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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 18 juni 2019 

 
Protokollet som justerats den 19 juni 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 20 juni 2019 till och med den 12 juli 

2019 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2019-06-18  
 

Plats och tid Lögnäs gård, Lögnäs, klockan 08:30 – 16.20 

 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 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) 

  

Övriga deltagande  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 § 68 

 Sinnika Andersson, ekonom § 68 

 Jan Fernlund, ekonom § 68 

 Kristina Isaksson, avdelningschef § 69 p.4 

 Kerstin Örn Eriksson, avdelningschef § 69 p.4 

 Marie Elm Ågren, avdelningschef § 69 p.4 

 Charlotta Magnusson, avdelningschef § 69 p.4 

 Wagram Hakopian, enhetschef § 69 p.4 

 Yvonne Wolter, enhetschef § 69 p.4 

 Ann-Kristin Karlsson, enhetschef § 69 p.4 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Lena Åkesson (TRP) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 19 juni 2019 klockan 13.00 

 

Paragrafer  §§ 61-69 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Lena Åkesson (TRP)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2019-06-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 61 Dnr 2019-000001  

 

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till Riktlinjer Ekonomiskt bistånd.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag gällande Riktlinjer Ekonomiskt bistånd. De nya 

riktlinjerna ersätter socialnämndens riktlinjer från 22 januari 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Riktlinjer Ekonomiskt bistånd  

Socialnämndens beredningsutskott den 11 juni 2019, § 151 

_____ 
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Socialnämnden 2019-06-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 62 Dnr 2019-000210  

 

Riktlinjer för handläggning av missbruks- och socialpsykiatri-

ärende, andrahandsboende samt insatser med utgångspunkt 

från socialtjänstlagen (SoL) 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till Riktlinjer för handläggning av miss-

bruks- och socialpsykiatriärende, andrahandsboende samt insatser 

med utgångspunkt från SoL.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag från vuxenenheten gällande riktlinjer för hand-

läggning av missbruks- och socialpsykiatriärende samt ansökningar 

om andrahandsboende.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 1 maj 2019 

Riktlinjer för handläggning av missbruks- och socialpsykiatriärende, 

andrahandsboende samt insatser med utgångspunkt från SoL 

Huvudprocess - Ansökan om behandling 

Huvudprocess - Ansökan om stödboende hos vuxenenheten 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 juni 2019, § 152 

_____ 
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Socialnämnden 2019-06-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 63 Dnr 2019-000240  

 

Detaljplan Bocken 10, 11 och 12,  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden avger yttrande till miljö- och byggnadsnämnden i en-

lighet med tjänsteskrivelse den 16 maj 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden ger socialnämnden möjlighet att 

lämna synpunkter gällande plansamråd för detaljplan Bocken 10, 11 

och 12. Kvarteret Bocken ligger väster om Hästtorget, centralt i La-

holms stad. Planförslaget syftar till att möjliggöra för flerbostadshus 

i ett centralt beläget kvarter. Syftet är även att planlägga befintligt 

kulturhistorisk värdefull bebyggelse och möjliggöra för centrum-

verksamhet och flerbostäder inom denna.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 16 maj 2019 

Samrådshandlingar från miljö- och byggnadsnämnden den 15 maj 

2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 juni 2019, § 153 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2019-06-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 64 Dnr 2019-000243  

 

Detaljplan för Åmot 1:51 med flera, Mellbystrand 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden avger yttrande till miljö- och byggnadsnämnden i en-

lighet med tjänsteskrivelse den 3 juni 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden ger socialnämnden möjlighet att 

lämna synpunkter gällande plansamråd för detaljplan Åmot 1:51 

m.fl. Planområdet är beläget i utkanten av Mellbystrand centrum och 

avgränsas i norr av Rombergs väg, omges av bostadsfastigheter i väs-

ter och söder och i öster avgränsas planområdet av en öppen yta av 

asfalt samt vegetation. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 

flerbostadshus och radhus. Möjlighet ska ges för anordnandet av 

centrumverksamhet i bottenplan samt att skapa planmässiga förut-

sättningar för delar av befintlig byggnation tillkommen i laga ord-

ning. Syftet är även att ändra huvudmannaskapet av allmän plats till 

kommunalt huvudmannaskap inom planområdet. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 juni 2019 

Miljö- och byggnadsnämndens samrådshandlingar den 17 maj 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 juni 2019, § 154 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Socialnämnden 2019-06-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 65 Dnr 2019-000197  

 

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 1, 2019 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individrapporter kvartal 1/2019 och 

överlämnar dem till Inspektionen för vård och omsorg. 

2. Socialnämnden överlämnar rapporten för kännedom till revi-

sionen 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 13 maj 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 juni 2019, § 155 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Revisionen      
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Socialnämnden 2019-06-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 66 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 juni 2019  

Förteckning över förslag och synpunkter den 12 juni 2019 

_____ 
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Socialnämnden 2019-06-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 67 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 juni 2019 

_____ 
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Socialnämnden 2019-06-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 68 Dnr 2018-000358  

 

Månadsuppföljning med ekonomi och indikatorer till och med 

maj 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen gällande ekonomi och indika-

torer efter maj 2019 till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter maj 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 maj 2019 samt indikatorer 

_____ 
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Socialnämnden 2019-06-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 69 Dnr 2018-000339  

 

Informations och diskussionsärende 

 

1. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2018-06-19 

2. Verksamhetschefens agenda/inspel 

3. Ledamöternas inspel 

4. Arbete inför beslut om Nämndsplan 2020 

 - Redovisning av tjänstedesignprojekt Äldres ensamhet 

 - Redovisning av pilotprojekt Det här är jag, delaktighet på riktigt 

deltagande av en personal och brukare 

 - Redovisning av tjänstedesignprojektet Äldreprojektet LSS 

 - Redovisning och uppföljning av Friare ledsagning 

_____ 

 

      

 

 


