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Anette Larsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 24 oktober 2019 till och med den 15 

november 2019 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten 
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Socialnämnden 2019-10-22  
 

Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 13.35 
 

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) 

 Crister Forsman (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

  

Övriga deltagande  Håkan Hallberg (M), ersättare 

 Gunilla Karlsson (M), ersättare  

 Harriet Einerborg (C), ersättare 

 Boel Göransson (C), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare 

 Mona Eriksson (MED), ersättare 

 Marie Elm Ågren, tf socialchef 

 Charlotta Gunnarsson, socialsekreterare § 109 p.1 

 Anna Forssberg, ekonom § 96 

 Sinnika Andersson, ekonom § 96 

 Carina Haglund, enhetschef § 97 

 Kristina Isaksson, avdelningschef §§ 97, 100 

 Lisa Larsson, verksamhetschef, Intern service § 100 

 Agnes Idoffsson, enhetschef § 100 

 Jessica Karlsson, dataskyddsombud § 109 p.2 

 Kerstin Örn Eriksson, avdelningschef §§ 101-104 

 Charlotta Magnusson, avdelningschef § 106 

 Dan Hagström, projektledare Laholmshem § 109 p.5 

 Sofie Gustafsson, projektledare Laholmshem § 109 p.5 

 Adela Mujanovic, fastighetsstrateg § 109 p.5  

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Lars-Göran Jarl (SD) 

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

 

Paragrafer  §§ 96-109 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Lars-Göran Jarl (SD)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2019-10-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 96 Dnr 2018-000358  

 

Månadsuppföljning med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen gällande ekonomi och indika-

torer till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter september 2019 samt re-

dovisning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, 

barn och unga, funktionsnedsatta, missbruk/beroende och psykiatri, 

ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning samt redovisning av indikatorer till och med 

september 2019 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2019-10-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 97 Dnr 2018-000346  

 

Revidering samt uppföljning av riktlinjer för biståndsprövning 

med utgångspunkt i socialtjänstlagen, SoL 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar verksamhetens förslag till reviderade rikt-

linjer för biståndsprövning med utgångspunkt i socialtjänstla-

gen (SoL).  

2. Reviderade riktlinjer gäller från och med 15 november 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden antog Riktlinjer för biståndsprövning med utgångs-

punkt i Socialtjänstlagen (SoL) i februari 2019 att gälla från och 

med 1 mars 2019. I samband med att riktlinjer antogs beslutades att 

en uppföljning av riktlinjerna skulle göras efter sex månader. 

 

Syftet med riktlinjerna är att vägleda och bidra till en rättssäker 

handläggning samt ge kunskap om gällande regelverk kring stöd 

och service till personer, oavsett ålder som är i behov av stöd och 

service i sin vardag för att tillförsäkras skälig levnadsnivå.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2019 

Reviderade riktlinjer för handläggning och utförande äldreomsorg 

med utgångspunkt i SoL 

Bilaga till riktlinjerna gällande hjälp i hemmet insatser samt boende 

insatser och dagverksamhet 

Rutin/checklista vid ansökan om bedömning av insatsen särskilt 

boende 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 oktober 2019, § 236 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2019-10-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 98 Dnr 2018-000070  

 

Lokaler inom socialtjänsten 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ser vikt av ändamålsenliga lokaler för socialtjänsten 

i stadshuset och skickar ärendet vidare till Kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Redan 2018 påtalades behov av ändamålsenliga lokaler i Stadshu-

set. Det öppna kontorslandskapet har en mycket störande ljudnivå 

och kraftfull överhörning mellan bås där sekretessärenden mm han-

teras. Arbetsmiljön upplevs som stressande med koncentrations-

svårigheter hos medarbetarna.  

 

Den 21 november 2018 inkom förslag 1, från fastighetsavdelning 

som inte avhjälper problemen med överhörning mm. Verksamheten 

bad då om ett kostnadsförslag på ombyggnad till kontor med dörrar. 

Den 27 maj 2019 inkom förslag 2, med otydlighet kring vad som 

ska avhjälpas. 

 

Socialtjänsten arbetar aktivt för en lokaloptimering av samtliga lo-

kaler och gör analyser om behoven för att säkerställa hållbara lös-

ningar ur sociala- ekologiska och ekonomiska hållbarhetsperspek-

tiv. Vidare måste vi som attraktiv arbetsgivare erbjuda funktionella 

verksamhetslokaler för att säkerställa rekrytering både i nuläge och 

i framöver.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2019 med bilaga 1, 2 

och 3 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 oktober 2019, § 237 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2019-10-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 99 Dnr 39818  

 

Sammanställning gällande socialtjänstens lokaler 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att begära sammanställning från fastighets-

enheten över socialtjänstens samtliga lokaler, inkl. kontraktstid och 

hyresnivåer senast den 30 november 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har verksamheter utifrån flera lagstiftningar och 

bedriver verksamhet i lokaler på många fysiska platser inom kom-

munen för att tillgodose invånarnas behov. För att skapa förutsätt-

ningar för att med god framförhållning kunna planera och struktu-

rera nämndens behov av verksamhetslokaler behövs en samman-

ställning av samtliga lokaler. Underlaget används för att bedöma 

framtida lokalbehov samt ge en samlad bild av nämndens lokal-

kostnader.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 oktober 2019, § 238 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Fastighetsenheten      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2019-10-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 100 Dnr 2018-000331  

 

Översyn av kommunens matdistribution 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till förändring av kommunens matdis-

tribution:  

1. Införa kyld mat i egen regi med start årsskiftet 2020/2021. Pro-

duktionen sker i köket på Lagaholmsskolan. 

2. Ge verksamheten tillsammans med Måltidsservice i uppdrag att 

skapa en transportlösning från produktion till brukare i egen 

regi.  

3. Samtidigt som förändring av matdistribution sker beslutar 

nämnden att loven upphör för distributionstjänst. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden och kommunstyrelsen har gett verksamheterna i 

uppdrag att göra en översyn av kommunens matdistribution från 

produktion till distribution. I uppdraget ingick att se över hem-

tjänstpersonalens arbetsmiljö samt utvärdera kökens kapacitet att 

leverera måltider till brukare på ett ekonomiskt och livsmedelssä-

kert sätt. I uppdraget ingick också att titta på andra tillagning- och 

distributionssätt är de som används idag. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2019 

Kartläggning av matdistribution 

Kostnadsberäkning matdistribution 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 oktober 2019, § 239 

 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Kristina Jönsson (S): Återremiss av ärendet till verksamheten för att 

i uppdraget undersöka möjligheten att använda/köpa in lättare och 

mindre värmeboxar med färre värmeplattor för att bibehålla tempe-

raturen hela vägen samt lättare lyft för personalen. För att vi även i 

fortsättningen ska kunna leverera ut varm mat till brukarna i hem-

tjänsten vill vi först se till att alla möjligheter blir uttömda när det 

gäller värmehållning i hela leveranskedjan av maten samt ur ett ar-

betsmiljöperspektiv innan kyld mat införs. 

 

Kenneth Camitz (M): Bifall till beredningsutskottets förslag. 

 

 

      forts. 
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Socialnämnden 2019-10-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag 

och finner att socialnämnden beslutar att det ska avgöras idag.  

 

Ordförande frågar därefter på eget förslag och finner att social-

nämnden beslutar enligt beredningsutskottets förslag. 

 

Reservation: 

Kristina Jönsson (S), Rosita Antonsson (S) och Crister Forsman (S) 

reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2019-10-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 101 Dnr 2019-000137  

 

Förhöjd habiliteringsersättning perioden juli-december 2019 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att stimulansbidraget används för ytter-

ligare en tillfällig höjning av habiliteringsersättningen under 

tidsperioden juli-december 2019, med 40 kr/dag. 

2. Summan kommer att betalas ut som en retroaktiv engångs-

summa i november månad till brukaren.  

3. Förutsättningar som gäller för att få extra förhöjd dagpenning 

är att man har rätt till habiliteringsersättning. 

4. För socialnämnden gäller höjningen för tjugotre personer och 

den totala summan för den enskilde om höjningen blir 40 kr/ 

dag, blir max 4.520kr.  

5. 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 enligt LSS under 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 oktober 2019, § 240 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2019-10-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 102 Dnr 2019-000363  

 

Hyressättning bostad med särskild service, LSS 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. Laholms kommuns författningssamling 2.21 punkten Boende 

med särskild service, hyra, upphör att gälla fr o m 20-01-01.  

2. Vidare föreslår socialnämnden att Laholms kommuns författ-

ningssamling 2.9, Avgifter för vård- och omsorg inom social-

tjänsten, punkt 13 ska revideras till att omfatta även LSS: 

”13. Högsta avgift för bostad i särskilt boende enligt social-

tjänstlagen och bostad med särskild service enlig LSS som inte 

omfattas av 12 kap. jordabalken (hyreslagen) eller där den en-

skilde inte själv står för hyran, är en tolftedel av 0,5539 gånger 

prisbasbeloppet.  

För permanent boende på Smedjebacken tas ut boendeavgift med 

en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet för rum med toa-

lett och med en tolfte-del av 0,4985 gånger prisbasbeloppet för 

rum utan egen toalett”. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har, sedan 2003, tillämpat hyressubvention för 

bostad med särskild service enligt LSS. För att en hyressubvention 

inte ska strida mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen 

krävs att kommunen har sakliga skäl för att välja att behandla just 

boende i bostad med särskild service LSS annorlunda.  

 

Som verksamheten ser det finns det inga sakliga skäl till hyressub-

ventioner då målgruppen har rätt till såväl bostadstillägg som till 

särskilt bostadstillägg för hyresnivåer upp till 6620 kr/månad (2019 

års nivå). Eftersom det finns andra lagar som går in om en person i 

en bostad med särskild service LSS inte har råd med hyran kan 

konstateras att nuvarande subvention står i strid mot likställighets-

principen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 14 oktober 2019 

Laholms kommuns författningssamling 2.21  

Utdrag från försäkringskassan, Bostadstillägg för personer med 

funktionsnedsättning  

Aktuell hyressättning 2019 för bostad med särskild service  

Socialnämndens beredningsutskott den 15 oktober 2019, § 241 

_____  forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Socialnämnden 2019-10-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2019-10-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 103 Dnr 2019-000374  

 

Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser and-

ning och måltider i form av sondmatning 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ger beredningsutskottet i delegation att lämna 

yttrande till kommunstyrelsen gällande remiss personlig assi-

stans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider 

i form av sondmatning. 

2. Yttrandet ska skickas ut till alla ledamöter och ersättare i soci-

alnämnden för möjlighet till att inkomma med synpunkter in-

nan beredningsutskottet fattar beslut. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen begär socialnämndens yttrande på Socialdepar-

tementets remiss Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som 

avser andning och måltider i form av sondmatning. Yttrande till 

kommunstyrelsen ska ha inkommit senast den 13 november 2019, 

med anledning av remisstiden föreslås att beredningsutskottet ges i 

delegation att lämna yttrande.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 14 oktober 2019 

Remiss från kommunstyrelsen gällande personlig assistans för 

samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av 

sondmatning. 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 oktober 2019, § 242 

 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Sara Unosson (KD): Beslutet ska inte delegeras utan socialnämn-

den ska fatta beslutet, ett extra socialnämndssammanträde behövs. 

 

Kenneth Camitz (M): Bifall till beredningsutskottets förslag. 

 

Kenneth Camitz (M): Tillägg att yttrandet ska skickas ut till alla le-

damöter och ersättare i socialnämnden för möjlighet till att in-

komma med synpunkter innan beredningsutskottet fattar beslut. 

 

Beslutsgång: 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att social-

nämnden beslutar enligt beredningsutskottets förslag.  

 

      forts 
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Socialnämnden 2019-10-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts. 

 

Ordförande frågar sedan om Kenneth Camitz (M) tillägg och finner 

att socialnämnden beslutar enligt tillägget. 

 

Reservation:  

Sara Unosson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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Socialnämnden 2019-10-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 104 Dnr 2019-000160  

 

Förstudie avseende ombyggnad av Glänningeskolan (gamla) - 

Rödbetan  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom verksamhetens yttrande daterad 

15 oktober 2019 gällande förstudie avseende ombyggnad av Glän-

ningeskolan (gamla) och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden lämnade den 20 augusti 2019 yttrande över förstu-

die avseende ombyggnad av Glänningeskolan. Kommunstyrelsens 

ledningsutskott beslutade den 8 oktober 2019 om återremiss av 

ärendet till socialnämnden för en precisering av hur socialnämnden 

har för avsikt att finansiera tillkommande hyreskostnader.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut från kommunstyrelsens ledningsutskott den 8 oktober 2019, 

§ 193 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019 

Förstudie den 8 mars 2019 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 15 oktober 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 oktober 2019, § 243 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2019-10-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 105 Dnr 2018-000162  

 

Remiss - Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

1. Godkänna en förlängning av ersättningsmodellen (2018-2019) 

till och med den 30 juni 2020. 

2. Anteckna att själva Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland 

gäller till och med december 2023.  

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland och Hallands kommuner enades under 2018 om re-

videring av Hemsjukvårds-överenskommelsen, och ny ersättnings-

modell för perioden 2018-2019. Ett granskningsarbete av en ny er-

sättningsmodell pågår i syfte att de halländska kommunerna och 

Region Halland gemensamt ska nå fram till en modell som kan 

godkännas av de samverkande parterna. I avvaktan på förslag till ny 

ersättningsmodell föreslås att nuvarande överenskommelse förlängs 

med ytterligare sex månader.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 9 oktober 2019 

Missiv från Region Halland den 30 september 2019 med bilagor 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 oktober 2019, § 244 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2019-10-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 106 Dnr 2018-000334  

 

Tillägg till socialnämndens delegationsordning  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ändra delegationsordningen enligt ne-

dan förslagna ändring.  

 

Ärendebeskrivning 

Vid genomgång identifierades delar i den gällande socialnämndens 

delegationsordningen antagen 2019-09-17 som behövde korrigeras 

avseende gällande lagstiftad myndighetsutövning. 

 

5.2.4 Beslut om hur umgänge med den unge utövas. 

5.2.5 Beslut om den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar el-

ler vårdnadshavare. 

9.7 Beslut huruvida omprövning och yttrande av beslut ska ske. 

9.8 Nuvarande stryks och ersätts med ny delegation gällande 

huruvida omprövning och yttrande ska ske vid ordförandebeslut. 

Tillägg i 1.2 punkt 3. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2019 

Socialnämndens delegationsordning 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 oktober 2019, § 245 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Socialnämnden 2019-10-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 107 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 oktober 2019  

Förteckning över förslag och synpunkter den 15 oktober 2019 

_____ 
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Socialnämnden 2019-10-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 108 Dnr 2018-000361  

 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden 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 an-

ställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst 

ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslut som fattats på nämn-

dens vägnar ska i enlighet med kommunallagen 6 kap 40 § anmälas 

till socialnämnden i den ordning som nämns i beslutad delegations-

ordning. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut samt beslut enligt be-

slutanderätt enligt lag den 15 oktober 2019  

_____ 
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Socialnämnden 2019-10-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 109 Dnr 2018-000339  

 

Informationsärenden 2019 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut  

2. Besök av Jessica Karlsson, Dataskyddsombudet 

3. Utbildningsplan/verksamhetsinformation 

 - Presentation av missbruk-/beroendeenheten 

4. Utdelning av 2019 års Kvalitetspris "Kaliber" 

5. Gemensamma projekt - Laholmshem 

6. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2018-10-23 

7. Verksamhetschefens agenda/inspel 

8. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


