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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 19 maj 2020 

 
Protokollet som justerats den 19 maj 2020, 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 20 maj 2020 till och med den 11 juni 

2020 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten 
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Socialnämnden 2020-05-19  
 

Plats och tid Räddningstjänsten, Utbildningslokalen klockan 08:30 – 11.50 

 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) deltar på distans 

 Kristina Jönsson (S) deltar på distans 

 Annalena Emilsson (C) 

 Sara Unosson (KD) 

 Christer Sjöberg (M) deltar på distans 

 Lena Åkesson (TRP) 

 Rosita Antonsson (S) deltar på distans 

 Micael Eliasson (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) §§ 41-49, 52 p. 1 och 3 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Maj-Lis Jeppson (SD) §§ 50-51, 52 p. 2, 4-6, § 53 

  

Övriga deltagande  Jovica Babic (M), ersättare 

 Gunilla Karlsson (M), ersättare  

 Harriet Einerborg (C), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare deltar på distans 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare deltar på distans 

 Crister Forsman (S), ersättare deltar på distans 

 Mona Eriksson (MED), ersättare 

 Maj-Lis Jeppson (SD), ersättare §§ 41-49, 52 p. 1 och 3 

  

 Christel Sundberg, socialchef 

 Ingrid Gustavsson, enhetschef § 52 p.1 

 Sinnika Andersson, ekonom §§ 41-43 

 Marie Elm Ågren, avdelningschef § 52 p.3 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Annalena Emilsson (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 19 maj 2020 klockan 15.00 

 

Paragrafer  §§ 41-53 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Annalena Emilsson (C) 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2020-05-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 41 Dnr 2020-000203  

 

Budgetuppföljning 1/2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner budgetuppföljning 1/2020 med åtgärds-

plan och överlämnar den till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första, nu förestå-

ende uppföljningen, ska utgå från redovisningen per sista april och 

den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfallsprognosen 

knyts samman med delårsrapporten och redovisas till kommunfull-

mäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. 

 

I denna uppföljning ska, utöver redovisning av beräknat budgetutfall, 

rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda avvikelser 

med utgångspunkt från den planerade verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 1/2020 med åtgärdsplan 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 maj 2020 § 98 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2020-05-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 42 Dnr 2020-000101  

 

Redovisning av indikatorer till och med april 2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen av indikatorer till handling-

arna. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens redovisning av indikatorer efter april 2020 inom fö-

rebyggande insatser, äldreomsorg, barn och unga, funktionsnedsatta, 

missbruk/beroende och psykiatri, ekonomiskt bistånd, ensamkom-

mande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av indikatorer till och med april 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 maj 2020 § 99 

_____ 
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Socialnämnden 2020-05-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 43 Dnr 2020-000204  

 

Bruttobudgetförändring 2020 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner förslaget till bruttobudgetförändring 

avseende internbudgeten för 2020. Intäkts- och kostnadsbrutto-

omslutningen minskas med 10 916 tkr i förhållande till tidigare 

beslutad bruttoram i kommunfullmäktige. 

2. Beslutet om bruttobudgetförändring anmäls till kommunstyrel-

sen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-

nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-

täkter inom nämndens verksamhetsområden skall tas upp i budgeten. 

 

I ”Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Laholms kom-

mun” under rubriken 10.1 Internbudget, anges att nämnden har möj-

lighet att förändra sin budgets bruttoomslutning under förutsättning 

att det tilldelade nettoanslaget inte påverkas. Sådana förändringar ska 

anmälas till kommunstyrelsen. 

 

Förslag till förändring: 
 Bruttoomslutning 

enligt beslut i KF 

(tkr) 

Socialnämndens förslag 

till beslut om brutto-

omslutning (tkr) 

Intäkter 90 290  79 374 

Kostnader 597 350 586 434 

Nettokostnads-

ram 

507 060 

 

507 060 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 30 april 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 maj 2020 § 100 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2020-05-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 44 Dnr 2020-000182  

 

Förlängning samt justering av ersättningsmodell - Hemsjukvård 

2020-06-30 till 2021-03-31 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna en 

förlängning samt justering av ersättningsmodell Hemsjukvård 2020-

06-30 till 2021-03-31. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett granskningsarbete av en ny ersättningsmodell har sedan våren 

2019 pågått i syfte att de halländska kommunerna och Region Hall-

and gemensamt ska nå fram till en modell som kan godkännas av de 

samverkande parterna. I avvaktan på ny och gemensamt accepterad 

ersättningsmodell föreslås att nuvarande interimsavtal (2018-2019) 

förlängs ytterligare en period fram till och med mars månad 2021, 

med vissa justeringar enligt överenskommelse mellan parterna. Den 

politiska styrgruppen återupptar arbetet i augusti.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 30 april 2020 

Remiss och missiv gällande förlängning samt justering av ersätt-

ningsmodell 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 maj 2020 § 101 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2020-05-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 45 Dnr 2020-000114  

 

Förändring av abonnemang för matdistribution 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom verksamhetens förslag till beslut 

att införa två abonnemang, matdistribution 5 och 7 dagar i veckan 

från 2020-07-01. 

 

Ärendebeskrivning 

Insatsen matdistribution är en biståndsbedömd insats enligt Social-

tjänstlagen där myndigheten skall utreda om behov föreligger innan 

ett bifall ges. Delar som skall belysas är hur behovet skulle kunna 

tillgodoses på annat sätt, ex möjlighet att äta på kommunens sär-

skilda boenden, träffpunkter, stadens restaurangutbud eller genom 

måltider från dagligvaruhandeln. Om den enskilde inte har någon 

möjlighet till ovanstående kan bifall till insats ges. 

 

Idag finns 5 olika abonnemang och till varje abonnemang kan man 

välja med eller utan efterrätt. Verksamheten föreslår att endast till-

handahålla två olika abonnemang enligt nedan: 

• Matdistribution 5 dagar i veckan. Valmöjlighet för med eller utan 

efterrätt kvarstår. 

• Matdistribution 7 dagar i veckan. Valmöjlighet för med eller utan 

efterrätt kvarstår. 

För brukare i ordinärt boende, som vistas delvis på dagverksamhet 

för demenssjuka, inkluderas lunchen på dagverksamheten i abonne-

manget. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 30 april 2020 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 2 mars 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 maj 2020 § 102 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2020-05-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 46 Dnr 2020-000078  

 

Statsbidrag för habiliteringsersättning 2020 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att stimulansbidraget används att bibe-

hålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av 

statsbidrag 2018 och 2019.  

2. Habiliteringsersättningen bibehålls under tidsperioden januari-

juni 2020 med 90 kr/dag.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen har av Regeringen fått i uppdrag att under 2020 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 2020. 

 

Statsbidraget som ska fördelas i riket omfattar totalt 350 000 000 

kronor under 2020. Enligt Socialstyrelsens fördelningsnyckel har 

Laholms kommun kunnat rekvirera 1166 226 kr. Beloppet är fram-

räknat utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) i kommunen. Detta innebär att kultur- och utvecklingsnämn-

den kommer att ta del av stimulansbidraget på samma sätt som soci-

alnämnden för att skapa likvärdighet för den enskilde brukaren som 

deltar aktivt i daglig verksamhet.  

 

Summan kommer att betalas ut som en retroaktiv engångssumma i 

juni månad till brukaren. Förutsättningar som gäller för att få extra 

dagpenning är att man deltar aktivt i daglig verksamhet, för social-

nämnden omfattas höjningen för 20 personer. För halvåret januari – 

juni 2020 skulle den totala summan för den enskilde om höjningen 

blir 90 kr/dag bli max 10 170 kr. Det är av vikt att det finns en med-

vetenhet om att beloppet endast avser år 2020. Ett informationsbrev 

till brukare bifogas skrivelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 29 april 2020 

Förslag till följebrev 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 maj 2020 § 103 

_____ 

 

  forts. 
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Socialnämnden 2020-05-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden  

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2020-05-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 47 Dnr 2020-000202  

 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och rapportering enligt 

16 kap 6f§ SoL samt beslut enligt 9 § LSS och rapportering enligt 

28 f-g§§ LSS, kvartal 1/2020 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individrapporter kvartal 1/2020 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 28 april 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 maj 2020 § 104 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Inspektionen för vård och omsorg 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
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Socialnämnden 2020-05-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 48 Dnr 2018-000334  

 

Tillägg i delegationsordningen punkt 9.28 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner tillägg i delegationsordningen punkt nr 

9.28 gällande anmälan till IVO.  

 

Ärendebeskrivning 

På förekommen anledning föreslås ett tillägg i delegationsordningen 

enligt nedan.  

 

Nuvarande ordalydelse: 

9.28  Anmälan till IVO om 

missförhållanden i en-

skild verksamhet.  

 

13 kap. 5 

§ SoL  

Socialchef  

Föreslagen ny ordalydelse: 

9.28  Anmälan till IVO om 

missförhållanden i en-

skild verksamhet, samt 

annan kommun.  

13 kap. 5 

§ SoL  

14 kap. 7 

§ SoL 

24a och f 

§ LSS  

Socialchef  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 12 maj 2020 

_____ 
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Socialnämnden 2020-05-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 49 Dnr 2018-000338  

 

Avsägelse av uppdrag i socialnämndens beredningsutskott 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden befriar Rosita Antonsson (S) från uppdraget som 

ersättare i socialnämndens beredningsutskott.  

2. Socialnämnden utser Micael Eliasson (S) till ny ersättare i soci-

alnämndens beredningsutskott för tiden till och med den 31 de-

cember 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Rosita Antonsson (S) har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag 

som ersättare i socialnämndens beredningsutskott.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 13 maj 2020 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2020-05-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 50 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 13 maj 2020 

Förteckning över synpunkter och förslag den 13 maj 2020 

_____ 
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Socialnämnden 2020-05-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 51 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 13 maj 2020 

_____ 
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Socialnämnden 2020-05-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 52 Dnr 2019-000457  

 

Informationsärenden 2020 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19 

3. Lokalbehovsplan 2020-2025 

4. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2019-05-21 

5. Verksamhetschefens agenda 

6. Ledamöternas inspel 

_____ 
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Socialnämnden 2020-05-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 53 Dnr 2020-000236 

 

Deltagande på distans 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens ledamöter intygar att samtliga deltagare har deltagit 

på lika villkor under dagens sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagens 6 kap. 24 § kommunallagen har nämndsle-

damöter rätt att delta i sammanträden på distans, under förutsättning 

av fullmäktige har fattat beslut om detta, vilket kommunfullmäktige 

i Laholms kommun har. 

Distansdeltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 

samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan delta på lika villkor 

i enlighet med kommunallagen och Laholms kommuns riktlinjer för 

sammanträden på distans. 

Socialnämndens ledamöter intygar på fråga från ordföranden att så 

har skett under dagens sammanträde.  

_____ 

 

 

 

 

 


