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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 20 oktober 2020 

 
Protokollet som justerats den 21 oktober 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 22 oktober 2020 till och med den 13 no-

vember 2020 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten 
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Socialnämnden 2020-10-20  
 

Plats och tid Räddningstjänsten Laholm, klockan 08:30 – 12.50 

 

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) 

 Lena Åkesson (TRP) 

 Rosita Antonsson (S), deltar på distans 

 Micael Eliasson (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) §§ 95, 98-100, 104 p.1-2 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Maj-Lis Jeppson (SD) §§ 96-97, 102-103, 104 p 3-7, 105 

  

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 

 Maj-Lis Jeppson (SD), ersättare §§ 95, 98-100, 104 p.1-2 

  

 Christel Sundberg, Socialchef 

 Anette Johansson Schramm, LSS-handläggare § 104 p.1 

 Sinnika Andersson, ekonom § 95, deltar på distans 

 Charlotta Magnusson, avdelningschef §§ 98-99 

 Kristina Isaksson, avdelningschef § 104 p.2 

 Marie Elm Ågren, avdelningschef §§ 100-101 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 21 oktober 2020 klockan 13.00 

 

Paragrafer  §§ 95-105 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2020-10-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 95 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 september 2020 samt re-

dovisning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, 

barn och unga, funktionsnedsatta, missbruk/beroende och psykiatri, 

ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning samt redovisning av indikatorer till och med sep-

tember 2020. 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 oktober 2020 § 209 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2020-10-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 96 Dnr 2020-000387  

 

Samråd Plommonet 6 och del av Lagaholm 2:20 - Laholms kom-

mun 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att invända mot förslag till ny detaljplan för 

Plommonet 6 och del av Lagaholm 2:20.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd översänt detaljplan för 

plommonet 6 och del av Lagaholm 2:20.  

 

Laholms pastorat är i behov av att kunna utveckla nuvarande kyrko-

gårdsverksamhet som ligger inom ett befintligt kvarter med små möj-

ligheter att expandera. Grannfastigheten Plommonet 6 har förvärvats 

och Laholms Pastorat lämnade 2016 in förfrågan om en förändrad 

markanvändning för att kunna nyttja även denna fastighet i sin verk-

samhet, vilket förutsätter en ny detaljplan.  

 

Planförslagets syfte är att möjliggöra en utveckling av nuvarande 

kyrkogårdsverksamhet genom att långsiktigt säkerställa ytor som be-

hövs för driften av kyrkogårdens verksamhet.    

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2020 

Miljö- och byggnadsnämndens remisshandling den 23 september 

2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 oktober 2020 § 210 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2020-10-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 97 Dnr 2020-000078  

 

Extra utbetalning av habiliteringsersättning 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att stimulansbidraget används för ytter-

ligare en tillfällig höjning av habiliteringsersättningen under 

tidsperioden juli-december 2019 med 13 kr/dag.  

2. Socialnämnden beslutar att summan kommer att betalas ut som 

en retroaktiv engångssumma i november månad till brukaren. 

Förutsättningar som gäller för att få extra dagpenning är att man 

deltar aktivt i dagligverksamhet.  

 

Ärendebeskrivning 

Efter 1 juni 2020 har Laholms kommun fått ta del av ytterligare sti-

mulansbidrag som inte har rekvirerats från andra kommuner. Denna 

summa delas nu av de som tidigare under 2020 fått habiliteringser-

sättning. Det innebär ingen kostnad för kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 21 september 2020 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-09-21 § 128 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 oktober 2020 § 211 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2020-10-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 98 Dnr 2020-000282  

 

Utvärdering av Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Laholms 

Rödakorskrets, Socialnämnden och Kultur- och utvecklings-

nämnden i Laholms kommun 2018 - 2020 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att 1 387 000 kronor 

per år tas av omställningsfonden för delfinansiering av idéburet 

offentligt partnerskap med Röda Korset i Laholm under en 

treårsperiod från och med 1 april 2021. 

2. Socialnämnden beslutar att ge verksamheten, tillsammans med 

kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet, i uppdrag att för-

länga samarbetet genom idéburet offentligt partnerskap med 

Röda Korset under förutsättning att ovanstående beslut fattas, 

samt att vid delårs- och årsbokslut fortsätta beskriva uppnådda 

effekter, från och med den 1 april 2021 till den 31 mars 2024.  

3. Socialnämnden beslutar att 317 000 kronor per år fortsatt belas-

tar socialnämndens budget i form av föreningsbidrag under 

ovanstående period. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun deltar tillsammans med Laholms Rödakorskrets i 

Sveriges Kommuner & Regioners (SKR) nätverk kring Idéburet of-

fentligt partnerskap (IOP). IOP är en samverkansmodell som utgör 

ett sätt att samarbeta i partnerskap med civilsamhällets organisat-

ioner.  

Den 1 april 2018 beslutade kommunstyrelsen om överenskommelse 

avseende samverkan mellan Laholms Rödakorskrets, socialnämnden 

och kultur- och utvecklingsnämnden i Laholms kommun angående 

15 praktikplatser på heltid inom Röda Korsets verksamheter i La-

holm i form av Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Nuvarande 

överenskommelse sträcker sig till 31 mars 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 

Tjänsteskrivelse den 25 september 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 oktober 2020 § 212 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och utvecklingsnämnden      

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2020-10-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 99 Dnr 2018-000334  

 

Tillägg i socialnämndens delegationsordning 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om föreslagna tillägg/ändringar gällande so-

cialnämndens delegationsordning i enlighet med tjänsteskrivelse den 

1 oktober 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden antog den 19 maj 2020 en reviderad delegationsord-

ning. På förekommen anledning kompletteras denna med följande 

två delegationspunkter:  

 

5.1.44 Överenskommelse om placering av ensamkommande barn  

Lagrum: 3 § tredje stycket 1. LMA 

Delegat: Avdelningschef 

 

5.2.9 Utreseförbud under LVU 

Lagrum: § 31 a LVU 

Delegat: Socialnämndens ordförande, 1 vice ordförande och 2 vice 

ordförande i angiven ordning.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 oktober 2020 § 213 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2020-10-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 100 Dnr 2020-000399  

 

Kvalitetspris Kaliber år 2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen och delar ut Kvalitets-

pris Kaliber år 2020. 
 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslöt att införa ett kvalitetspris som utdelas första 

gången 2019.  

Socialnämnden vill med priset uppmuntra arbetsgrupper/ team ge-

nom att uppmärksamma goda initiativ och insatser i förbättringsar-

betet samt att lyfta goda exempel. Ett led i arbetet för ständiga för-

bättringar i organisationen och kvalitetsutveckling. 

 

Prissumman 10 000 kr ska användas för personal i verksamheten un-

der året eller kommande kalenderår och rapporteras i årsbokslut 

 

Utsedd jury har beslutat att årets Kvalitetspris Kaliber tilldelas till 

medarbetarna i Covidteamet i hemtjänsten.      

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 oktober 2020 § 214 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2020-10-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 101 Dnr 2020-000378  

 

Arbetsmiljöredovisning Socialtjänsten 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden mottager arbetsmiljöredovisningen för 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöar-

bete AFS 2001:1 ska arbetsgivaren göra en årlig uppföljning av hur 

det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Den årliga Arbetsmil-

jöredovisningen ska till nämnden för information. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 13 oktober 2020 

Arbetsmiljöredovisning 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 oktober 2020 § 215 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2020-10-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 102 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 oktober 2020 

Förteckning över synpunkter och förslag den 13 oktober 2020 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2020-10-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 103 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 oktober 2020 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Socialnämnden 2020-10-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 104 Dnr 2019-000457  

 

Informationsärenden 2020 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Anvisning och samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering 

i öppenvården och utskrivningsplanering från slutenvården. 

3. Repetition av socialnämndens speciallagstiftning 

4. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19 

5.  Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2019-10-22 

6.  Verksamhetschefens agenda 

7.  Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Socialnämnden 2020-10-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 105 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. 

_____ 

 

      

 

 




