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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 20 augusti 2019 

 
Protokollet som justerats den 22 augusti 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 23 augusti 2019 till och med den 16 sep-

tember 2019 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2019-08-20  
 

Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 15.05 

 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Annalena Emilsson (C) § 85 p.1-2 

 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) §§ 73-84, 85 p.3-8 

  

Övriga deltagande  Harriet Einerborg (C), ersättare 

 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 

 Jenny Ekelund, enhetschef § 85 p.1 

 Eva Müller, enhetschef § 85 p.2 

 Anna Forssberg, ekonom § 73 

 Sinnika Andersson, ekonom § 73 

 Marie Elm Ågren, avdelningschef § 73 

 Caroline Jonsson, projektledare §§ 79-80 

 Kerstin Örn Eriksson, avdelningschef §§ 81-82 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Rosita Antonsson (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 22 augusti 2019 klockan 15.30 

 

Paragrafer  §§ 73-85 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Rosita Antonsson (S) 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2019-08-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 73 Dnr 2018-000358  

 

Månadsuppföljning med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen gällande ekonomi och indika-

torer till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter juli 2019 samt redovisning 

av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, barn och 

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

miskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning samt indikatorer 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2019-08-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 74 Dnr 2019-000152  

 

Budget, kommunplan och nämndsplan för år 2020-2023 samt 

ekonomisk plan år 2021-2022 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer nämndsplan 2020-2023 och överlämnar 

den till kommunstyrelsen 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt antagna principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska 

kommunstyrelsen besluta om riktlinjer och direktiv för nämndernas 

arbete med kommunplan och budget samt nämndsplaner. Utifrån 

riktlinjerna och direktiven ska nämnderna arbeta fram och besluta 

om en nämndsplan. Nämndsplanen ska innehålla en behovsanalys 

och investeringsplan. 

 

Syftet med en nämndsplan är att ge direktiv till nämndens verksam-

heter och beskriva nämndens mål, medel och verksamhet.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 2 augusti 2019 

Nämndsplan 2020-2023 

Jämförelser – Omvärldsbevakning 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 augusti 2019, § 181 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2019-08-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 75 Dnr 2019-000268  

 

Ändring i kommunens förvaltningsorganisation samt tydliggö-

rande av ansvar och befogenheter i organisationsfrågor 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har förståelse för de synpunkter verksamheten påta-

lar och svarar enligt följande:  

Socialnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag och för-

ordar att en utvärdering sker inför ny mandatperiod av främst de två 

punkter som skiljer kommunstyrelsen och verksamheten åt. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen remitterar förslag till ändringar i kommunens för-

valtningsorganisation samt förslag på ändringar av reglementen till 

barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, 

miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden för yttrande senast 

den 31 augusti 2019.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Camitz (M) med instämmande av Majvor Persson (C), Kris-

tina Jönsson (S), Ann-Heléne Djivjak (SD), Sara Unosson (KD), 

Lena Åkesson (TRP):  

Socialnämnden har förståelse för de synpunkter verksamheten påta-

lar och svarar enligt följande: Socialnämnden ställer sig bakom kom-

munstyrelsens förslag och förordar att en utvärdering sker inför ny 

mandatperiod av främst de två punkter som skiljer kommunstyrelsen 

och verksamheten åt. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kenneth Camitz (M) m.fl´s förslag och finner 

att socialnämnden beslutar enligt Kenneth Camitz (M) m.fl.´s för-

slag. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 27 juni 2019 

Remiss från kommunstyrelsen gällande ändringar i kommunens för-

valtningsorganisation 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 augusti 2019, § 182 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2019-08-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 76 Dnr 2019-000223  

 

Ungdomskonferens 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 

den 28 juni 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott remitterar förslagen från ung-

domskonferensen 2019 till barn- och ungdomsnämnden, social-

nämnden, kultur- och utvecklingsnämnden samt miljö- och bygg-

nadsnämnden för svar senast den 31 augusti 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 28 juni 2019 

Remiss gällande förslag från ungdomskonferens 2019 

LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholm 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 augusti 2019, § 183 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2019-08-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 77 Dnr 2019-000001  

 

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om ett tillägg gällande jobbstimulans till de 

vägledande riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett avsnitt gällande jobbstimulans enligt 4 kap 1 b § och 2 § SoL bör 

läggas till i de vägledande riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 27 juni 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 augusti 2019, § 187 

_____ 
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Socialnämnden 2019-08-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 78 Dnr 2019-000318  

 

Detaljplan för Mellby 6:116 M.FL 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse den 

9 augusti 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden ger socialnämnden möjlighet att 

lämna synpunkter på detaljplan Mellby 6:116 m.fl. Planområdet är 

beläget i Mellbystrand, norr om hotellverksamheten Tre Laxar, i an-

slutning till E6. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering 

av bilförsäljning tillsammans med service, handel, lager och drivme-

delsförsäljning. Vidare syftar detaljplanen till att skapa förutsätt-

ningar för fler variationer av verksamheter att etablera sig inom plan-

området och möjliggöra flera användningsområden. 

 

Planförslaget skickas ut för samråd enligt 5 kap 11-17 §§ plan- och 

bygglagen.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 9 augusti 2019 

Miljö- och byggnadsnämndens samrådshandlingar den 11 juli 2019 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2019-08-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 79 Dnr 2018-000180  

 

Yttrande gällande särskilt boende och förskola i Våxtorp 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att invända mot en samlokalisering av sär-

skilt boende och förskola i Våxtorp om beslut om boende i Våxtorp 

fattas.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens presidium har gett socialnämnden och barn- och 

ungdomsnämnden i uppdrag att i ett gemensamt yttrande utreda be-

hov och samverkansmöjligheter av att upprätta en förskola och ett 

särskilt boende på gemensam mark i Våxtorp. 21 maj 2019 § 53 kon-

firmerades uppdraget av socialnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 1 augusti 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 augusti 2019, § 184 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2019-08-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 80 Dnr 2019-000309  

 

Riktlinjer för lokalutformning av särskilda boenden i Laholms 

kommun 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar funktionsprogram för lokalutformning av sär-

skilda boenden i Laholms kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Funktionsprogrammet ska ses som en riktlinje och vägledning vid 

planering av särskilda boenden och utgöra ett underlag för att skapa 

en fungerande miljö för samtliga som vistas i byggnaden. Funktions-

programmet ger likvärdiga förutsättningar till ny- eller ombyggna-

tioner.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 7 maj 2019 

Funktionsprogram för lokalutformning av särskilda boenden i La-

holms kommun 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 augusti 2019, § 188 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Socialnämnden 2019-08-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 81 Dnr 2019-000160  

 

Förstudie avseende ombyggnad av Glänningeskolan (gamla) 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens ställer sig bakom verksamhetens yttrande angående 

remiss av förstudie avseende ombyggnad av Glänningeskolan 

(gamla). 

 

Ärendebeskrivning 

Den 9 oktober 2018 fattade Kommunstyrelsen beslut om att beställa 

en förstudie avseende ombyggnad av gamla Glänningeskolans loka-

ler (Rödbetan1) av Laholmshem AB. Förstudien gällde socialtjäns-

tens verksamheter inom LSS. Följande verksamheter är berörda; 

Barn och ungdomsverksamheten i form av korttidsboende/vistelse 

Igelkotten i Altona by, korttidstillsyn 33an Hellbacken paviljonger 

vid Campus i Laholm samt dagligverksamhet Hallaberg i Kvarngår-

den utmed Lagavägen. 

 

Kommunstyrelsen önskar socialnämndens synpunkter på förstudien 

och komplettering med uppgifter kring kostnader.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 19 juli 2019 

Remiss av förstudie avseende ombyggnad av Glänningeskolan 

(gamla)  

Socialnämndens beredningsutskott den 13 augusti 2019, § 185 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Socialnämnden 2019-08-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 82 Dnr 2019-000310  

 

Förstudie Fridhemshus för LSS-verksamhetens äldre och unga 

vuxna 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att genomföra en för-

studie av Fridhemshus tillsammans med LSS-verksamheten i 

syfte att ta fram alternativ till kvalitativa och kostnadseffektiva 

boende för äldre personer med LSS beslut.  

2. Förstudien ska också omfatta serviceboende § 9:9 LSS för unga 

vuxna. 

 

Ärendebeskrivning 

Inom socialnämndens LSS-verksamhet pågår ett tjänstedesignpro-

jekt "äldreprojektet". Det behövs göras förändringar för personer 

som är födda på 1930-50 talet, verksamheten behöver göra en förstu-

die för att skapa en gruppbostad för funktionsnedsatta där åldrandets 

behov tagit över, man har kommit fram till att Fridhemshus (botten-

våningen) eventuellt skulle kunna uppfylla behovet.  

 

Framtida behov för unga vuxna, visar i undersökning från 2018, att 

det inte finns något egentligt intresse för bostadsformen gruppbostad 

utan de flesta önskar bo i servicehus LSS § 9:9, förstudien ska därför 

också omfatta andra våningen på Fridhemshus, till en form av 

"nystartsboende". Personer som är unga vuxna och på sikt kan flytta 

ut i eget boende med andra insatser än serviceboende.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 22 juli 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 augusti 2019, § 186 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Socialnämnden 2019-08-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 83 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 14 augusti 2019  

Förteckning över förslag och synpunkter den 14 augusti 2019 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Socialnämnden 2019-08-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 84 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 14 augusti 2019 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Socialnämnden 2019-08-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 85 Dnr 2018-000339  

 

Informations och diskussionsärende 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut  

2. Genomgång av indikatorsrapporten 2:dra kvartalet GNHH 

3. Smakprov kyld mat 

4. Presentation i september av utvärderingen Riktlinjer för bi-

ståndsprövning (SoL) 

5. Rundtur för att titta på socialnämndens olika verksamheter 

6. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2018-08-21 

7. Verksamhetschefens agenda/inspel 

8. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


