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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 17 september 2019 

 
Protokollet som justerats den 18 september 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 19 september 2019 till och med den 11 

oktober 2019 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2019-09-17  
 

Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 12.35 

 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Annalena Emilsson (C) 

 Sara Unosson (KD) 

 Marit Schwerin (M) 

 Lena Åkesson (TRP) 

 Rosita Antonsson (S) 

 Micael Eliasson (S) 

 Britta Ramnemark (L) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

   

Övriga deltagande  Boel Göransson (C), ersättare 

 Håkan Hallberg (M), ersättare 

 Gunilla Karlsson (M), ersättare 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare 

  

 Christel Sundberg, socialchef 

 Christoffer Bertilsson, socialsekreterare § 95 p.1 

 Anna Forssberg, ekonom § 88 

 Sinnika Andersson, ekonom § 88 

 Marie Elm Ågren, avdelningschef § 90 

 Peter Simerholt, kvalitetsutvecklare § 90 

 Barbro Jönsson, enhetschef § 95 p.2 

 Ann-Christin Johansson, Anhörigcentrum § 95 p.2 

 Anita Winde, Anhörigcentrum § 95 p.2 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Micael Eliasson (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 18 september 2019 klockan 07.45 

 

Paragrafer  §§ 88-95 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Micael Eliasson (S)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2019-09-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 88 Dnr 2019-000209  

 

Budgetuppföljning 2 2019 och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner budgetuppföljning 2 2019 samt indi-

katorer och överlämnar det till kommunstyrelsen.  

 

2. Socialnämnden beslutar vidare att ge verksamheten i uppdrag att 

fortsätta arbetet med åtgärdsplanen, för ytterligare kostnads-

minskningar och effektiviseringar. 

 

3. Socialnämnden föreslår att en tjänst flyttas från Ekonomiskt bi-

stånd (socialnämnden) till JobbLaholm (kultur- och utvecklings-

nämnden), enligt överenskommelse. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år.  

 

Den första budgetuppföljningen utgår från redovisningen per sista 

april och den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfalls-

prognosen knyts samman med delårsrapporten och redovisas till 

kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. De-

lårsrapporten upprättas också efter redovisningen per den 31 augusti. 

 

I den nu förestående uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna 

underlag till uppföljningen av de gemensamma resultatmålen som 

kopplats till de inriktningsmål som särskilt pekats ut som angelägna 

i kommunplanen. Nämnderna ska även samtidigt följa upp de 

nämndsspecifika resultatmålen i sina respektive nämndsplaner.  

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 2 2019 och indikatorer 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 september 2019, § 207  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2019-09-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 89 Dnr 2018-000334  

 

Ändring och tillägg i socialnämndens delegationsordning  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om föreslagna tillägg och ändringar gäl-

lande socialnämndens delegationsordning enligt tjänsteskrivelse den 

29 augusti 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Följande tillägg och ändringar föreslås i socialnämndens delega-

tionsordning: 

 

9.32 Överklagan gällande avslag eller delavslag från Migrationsver-

ket vid återsök av kostnader.  

Lagrum: 10 § asylersättningsförordningen 

Delegat: Enhetschef i samråd med avdelningschef 

 

I samband med översyn föreslås nämnden även besluta om ändring 

av delegat gällande 9.26 samt 9.27, från utskott till avdelningschef i 

samråd med socialnämndens ordförande, för att möjliggöra en effek-

tiv hantering gällande anmälan av missförhållande till IVO samt ytt-

rande till IVO och övriga tillsynsmyndigheter.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 29 augusti 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 september 2019, § 208  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Socialnämnden 2019-09-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 90 Dnr 2019-000314  

 

Uppföljning enligt Lex Sarah, Lex Maria och avvikelserapporter 

samt synpunkter och klagomål första halvåret 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga informationen 

till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Lex Maria, Lex Sarah och synpunkter och klagomål är en del i det 

systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheter inom 

socialtjänsten och enligt LSS. Syftet är att åtgärda brister i verksam-

heten, systemfel, och förhindra att liknande händelser/ missförhål-

landen uppkommer igen. 

 

Denna uppföljning har upprättats i enlighet med vad som gäller en-

ligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den sociala 

verksamheten.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 1 juli 2019 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 2 september 2019 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 2 september 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 september 2019, § 209  

_____ 
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Socialnämnden 2019-09-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 91 Dnr 2018-000180  

 

Särskilda boendeplatser i samband med avveckling av Solgår-

den och boendeförsörjning vid kusten 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge Laholmshem i 

uppdrag att iordningställa en modullösning i samverkan med so-

cialnämnden, med 40 boendeplatser för att tillgodose behoven 

vid avveckling av Solgården i Våxtorp. 

2. Socialnämnden föreslår vidare att kommunstyrelsen fattar beslut 

om att göra en upphandling om minst 40 platser, där verksam-

heten hyr lokalerna och själv svarar för driften, kustnära.  

 

Ärendebeskrivning 

Solgårdens särskilda boende kommer att avvecklas den 30 juni 2020 

eftersom fastigheten har tjänat ut och där finns inga möjligheter att 

bedriva en god och säker vård i fortsättningen. Socialtjänsten har 

gjort en förstudie som visar på att den största ökningen av antalet 80 

år och äldre kommer att öka, framförallt vid kusten, där vi i dag inte 

har några särskilda boendeplatser.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kristina Jönsson (S): Punkt 1: Socialnämnden föreslår till kommun-

styrelsen att anta alternativ 1, enligt beräkningsbilaga, med förbehåll 

att även beakta Smedjebacken som evakueringsalternativ.  

Punkt 2 utgår. 

 

Majvor Persson (C), Britta Ramnemark (L), Ann-Heléne Djivjak 

(SD), Sara Unosson (KD) Marit Schwerin (M) och Lena Åkesson 

(TRP): Bifall till beredningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämn-

den beslutar enligt Majvor Persson (C), Britta Ramnemark (L), Ann-

Heléne Djivjak (SD), Sara Unosson (KD) Marit Schwerin (M) och 

Lena Åkesson (TRP) förslag. 

 

Reservation 

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

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

  forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Socialnämnden 2019-09-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 
 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 6 september 2019 

Beräkningsalternativ för avveckling av Solgården 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 september 2019, § 211  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2019-09-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 92 Dnr 2018-000327  

 

Uppföljning intern kontroll 2019, delårsrapport 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar uppföljning internkontroll, delårsrapport 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt upprättad internkontrollplan ska uppföljning och rapportering 

till nämnden ske kvartal-, halvårs- eller årsvis  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 9 september 2019 

Uppföljningsplan intern kontroll 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 september 2019, § 212  

_____ 
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Socialnämnden 2019-09-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 93 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 11 september 2019  

Förteckning över förslag och synpunkter den 11 september 2019 

_____ 
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Socialnämnden 2019-09-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 94 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 11 september 2019  

_____ 
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Socialnämnden 2019-09-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 95 Dnr 2018-000339  

 

Informationsärenden 2019 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut  

2. Utbildningsplan/verksamhetsinformation 

 - Presentation av preventionsenheten 

3. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2018-09-18 

4. Verksamhetschefens agenda/inspel 

5. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


