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Socialnämnden har haft sammanträde den 21 april 2020 
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Anette Larsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 22 april 2020 till och med den 14 maj 

2020 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten 
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Plats och tid Teatern, Stadshotellet, klockan 08:30 – 10.55 

 

 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Annalena Emilsson (C) 

 Harriet Einerborg (C) 

 Gunilla Karlsson (M) 

 Jovica Babic (M) 

 Lena Åkesson (TRP) 

 Micael Eliasson (S) 

 Boel Göransson (C) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Maj-Lis Jeppson (SD) 

  

Övriga deltagande  Majvor Persson (C), ledamot åhörare på distans 

 Kristina Jönsson (S), ledamot åhörare på distans 

 Christer Sjöberg (M), ledamot åhörare på distans 

 Britta Ramnemark (L), ersättare åhörare på distans 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare åhörare på distans 

 Crister Forsman (S), ersättare åhörare på distans 

  

 Christel Sundberg, socialchef 

 Marie Elm-Ågren, avdelningschef § 33 

 Charlotta Magnusson, avdelningschef §§ 36 och 40 p.1 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

 

 

Utses att justera Lena Åkesson (TRP) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 21 april 2020 klockan 15.00 

 

Paragrafer  §§ 31-40 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Lena Åkesson (TRP)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 31 Dnr 2020-000101  

 

Månadsuppföljning 2020 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen gällande ekonomi och indika-

torer till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter mars 2020 samt redovis-

ning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, barn 

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

nomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning samt redovisning av indikatorer till och med 

mars 2020. 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 april 2020 § 76 

_____ 
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Socialnämnden 2020-04-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 32 Dnr 2020-000149  

 

Handkassor och växelkassor år 2020 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till hand-

kassor och växelkassor för år 2020. 

2. Socialnämnden delegerar åt verksamhetschefen att fatta beslut om 

förändringar och/eller kompletteringar av handkassor/växelkassor 

under kalenderåret.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för hand- och väx-

elkassor inom sina verksamheter. Enligt kommunstyrelsens riktlinjer 

för kontanthantering får en handkassa endast användas till mindre 

utgifter, som inte faktureras. Vid beslut om handkassor ska nämnden 

ta hänsyn till att storleken på kassorna inte är större än motiverat till 

användningsområdet och att antalet handkassor begränsas. 

 

Oftast finns det ett behov av att utse nya ansvariga för handkassor 

eller inrätta en ny vid några enstaka tillfällen under året. För att un-

derlätta den administrativa hanteringen av handkassor och växelkas-

sor föreslås att verksamhetschefen får delegation på att fatta beslut 

om förändringar och/eller kompletteringar av handkassor/växelkas-

sor under löpande under kalenderåret. Vid upptäckten av eventuella 

felaktigheter eller brister i en kontantkassa sker dock rapportering till 

nämnden på samma sätt som tidigare.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 30 mars 2020 

Förteckning över hand- och växelkassor 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 april 2020 § 77 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 33 Dnr 2020-000058  

 

Remiss - Granskning av upphandlingar 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens svar till kommunrevisionen utifrån Gransknings-

rapportens rekommendationer. 

1. Socialnämnden fattar beslut om en åtgärdsplan för att säker-ställa 

att upphandlingar och inköp sker i enlighet med lagstiftning och 

riktlinjer. 

2. Socialnämnden ser vikt av fortsatt god dialog mellan verksam-

heten och upphandlingsenheten gällande avtal, upphandling och 

inköp. 

3. Åtgärderna enligt förslaget ska ingå i 2020 års internkontroll.  

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska 

om nämnderna och de kommunala bolagen upphandlar i enlighet 

med LOU samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer för 

offentlig upphandling. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och ungdoms-

nämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden att: 

• Säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och doku-

menteras i enlighet med lagstiftningen och kommunens interna 

riktlinjer 

•  Säkerställa att de som har rätt att genomföra upphandlingar och 

inköp har tillräckligt med kompetens för uppdraget 

•  Genomföra systematisk uppföljning av tecknade avtal 

• Stärka kontrollen av nämndspecifika upphandlingar och inköp 

• Se över om antalet inköpsbehöriga ska begränsas 

 

Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i revisionsrap-

porten. Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på gransk-

ningsrapporten senast den 28 april 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 7 april 2020 med bilaga ang åt-

gärder 

Missiv Granskning av upphandlingar den 28 januari 2020 

Revisionsrapport Granskning av upphandlingar Laholms kommun 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 april 2020 § 78 

_____  forts. 
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Socialnämnden 2020-04-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 34 Dnr 2019-000310  

 

Förstudie Fridhemshus för LSS-verksamhetens äldre och unga 

vuxna 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom förstudien samt svaren på begärda 

kompletteringar och föreslår kommunstyrelsen att projektet genom-

förs.  

 

Ärendebeskrivning 

Den 8 oktober 2019 fattade Kommunstyrelsens ledningsutskott be-

slut om att av Kommunfastigheter i Laholm AB beställa en förstudie 

avseende Fridhemshus (Lilla Tjärby l: 166) i syfte att ta fram kvali-

tativa och kostnadseffektiva boenden för äldre personer med beslut 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Förstudien ska också omfatta serviceboende för unga vuxna enl. LSS 

§ 9:9.  

 

Kommunledningskontoret begär socialnämndens komplettering gäl-

lande inkommen förstudie.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 1 april 2020 

Remiss från kommunledningskontoret den 23 mars 2020 

Förstudie Fridhemshus för LSS-verksamhetens äldre och unga vuxna 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 april 2020 § 79 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2020-04-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 35 Dnr 2020-000068  

 

Remiss - Förslag till förstudieinriktning avseende Smedjebacken 

och förskola i Knäred 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med 

verksamhetens behov avseende lokalerna på Smedjebacken, kort- 

och långsiktigt, enligt tjänsteskrivelse den 28 februari 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott begär att socialnämnden redogör 

för nämndens behov av lokaler på Smedjebacken i Knäred.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 28 februari 2020 

Remiss av förslag till förstudieinriktning avseende Smedjebacken 

och förskola i Knäred 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 april 2020 § 80 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2020-04-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 36 Dnr 2019-000152  

 

Åtgärder för att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd in-

för budget 2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna föreliggande 

rapport om åtgärder för att minska ekonomiskt bistånd inför budget 

2021 samt att lägga rapporten till handlingarna.   

 

Ärendebeskrivning 

I kommunplan 2020 beslutade KS att ge socialnämnden i uppdrag att 

i samverkan med kultur- och utvecklingsnämnden senast 31 maj 

2020 lägga förslag på åtgärder för att minska kostnaderna för ekono-

miskt bistånd till motsvarande riksgenomsnittet inför budget 2021. 

Förslaget ska innehålla en konsekvensanalys.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 29 mars 2020 

Rapport ekonomiskt bistånd  

Socialnämndens beredningsutskott den 14 april 2020 § 81 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2020-04-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 37 Dnr 2020-000184  

 

Tillfälligt inflyttningsstopp på särskilt boende på grund av Co-

vid-19 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om intagningsstopp en månad i taget undan-

taget intag från korttiden. Provtagning av Covid-19 görs på brukare 

som flyttar från korttiden till SÄBO. Inflytt kan endast ske om flytt 

av möbler kan ske utifrån och direkt in till berörd lägenhet ex. altan-

dörr. Socialnämnden beslutar vidare att under samma tidsperiod 

stänga växelvården med samma tidsintervall. 

 

Ärendebeskrivning 

På grund av rådande situation bör ett tillfälligt inflyttningsstopp på 

särskilt boende övervägas. Samtliga särskilda boende har idag en an-

strängd situation vad gäller bemanning då många är hemma och är 

sjuka eller vårdar barn. Ett av våra särskilda boende har också bru-

kare som är positiva i Covid-19 vilket gör att personalsituationen där 

är mycket ansträngd.  

 

Verksamhetens förslag till beslut 

Förslag 1: Intagningsstopp en månad i taget och att verksamheten 

följer utvecklingen i hemtjänsten, på korttiden och på särskilt bo-

ende. 

 

Förslag 2: Intagningsstopp en månad i taget undantaget intag från 

korttiden. Provtagning av Covid-19 görs på brukare som flyttar från 

korttiden till SÄBO. Inflytt kan endast ske om flytt av möbler kan 

ske utifrån och direkt in till berörd lägenhet ex. altandörr. Social-

nämnden beslutar vidare att under samma tidsperiod stänga växel-

vården med samma tidsintervall. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Camitz (M): Besluta enligt förslag 2 - Intagningsstopp en 

månad i taget undantaget intag från korttiden. Provtagning av Covid-

19 görs på brukare som flyttar från korttiden till SÄBO. Inflytt kan 

endast ske om flytt av möbler kan ske utifrån och direkt in till berörd 

lägenhet ex. altandörr. Socialnämnden beslutar vidare att under 

samma tidsperiod stänga växelvården med samma tidsintervall. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om eget förslag och finner att socialnämnden be-

slutar enligt Kenneth Camitz (M) förslag. forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 
 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 15 april 2020 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 17 april 2020 

Riskbedömning utifrån att tillfälligt stänga växelvården 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 38 Dnr 2019-000456  

 

Anmälningsärenden 2020 

 

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 april 2020 

Förteckning över synpunkter och förslag den 15 april 2020 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 39 Dnr 2019-000455  

 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

 

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 15 april 2020 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 40 Dnr 2019-000457  

 

Informationsärenden 2020 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2019-04-16 

3. Verksamhetschefens agenda 

4. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


