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Socialnämnden 2020-08-25  
 

Plats och tid Räddningstjänsten, Laholm, klockan 08:30 – 12.20 

 

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 

 Micael Eliasson (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

  

Övriga deltagande  Jovica Babic (M), ersättare 

 Gunilla Karlsson (M), ersättare  

 Boel Göransson (C), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare, deltar på distans 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare, deltar på distans 

 Mona Eriksson (MED), ersättare 

 Maj-Lis Jeppson (SD), ersättare 

  

 Christel Sundberg, Socialchef 

 Marie Elm Ågren, avdelningschef §§ 67-70, 79 p.1 

 Charlotte Gunnarsson, socialsekreterare § 79 p.1 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

 

 

Utses att justera Lars-Göran Jarl (SD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 27 augusti 2020 klockan 8.00 

 

Paragrafer  §§ 67-80 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Lars-Göran Jarl (SD)
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Socialnämnden 2020-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 67 Dnr 2020-000229  

 

Budget, kommunplan och nämndsplan för år 2021 samt ekono-

misk plan år 2022-2023 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer nämndsplan 2021-2023 med ett beslutat 

tillägg och två beslutade ändringar och överlämnar den till kommun-

styrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt antagna riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska 

kommunstyrelsen besluta om riktlinjer och direktiv för nämndernas 

arbete med kommunplan och budget samt nämndsplaner. Utifrån di-

rektiven ska nämnderna arbeta fram och besluta om en nämndsplan.  

 

Nämnderna ska också ta fram handlingsplaner för hur måluppfyllel-

sen ska uppnås samt skapa fler arenor för samverkan med medbor-

gare för att öka delaktigheten. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Micael Eliasson (S): Tillägg i nämndsplanen under rubriken Nämn-

dens analys av möjligheter och utmaningar, 2.1 Målområde barn och 

unga, Barnrättsperspektivet. Texten är: Socialnämnden ska verka för 

att stärka barns psykosociala utveckling som för mestadels sker ge-

nom lek. Socialnämnden vill lyfta fram lekens betydelse för både 

friska och funktionsnedsatta barn. Vid utredningar, bedömningar och 

stöd/hjälp ska barnets lek få stor betydelse. Leken stärker även relat-

ioner till andra barn, föräldrar och andra vuxna. Socialnämnden vill 

höja kompetensen hos personer inom berörda enheter.  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Micaels Eliassons (S) förslag och finner att 

socialnämnden beslutar om tillägget. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Majvor Persson (C): Ändring av text i nämndsplanen under rubriken 

2.3 Målområde Utbildning, näringsliv och företagsamhet, Digitali-

serings- och effektiviseringsperspektivet, Gemensamt resultatmål. 

Texten ska vara: Sedan snart 2 år tillbaka pågår ett gemensamt arbete 

mellan SON och KUN för att rusta försörjningsstödstagarna till stu-

dier eller arbete. Arbetet hittills har endast gett en blygsam effekt på 

ett minskat antal hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd då hushål- 

  forts. 
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Socialnämnden 2020-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

lens storlekar samtidigt har ökat och därmed också kostnaderna to-

talt. Socialnämnden ser ett stort behov av att öka och förstärka ar-

betsmarknadsåtgärderna för att få fler i egenförsörjning och minska 

behovet av ekonomiskt bistånd. Arbetet behöver intensifieras och 

samarbetet med näringslivsenheten behöver förstärkas. Tillsammans 

måste vi ha ett mål om att ekonomiskt bistånd ska minska. SON och 

KUN har tagit beslut om ett skärpt uppdrag med krav på uppföljning 

var annan månad till respektive nämnd tillsammans men en genom-

lysning av Jobb Laholm och den gemensamma processen. Social-

nämnden har sedan årsskiftet 19/20 genomfört sin genomlysning av 

myndighetsutövningen som föranlett ytterligare skärpning av nämn-

dens riktlinjer och ökat andelen avslag med i genomsnitt 300%. 

 

Följande text stryks: Socialnämnden ser ett stort behov av att, orga-

nisatoriskt, knyta arbetsmarknadsåtgärderna till nämndens verksam-

het. Socialnämnden skulle då äga hela paletten av åtgärder som be-

hövs för att arbeta med dem, och deras nätverk, som står längst från 

arbetsmarknaden. SON och KUN har istället. 

 

Lars-Göran Jarl (SD) och Ann-Helené Djivjak (SD): Inte stryka nå-

gon text men annars enligt Majvor Perssons (C) förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Majvor Perssons (C) förslag och Lars-Göran Jarl 

(SD) och Ann-Helené Djivjaks (SD) förslag mot varandra och finner 

att socialnämnden beslutar enligt Majvor Perssons (C) förslag. 

 

Reservation 

Lars-Göran Jarl (SD) och Ann-Helené Djivjaks (SD) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Majvor Persson (C) och Sara Unosson (KD): Under rubriken 4. Sam-

manfattning, 4.2 Effektiviseringar och omprioriteringar, stryka me-

ningen Historiskt har socialnämnden haft en generös tolkning att 

rätten till bistånd, något som också visar sig ekonomiskt.  

 

Lars-Göran Jarl (SD) och Ann-Helené Djivjak (SD): Inte stryka me-

ningen. 

 

 

 

  forts. 
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Socialnämnden 2020-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Majvor Perssons (C) och Sara Unossons (KD) för-

slag mot Lars-Göran Jarl (SD) och Ann-Helené Djivjaks (SD) för-

slag och finner att socialnämnden beslutar enligt Majvor Perssons 

(C) mfl. förslag. 

 

Reservation 

Lars-Göran Jarl (SD) och Ann-Helené Djivjak (SD) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 6 augusti 2020 

Förslag till Nämndsplan 2021-2023 

Omvärldsanalys och jämförelser 

Socialnämndens beredningsutskott den 18 augusti 2020, § 169 

_____ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2020-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 68 Dnr 2020-000322  

 

Avgifter 2021 - Socialtjänsten 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till tillägg i Laholms kommuns 

författningssamling 2.9, avgifter för vård och omsorg och överläm-

nar ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Införande av avgifter i kommunal Hälso- och sjukvård inom social-

nämndens verksamhetsområde.  

 

Kommunens möjligheter att ta ut avgifter regleras i Socialtjänstlagen 

8 kap 2 §. Här anges att kommunen få ta ut skäliga avgifter och att 

avgiften inte få överskrida kommunens självkostnad. Kommunens 

rätt att ta ut avgift för kommunal Hälso- och sjukvård regleras i 

Hälso- och sjukvårdslagen 17 kap 8 § som kommunen ska erbjuda 

enligt 12 kap 1 och 2 §§ och 14 kap 1§. 

 

Liksom övriga avgifter grundas detta på brukarens inkomster, förbe-

hållsbelopp (boendekostnad, minimibelopp och individuellt tillägg), 

biståndsbeslutad insatstid, kommunens självkostnad och högsta av-

gift inom ram för högkostnadsskyddet(maxtaxan). 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 4 augusti 2020 

LFS 2-9 med förslag till ändring 

Socialnämndens beredningsutskott den 18 augusti 2020, § 170 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2020-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 69 Dnr 2020-000266 

 

Ekonomisk brytpunkt mellan hemtjänst och särskilt boende 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att hemtjänstinsatser motsvarande 140 

timmar och däröver inte ska beviljas utan behovet ska i stället till-

godoses genom särskilt boende.  

2. Beslutet gäller fr o m omgående och verksamheten får i uppdrag 

att påbörja omställningen.  

3. Beslutet ovan är avhängigt av beslut i ärende ”Optimering av sär-

skilda boendeplatser”. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har gett verksamheten i uppdrag att utreda möjlig-

heten till revidering av riktlinjer för hemtjänst. I uppdraget ingår en 

beräkning av den ekonomiska brytpunkten mellan hemtjänstinsatser 

och särskilt boende och därefter föreslå en högsta nivå för hemtjänst 

som, av ekonomiska, kvalitativa och omvårdnadsmässiga skäl, där-

efter ska övergå i insatser inom särskilt boende. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 30 juli 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 18 augusti 2020, § 171 

_____ 
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Socialnämnden 2020-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 70 Dnr 2020-000266  

 

Översyn antal platser inom särskilt boende 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om alternativ 1 och ger verksamheten i upp-

drag att återkomma med en genomförandeplan. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har gett verksamheten i uppdrag att återkomma med 

ett förslag till disposition av SÄBO platser. Upprinnelsen är att det 

finns många lediga platser samtidigt som 8 nyproducerade platser i 

Våxtorp saknar finansiering av driften. Två förslag föreligger. Ett 

förslag som anpassar platserna efter en riktlinje om brytpunkt inom 

hemtjänsten då det inte längre ska vara möjligt att få behovet tillgo-

dosett i ordinärt boende (alternativ 1) och ett som bygger på nuva-

rande riktlinjer (alternativ 2).  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 31 juli 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 18 augusti 2020, § 172 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 71 Dnr 2020-000241  

 

Laholms kulturplan 2021-2024 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar remissvar i enlighet med tjänsteskrivelse den 

1 juli 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden begär socialnämndens yttrande 

över förlag till Laholms kommuns kulturplan för 2021-2024. La-

holms kulturplan är till stor del grundad i samtal med kommunens 

invånare, politiker, kulturorganisationer, föreningar och yrkesverk-

samma kulturskapare. Planen är naturligtvis ett levande dokument 

som kommer att kompletteras och utvecklas vid behov. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 1 juli 2020 

Förslag till kulturplan 2021-2024 

Socialnämndens beredningsutskott den 18 augusti 2020, § 173 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden      
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§ 72 Dnr 2020-000207  

 

Remiss av regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 

2020-2024 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att erinra mot förslaget till regionalt trafik-

försörjningsprogram för Halland 2020-2024. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland har remitterat förslag till regionalt trafikförsörj-

ningsprogram till Laholms kommun. Kommunstyrelsens ledningsut-

skott begär nu socialnämndens yttrande gällande programmet. Pro-

grammet är en revidering av nuvarande program och beskriver ut-

vecklingen av kollektivtrafiken perioden 2020-2024 och med utblick 

mot 2040-2050.  

 

Som en del i uppdateringen har två nya kapitel tillkommit: Trafike-

ringsbehov tåg 2030-2050 samt Samplanering och ansvarsfördel-

ning. Ett nytt mål har även tillkommit som ska leda till minskad kli-

matpåverkan genom att fler väljer att resa med kollektivtrafiken. Må-

let är formulerat så att Marknadsandelen (för kollektivtrafiken) ska 

vara minst 30% år 2030 av det totala resandet med motoriserade for-

don. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 1 juli 2020 

Remissunderlag för regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 

2020-2024 

Socialnämndens beredningsutskott den 18 augusti 2020, § 174 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 73 Dnr 2020-000296  

 

Reglering betalningsansvar mellan Region Halland och de Hal-

ländska kommunerna avseende uppkomna betalningsdagar 

inom trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjuk-

vård 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner att en 50 % jämkning sker på kvarvarande 

ej betalda månader, för perioden november 2018 till och med april 

2020 samt att jämkning på kommande fakturor fortsätter med 50 % 

till dess att ny överenskommelse träffats. 

 

Ärendebeskrivning 

Första januari 2018 ersattes betalningsansvarslagen (1990:1404) 

med Lag om samverkan (2017:612). Med den nya lagen inträder be-

talningsansvaret för en patient tidigast efter tre kalenderdagar, till 

skillnad från tidigare fem, efter det att kommunen är underrättad om 

att patienten är utskrivningsklar från slutenvården, det gäller både 

somatisk och psykiatrisk vård.  

 

Enligt gällande Överenskommelse om Trygg och effektiv utskriv-

ning från sluten hälso- och sjukvård uppgår det totala kommunala 

betalningsansvaret/fakturorna för utskrivningsklara patienter inom 

trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan 

november 2018 till och med april 2020 till 35 mnkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 1 juli 2020 

Ekonomisk lägesbild på betalningsansvar mellan Region Halland 

och Laholm 

Socialnämndens beredningsutskott den 18 augusti 2020, § 175 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Region Halland      
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§ 74 Dnr 2018-000070  

 

Gemensamma lokaler för Öppenvården 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om att skyndsamt 

inleda en förstudie avseende nya lokaler för öppenvården. 

 

Ärendebeskrivning 

Beredningsutskottet beslutade i juni 2020 att ge verksamheten i upp-

drag att beställa en förstudie gällande lokaler för en gemensam öp-

penvård. Någon förstudie har inte inletts utan undertecknad har fått i 

uppdrag av fastighetsstrategen att komplettera och utveckla underla-

get till förstudie för att hon ska kunna lyfta ärendet till kommunsty-

relsen.  

 

Oavsett väljer undertecknad att aktualisera ärendet till nämnden för 

att följa formalia och få rätt beslutsformulering och inte tappa mer 

tid, då verksamheten inte kan beställa förstudie utan det gör nämn-

den. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 31 juli 2020 

Underlag till fastighetsstrateg "Nya lokaler för familjeenheten och 

samlokalisering av öppenvård 

Socialnämndens beredningsutskott den 18 augusti 2020, § 176 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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§ 75 Dnr 2019-000001  

 

Ändring i vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om ett tillägg till de vägledande riktlinjerna 

för ekonomiskt bistånd, gäller i kapitel 5. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade den 16 juni 2020 om Vägledande riktlinjer 

för ekonomiskt bistånd. Det finns nu anledning att göra en ändring i 

riktlinjerna gällande kapitel 5: frånvaro vid deltagande i kompetens-

höjande verksamhet och dess påverkan på rätten till ekonomiskt bi-

stånd. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 6 augusti 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 18 augusti 2020, § 177 

_____ 
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§ 76 Dnr 2020-000282  

 

Utvärdering av Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Laholms 

Rödakorskrets, Socialnämnden och Kultur- och utvecklings-

nämnden i Laholms kommun 2018 - 2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna och ger verksam-

heten i uppdrag att tillsammans med Kultur- och utvecklingsverk-

samheten återkomma med förslag på eventuell fortsättning samt 

finansiering.  

 

Ärendebeskrivning 

1 april 2018 beslutade kommunstyrelsen om överenskommelse av-

seende samverkan mellan Laholms Rödakorskrets, Socialnämnden 

och Kultur- och utvecklingsnämnden i Laholms kommun angående 

15 praktikplatser på heltid inom Röda Korsets verksamheter i La-

holm. Överenskommelser avser perioden 2018-04-01 – 2021-03-31. 

Målgruppen var personer som stod längst ifrån arbetsmarknaden. 

Platserna skulle innehålla sysselsättning och en möjlighet att närma 

sig att stå till arbetsmarknadens förfogande.  

 

Fram till dagens datum har 25 personer som uppbär ekonomiskt bi-

stånd haft sysselsättning via IOP:n. Av dessa har även 5 personer gått 

ut i arbete. Under våren 2020 har en utvärdering av partnerskapet 

företagits och presenteras i bifogad rapport.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 13 augusti 2020 

Utvärdering av Idéburet Offentligt Partnerskap, Laholms Röda-

korskrets, Socialnämnden och Kultur-och utvecklingsnämnden i La-

holms kommun 2018–2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 18 augusti 2020, § 178 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden      
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§ 77 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 19 augusti 2020 

Förteckning över synpunkter och förslag den 19 augusti 2020 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Socialnämnden 2020-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 78 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 19 augusti 2020 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 79 Dnr 2019-000457  

 

Informationsärenden 2020 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19 

3.  Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2019-08-20 

4.  Verksamhetschefens agenda 

5.  Ledamöternas inspel 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 80 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. 

_____ 

 

      

 

 


