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Protokollet som justerats den 22 september 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 23 september 2020 till och med den 15 

oktober 2020 intygas. 

 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten 
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Socialnämnden 2020-09-22  
 

Plats och tid Räddningstjänsten, Laholm, klockan 08:30 – 13.55 

 

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) 

 Inger Stenberg (TRP), deltar på distans 

 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, deltar på distans 

 Britta Ramnemark (L), ersättare, deltar på distans 

 Mona Eriksson (MED), ersättare 

 Maj-Lis Jeppson (SD), ersättare 

  

 Christel Sundberg, socialchef 

 Sandra Lindström, socialsekreterare § 92 p.1 

 Eva Müller, projektledare § 92 p.2 

 Charlotta Magnusson, avdelningschef §§ 86-89 

 Anders Rasmussen, enhetschef § 88 

 Anna Dahlqvist, samordnare och projektledare § 88 

 Inger Öberg, enhetschef § 89 

 Marie Elm Ågren, avdelningschef §§ 81, 84-85 

 Anna Forssberg, ekonom § 81 

 Caroline Jonsson, projektledare § 82 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Annalena Emilsson (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 22 september 2020 klockan 15.30 

 

Paragrafer  §§ 81-93 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Annalena Emilsson (C)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2020-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 81 Dnr 2020-000203  

 

Budgetuppföljning 2 2020 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att, med godkännande, överlämna upp-

följning 2 till kommunfullmäktige.  

2. Nämnden beslutar vidare att ge verksamheten i uppdrag att fort-

sätta arbetet med åtgärdsplanen, för ytterligare kostnadsminsk-

ningar och effektiviseringar.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år.  

 

Den första budgetuppföljningen utgår från redovisningen per sista 

april och den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfalls-

prognosen knyts samman med delårsrapporten och redovisas till 

kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. De-

lårsrapporten upprättas också efter redovisningen per den 31 augusti. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 17 september 2020 

Budgetuppföljning 2 2020 

Åtgärdsplan efter augusti 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 september 2020 § 192 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2020-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 82 Dnr 2018-000180  

 

Uppdatering SÄBO-utredning samt förstudie Fridhemsgården 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta om 

förstudier inom kort av Fridhemsgården med inriktning demens-

centrum och Solhemmet för en utbyggnad till 60 boendeplatser.  

2. Socialnämnden beslutar vidare att uppmärksamma kommunsty-

relsen på det akuta behovet av platser för Laholms stad och kusten 

redan 2024/25.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden gav, i januari 2018, socialtjänsten i uppdrag att göra 

en förstudie av äldreomsorgens situation avseende nuläget och hur 

äldreomsorgens behov skulle lösas på 10 års sikt. Bakgrunden var 

främst ett behov av att se åtgärder på kort och lång sikt då många av 

kommunens särskilda boenden är i behov av upprustning.  

 

Dessutom fanns/finns behov av att ta fram ett underlag för ställnings-

tagande kring den framtida strukturen för särskilt boende för äldre.I 

uppföljningen framkommer att den äldre populationen växer snabb-

bare än ursprungsprognosen och att det finns ett stort behov i Laholm 

och vid Kusten redan 2025.  

 

De äldre fastigheterna, Fridhemsgården och Solhemmet, finns med i 

planeringen men här måste förstudier göras för att bedöma fastighet-

ernas skick och förutsättningar för utbyggnad. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 15 september 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 september 2020 § 193 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2020-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 83 Dnr 2019-000268  

 

Ändring i kommunens förvaltningsorganisation samt tydliggö-

rande av ansvar och befogenheter i organisationsfrågor 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har sedan tidigare ställt sig positiv till en förvalt-

ningsorganisation och har inget att erinra mot fördelningen mellan 

kommunstyrelsen, nya samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 

utvecklingsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen begär socialnämndens yttrande över förslag till 

ändring i reglemente för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämn-

den (miljö- och byggnadsnämnden) samt kultur- och utvecklings-

nämnden senast den 25 september 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2020 att nuvarande för-

valtningsorganisation från och med den 1 januari 2021 ska övergå 

till nämndsindelade förvaltningar. Fullmäktige uppdrog till kom-

munstyrelsen att utse fyra förvaltningschefer. Enligt kommunallagen 

är kommundirektören eller motsvarande chef för kommunstyrelsens 

förvaltning. I förslag till beslut förtydligas nu att kommunens för-

valtningsorganisation från och med den 1 januari består av fyra 

nämndsindelade förvaltningar samt kommunstyrelsens förvaltning.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 9 september 2020 

Remisshandlingar från kommunstyrelsen den 9 juni 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 september 2020 § 194 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2020-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 84 Dnr 2020-000293  

 

Remiss av betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för 

kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36) 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att invända i remissförslaget och föreslår 

att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen begär socialnämndens yttrande över betänkandet 

Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. 

 

Regeringen tillsatte en utredning om ”Genomförandet av ett nation-

ellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård” 2018, då man 

såg ett behov av att stärka förutsättningar för att bästa möjliga kun-

skap ska användas i hälso- och sjukvården. Utredningen lämnar ett 

flertal förslag, bedömningar och rekommendationer med syfte att 

stärkta strukturer för en god hälso- och sjukvård. 

Sammanfattning SOU 2020:36 Utredningens förslag har primärt två 

syften: Att öka förutsättningarna för staten att göra de insatser som 

mest effektivt bidrar till att målen med hälso- och sjukvården nås. 

Att öka förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens professioner att 

arbeta kunskapsbaserat.  

 

Utredningen har en riktning av utveckling för att kunna möta invå-

narnas behov och förväntningar inom vård och omsorg utifrån nöd-

vändig samverkan för att skapa värde för patienten. Utredningen lyf-

ter fram komplexiteten inom hälso- och sjukvården med många olika 

aktörer. För att få ihop hälso- och sjukvården till en fungerande hel-

het behövs strukturer och väl fungerande samarbeten. En mängd stat-

liga insatser pågår för att stärka förutsättningarna att arbeta kun-

skapsbaserat på lokal nivå, både i regioner och kommuner.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 september 2020 

Sammanfattningen ur Ett nationellt sammanhållet system för kun-

skapsbaserad vård Socialnämndens beredningsutskott den 15 sep-

tember 2020 § 195 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2020-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 85 Dnr 2020-000348  

 

Uppföljning enligt Lex Sarah, Lex Maria och avvikelserapporter 

samt synpunkter och klagomål första halvåret 2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Lex Maria, Avvikelser, Lex Sarah och synpunkter och klagomål är 

en del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksam-

heter inom socialtjänsten och enligt LSS. Syftet är att åtgärda brister 

i verksamheten, systemfel, och förhindra att liknande händel-

ser/missförhållanden uppkommer igen. 

 

Denna uppföljning har upprättats i enlighet med vad som gäller en-

ligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den sociala 

verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2020 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2020 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 24 augusti 2020 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 september 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 september 2020 § 196 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2020-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 86 Dnr 2016-000294  

 

Gemensam process att minska ekonomiskt bistånd 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 

överlämnar den till kommunstyrelsen.  

 

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 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 

Nyckeltal för den gemensamma processen 

Plan för utveckling av praktikplatser KUN 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 september 2020 § 197 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2020-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 87 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 2 2020 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individrapporter kvartal 2/2020 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 27 augustil 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 september 2020 § 198 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2020-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 88 Dnr 2019-000288  

 

Rapport Journal Digital 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har emottagit informationen och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Den sociala verksamheten har under två års tid arbetat med att im-

plementera Journal Digital inom individ- och familjeomsorgens öp-

penvårdsinsatser såväl som inom viss annan stödjande verksamhet. 

Journal Digital är ett dokumentations- och behandlingsstöd för soci-

ala verksamheter. 

 

Familjeenheten, beroendeenheten, psykiatrisk rehabilitering och 

ungdomsteamet är verksamheter som idag har möjlighet att arbeta 

målstyrt i systemet och på individuell och aggregerad nivå framöver 

kunna skapa alltmer underlag för effektutvärdering och ytterligare 

bidrag till en kunskapsbaserad socialtjänst. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 september 2020 § 199 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2020-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 89 Dnr 2020-000361  

 

Framtid Öppen förskola och Familjecentral i Laholms kommun 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att göra analyser en-

ligt tjänstedesign för verksamhetens utformning och lokalisering. 

Öppna förskolan ska vara flexibel i sitt val av lokalisering och fin-

nas där den för tillfället behövs mest utifrån ett förebyggande och 

hälsofrämjande perspektiv. Områdeskunskap om tex socioekono-

miska aspekter och social belastning bör ha företräde vid val av 

lokalisering.  

2. Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att aktivt arbeta för 

att få till stånd en fullvärdig familjecentral i samarbete med region 

Halland. 

 

Ärendebeskrivning 

I december 2019 fick verksamheten i uppdrag att beskriva framtiden 

för öppna förskolan och Familjecentralen i Laholm samt ta fram en 

analys av var öppen förskola bäst placerar sina insatser i kommunen 

ur ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. Öppna förskolan 

i Laholm är idag den enda i kommunens regi och är samlokaliserad 

med BVC, MVC och Socialtjänst i Familjecentralen sedan 2001. Öp-

pen förskola bedrivs även vissa dagar av svenska Kyrkan i Mellbyst-

rand och Skottorp samt liknande verksamheter i andra tätorter. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 september 2020 § 200 

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Socialnämnden 2020-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 90 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 16 september 2020 

Förteckning över synpunkter och förslag den 16 september 2020 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Socialnämnden 2020-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 91 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 16 september 2020 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Socialnämnden 2020-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 92 Dnr 2019-000457  

 

Informationsärenden 2020 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. God och när vård 

3. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19 

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

6.  Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Socialnämnden 2020-09-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 93 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. 

_____ 

 

      

 

 




