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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 17 december 2019 

 
Protokollet som justerats den 18 december 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 december 2019 till och med den 10 

januari 2020 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten 
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Socialnämnden 2019-12-17  
 

Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 12:45 

 

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) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

  

Övriga deltagande  Håkan Hallberg (M), ersättare 

 Gunilla Karlsson (M), ersättare  

 Boel Göransson (C), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Crister Forsman (S), ersättare 

 Mona Eriksson (MED), ersättare 

 Birger Bäkmark (SD), ersättare 

 Anna Forssberg, ekonom § 126-127 

 Sinnika Andersson, ekonom § 126-127 

 Jan Fernlund, ekonom §§ 126-127, 132-133 

 Carina Jäghammar, enhetschef § 136 p.2 

 Maria Möller, socialsekreterare § 136 p.2 

 Elin Vencel, socialsekreterare § 136 p.2 

 Anders Rasmussen, enhetschef § 136 p.3  

 Anna Dahlqvist, samordnare § 136 p.3 

 Christel Sundberg, Socialchef 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Majvor Persson (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 18 december 2019 klockan 09.00 

 

Paragrafer  §§ 126-136 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Majvor Persson (C)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2019-12-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 126 Dnr 2018-000358  

 

Månadsuppföljning med ekonomi  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen gällande ekonomi till hand-

lingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter november 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning efter november 2019 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2019-12-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 127 Dnr 2019-000419  

 

Internbudget 2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner internbudget 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har fått en tilldelad nettokostnadsram på 507 060 tkr. 

Under 2019 har det kunnat konstateras att flera områden fortsatt har 

ökade volymer och högre kostnader. Socialnämnden har därför fått 

en viss volymkompensation för äldreomsorg 5 000 tkr och barnavår-

den med 2 000 tkr.    

 

Årets internbudget har haft 2019 års budget som grund. Verksamhet-

ens bedömning är att även år 2020 års budget är ansträngd. Verksam-

heten fortsätter arbetet med åtgärdsplanen och har fortsatt fokus på 

kärnuppdrag. Inför 2020 kommer verksamheten att organiseras om 

för att resursoptimera utifrån våra olika målgrupper. Ett stort arbete 

kommer att ske för att göra satsningar på det hälsofrämjande arbetet 

och därigenom långsiktigt kunna minska andelen dyra individuella 

insatser. 
 

Beslutsunderlag 

Internbudget 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 december 2019, § 293 

_____ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2019-12-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 128 Dnr 2019-000394  

 

Samråd för detaljplan del av Åmot 2:4 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig positiv till detaljplaneförslaget för Åmot 

2:4 då det bygger på kommunens långsiktiga vision om ett Mellbyst-

rand med variation i bostadsbestånd och upplåtelseform för att öka 

inkluderingen och erhålla en sammansättning av invånare med vari-

erad ekonomisk bakgrund.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden begär i remiss socialnämndens ytt-

rande gällande plansamråd för detaljplan del av Åmot 2:4. Planom-

rådet ligger strax nordost om Mellbystrand centrum och ligger i ett 

bostadskvarter som avgränsas av Birger Pers väg, Marias väg, Tång-

vägen och Kustvägen.  

 

Planförslaget syftar till att möjliggöra för bostäder i form av radhus, 

parhus eller kedjehus för att kunna utöka utbudet av boendeformer i 

kustområdet. I Laholms kommun råder generellt bostadsbrist, sär-

skilt vad gäller hyresrätter och en större variation av boendeformer 

kan bidra till en större blandning av människor med varierad ekono-

misk bakgrund.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 2 december 2019 

Miljö- och byggnadsnämndens samrådshandlingar den 7 november 

2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 december 2019, § 294 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2019-12-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 129 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 3, 2019 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individrapporter kvartal 3/2019 och 

överlämnar dem till Inspektionen för vård och omsorg. 

2. Socialnämnden överlämnar rapporten för kännedom till revis-

ionen 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 15 november 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 december 2019, § 295  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige     

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2019-12-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 130 Dnr 2019-000418  

 

Dokumenthanteringsplan för socialnämndens verksamheter 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till dokumenthanteringsplan för social-

nämnden.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med Laholms kommuns riktlinjer för hantering av arkiv 

ska varje nämnd upprätta en systematisk förteckning som beskriver 

myndighetens aktuella information och hur den hanteras, en så kallad 

dokumenthanteringsplan. Socialtjänsten har arbetat fram ett revide-

rat förslag till dokumenthanteringsplan för socialnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 27 november 2019 

Förslag till dokumenthanteringsplan 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 december 2019, 296 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2019-12-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 131 Dnr 2019-000426  

 

Öppen förskola i Knäred 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att Öppna förskolan upphör med verksam-

heten på Blankeredsgården i Knäred fr o m vårterminen 2020 i av-

vaktan på den utvärdering och utvecklingsplan nämnden, sedan tidi-

gare, beslutat om.  

 

Ärendebeskrivning 

Öppna förskolan i Knäred startade i januari 2017 i samarbete med 

kyrkan i Knäred där vi lånade lokaler. Öppna förskolan var tämligen 

välbesökt fram till mitten våren 2019 då en ny förskoleavdelning 

öppnade i Knäred och alla köande barn kom in. Detta i kombination 

med allt färre nyfödda i Knäred samt minskad inflyttning av nyan-

lända familjer beslutade vi inför hösten 2019 att minska öppethållan-

det till en fm/veckan. Efter att ha gjort sonderingar med mödrahälso-

vård, BVC och tillgänglig kommunstatistik kan vi inte se att läget 

kommer att förändras under våren. Det finns med andra ord ett för 

litet underlag för att bedriva öppen förskola i Knäred.   

 

Socialnämnden har, i sin nämndsplan, beslutat om en utvärdering av 

öppen förskola och på vilket sätt den bäst kan utvecklas ur ett hälso-

främjande och förebyggande perspektiv.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 juni 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 december 2019, § 297 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2019-12-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 132 Dnr 2019-000427  

 

LOV-ersättning interna/externa utförare år 2020 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar om höjning av ersättningsnivån till 

LOV-utförare för 2020, externt och internt med 2,3 % från tidi-

gare nivåer. 

2. Ersättning för vak, ledsagning och avlösning lämnas oförändrat. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen fastställer årligen, senast i december månad, nivåersätt-

ningen och ersättningen per timme inför nästkommande år. Ersätt-

ningen ligger fast under respektive år.  

 

Uppräkning har skett med 2,3% från tidigare nivåer. Ersättning för 

vak, ledsagning och avlösning lämnas oförändrat. Förändring grun-

dar sig på genomsnittslön 2018, 25 500 kr och genomsnitt 2019, 26 

100 kr vilket ger en löneökning på 2,3%.   

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 december 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 december 2019, § 298 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Aktsam Vård och omsorg AB  

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2019-12-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 133 Dnr 2019-000428  

 

LOV-ersättning dagverksamhet år 2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om höjning av ersättningsnivån till LOV-

utförare dagverksamhet för 2020 med 3,5 % från tidigare nivå. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen fastställer årligen, senast i december månad, ersätt-

ningen per brukare och dag inför nästkommande år. Ersättningen lig-

ger fast under respektive år. 

 

Uppräkning har skett med 3,5% från 2019 års nivå. Orsaken till att 

höjning skett med mer än vad löneökningen motiverar är följande: 

 

- Justering har skett för ökade kostnader för måltider, 11 kr per 

dag. 

- Anpassning till Laholmshems hyresnivå innebär en ökad kost-

nad med 5 kr per dag. 

- Löneökningen är beräknad till 2,3% (förändring grundar sig på 

genomsnittslön 2018, 25 500 kr, genomsnitt 2019, 26 100 kr vil-

ket ger en löneökning på 2,3%). 

- Ny ersättning per dag och brukare kommer att vara 711 kr (687 

kr). 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 december 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 december 2019, § 299 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Gärdets dagverksamhet  

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2019-12-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 134 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 december 2019 

Förteckning över synpunkter och förslag den 11 december 2019 

_____ 
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Socialnämnden 2019-12-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 135 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 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 december 2019 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Socialnämnden 2019-12-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 136 Dnr 2018-000339  

 

Informationsärenden 2019 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Signs of safety 

3. Utbildningsplan/Verksamhetsinformation - Familjeenheten 

4. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 2018-12-18 

5. Verksamhetschefens agenda/inspel 

6. Ledamöternas inspel: 

- Inlämning av synpunkter gällande risk- och väsentlighetsanalys 

inför 2020 års internkontrollplan 

7. Julmat kl. 13.00 

_____ 

 

      

 

 


