj 2019.  

_____ 
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Socialnämnden 2019-05-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 60 Dnr 2018-000339  

 

Informationsärenden 2019 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

3. Riktlinjer för handläggning av missbruks- och socialpsykiatri-

ärenden, andrahandsboende samt insatser med utgångspunkt från 

Socialtjänstlagen, SoL 

4. Information Målområde barn och unga 

5. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 2018-05-22 

6. Verksamhetschefens agenda/inspel 

7. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


