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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 16 juni 2020 

 
Protokollet som justerats den 17 juni 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 18 juni 2020 till och med den 10 juli 

2020 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten 
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Socialnämnden 2020-06-16  
 

Plats och tid Räddningstjänsten, Laholm klockan 08:30 – 17.20 

 

 

 

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) 

 Lena Åkesson (TRP) 

 Rosita Antonsson (S), deltar på distans §§ 56, 64 p.1 

 Micael Eliasson (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Britta Ramnemark (L), deltar på distans § 57-63, 64 p.2-6, 65-66 

  

Övriga deltagande  Jovica Babic (M), ersättare 

 Gunilla Karlsson (M), ersättare  

 Britta Ramnemark (L), ersättare, deltar på distans §§ 56, 64 p.1 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare, deltar på distans 

 Maj-Lis Jeppson (SD), ersättare 

  

 Christel Sundberg, socialchef 

 Marie Elm Ågren, avdelningschef  

 Kristina Isaksson, avdelningschef  

 Charlotta Magnusson, avdelningschef  

 Eva Thelander, avdelningschef  

 Christoffer Bertilsson, socialsekreterare § 64 p.1 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Micael Eliasson (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 17 juni 2020 klockan 16.00 

 

Paragrafer  §§ 56-66 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Micael Eliasson (S)
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Socialnämnden 2020-06-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 56 Dnr 2020-000229  

 

Budget, kommunplan och nämndsplan för år 2021 samt ekono-

misk plan år 2022-2023 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen och lägger det till 

handlingarna inför beslut i augusti 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Arbete med Nämndsplan 2021 inför beslut i augusti 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Muntlig dragning av socialchefen samt grupparbete 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2020-06-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 57 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 maj 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 maj 

2020. 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 juni 2020, § 130 

_____ 
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Socialnämnden 2020-06-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 58 Dnr 2020-000090  

 

Remiss - Plan och modell för bemanningsenhet 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig positiv till en Bemanningsenhet men har 

ingen finansieringsmöjlighet utan begär en kostnadstäckning för 

mellanskillnaden för införande motsvarande 1 660 tkr.   

 

Ärendebeskrivning 

Personalenheten har utifrån uppdrag arbetat med att utreda/revidera 

tillvägagångssättet för införandet av bemanningsenheten.  

 

Personal- och organisationsutskottet beslutar att förslaget om plan 

och modell för bemanningsenheten går ut på remiss till berörda 

nämnder och verksamheter.  

 

Beslutsunderlag 

Remiss från personal- och organisationsutskott 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 5 juni 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 juni 2020, § 131 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2020-06-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 59 Dnr 2020-000247  

 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-

tjänsten i Laholms kommun, reviderad 2020-06-16 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fattar beslut om revidering av Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete för socialtjänsten i Laholms kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete gäller sedan 2012-

01-01. Föreskrifterna ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådan verksamhet som 

omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd och ser-

vice till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), la-

gen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lagen 

om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Föreskriften och all-

männa råden ställer krav på den eller de nämnder som bedriver hälso- 

och sjukvård, socialtjänst eller verksamhet enligt LSS att det ska fin-

nas ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjäns-

ten i Laholms kommun” beslutades 2013-06-18. Revidering har skett 

2015-04-21 samt 2019-05-03. Ledningssystemet ska revideras vid 

behov när verksamheten förändras, samt vid förändringar i lagstift-

ning eller annan styrande lagkrav, råd eller föreskrifter. Kvalitets- 

och utvecklingsavdelningen har årlig översyn och revidering av 

”Ledningssystem för kvalitetsarbete för socialtjänsten i Laholm”. 

Årets översyn innebär inga lagförändring, enbart omformuleringar i 

text. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 28 maj 2020 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialtjänsten i 

Laholms kommun 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 juni 2020, § 132 

_____ 
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Socialnämnden 2020-06-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 60 Dnr 2019-000001  

 

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till vägledande riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag från Enheten för ekonomiskt bistånd gällande rikt-

linjer för ekonomiskt bistånd.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 28 maj 2020 

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 juni 2020, § 133 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2020-06-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 61 Dnr 2016-000294  

 

Gemensam process att minska ekonomiskt bistånd 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden ger verk-

samheterna i uppdrag att fortsätta utveckla den nära samverkan 

mellan nämnderna kring den gemensamma processen för att 

minska det ekonomiska biståndet i Laholms kommun. Uppdra-

gets mål är att det ekonomiska biståndet, från och med 2022, 

minskar till en kostnad per invånare som ligger under rikssnittet 

samt att öka skillnaden mellan kostnader per invånare i Laholms 

kommun visavi andra jämförbara kommuner.  
 

2. Jobb Laholm får också i uppdrag att redovisa sin genomlysning 

av verksamheten samt en plan för utökat antal praktikplatser till 

augustisammanträdet.  
 

3. Verksamheterna får vidare i uppdrag att vid respektive nämnds-

sammanträde i januari, mars, maj, september och november (med 

början i september 2020) redovisa uppnått resultat i form av an-

talet hushåll som uppburit ekonomiskt bistånd per månad, det ut-

betalda biståndet per invånare i jämförelse med andra kommuner 

samt antalet personer som avslutats till arbete och eller utbildning 

samt att informera om status på det planerade åtgärderna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden ser med stor 

oro på kostnadsutvecklingen när det gäller utbetalningen av det eko-

nomiska biståndet. Analysen visar också att Laholms kommun kunde 

och borde ligga på en lägre samlad kostnadsnivå för ekonomiskt bi-

stånd.  

 

2018 påbörjades en gemensam process mellan verksamheterna i so-

cialnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden för att individen 

snabbare ska nå självförsörjning via arbete och det ekonomiska bi-

ståndet minska. 2019 var utbetalningen av ekonomiskt bistånd lägre 

än 2018 men takten i minskningen behöver öka, det är därav av 

största vikt att verksamheterna arbetar vidare utifrån fortsatta och 

planerade åtgärder.  

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse den 1 juni 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 juni 2020, § 134 forts. 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2020-06-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden  
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Socialnämnden 2020-06-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 62 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 10 juni 2020 

Förteckning över synpunkter och förslag den 10 juni 2020 

_____ 
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Socialnämnden 2020-06-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 63 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 10 juni 2020 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Socialnämnden 2020-06-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 64 Dnr 2019-000457  

 

Informationsärenden 2020 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Powerpoint - Hushåll, ekonomiskt bistånd 

3. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19 

4. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2019-06-18 

5. Verksamhetschefens agenda 

6. Ledamöternas inspel 

_____ 
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Socialnämnden 2020-06-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 65 Dnr 2020-000266  

 

Översyn antal platser inom SÄBO 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden återremitterar ärendet till verksamheten med upp-

drag att: 

1. Ta fram ett nytt uppdaterat underlag till beredningsutskottets 

sammanträde i augusti 2020. 

2. Initiera förstudie för demenscentrum på Fridhemsgården som ska 

innefatta tidsplan. 

3. Se över riktlinjerna angående maxtak för hemtjänst. 

 

Ärendebeskrivning 

En översyn är gjord för att undersöka möjligheterna till resursopti-

mering av de särskilda boendeplatserna i Laholms kommun.  

 

I verksamhetens förslag föreslås följande: att stänga 16 platser inom 

särskilt boende för äldre, och snarast inleda överläggningar med 

facklig organisation. Omställningen ska ske skyndsamt. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Efter diskussion på sammanträdet enades socialnämnden om föl-

jande: 

Socialnämnden återremitterar ärendet till verksamheten med upp-

drag att: 

1. Ta fram ett nytt uppdaterat underlag till beredningsutskottets 

sammanträde i augusti 2020. 

2. Initiera förstudie för demenscentrum på Fridhemsgården som ska 

innefatta tidsplan. 

3. Se över riktlinjerna angående maxtak för hemtjänst. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslagen och finner att socialnämnden beslu-

tar enligt förslagen. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 9 juni 2020 

_____ 
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Socialnämnden 2020-06-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 66 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 ordförande ställer frågan om samtliga ledamöter 

kan intyga att de har deltagit på lika villkor under sammanträdet. 

_____ 

 

 

 


