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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 17 november 2020 

 
Protokollet som justerats den 18 november 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 19 november 2020 till och med den 11 

december 2020 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten 
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Socialnämnden 2020-11-17  
 

Plats och tid Räddningstjänsten Laholm, klockan 08:30 – 13.00 

 

 

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  Gunilla Karlsson (M), ersättare, deltar på distans  

 Britta Ramnemark (L), ersättare, deltar på distans 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare, deltar på distans 

 Maj-Lis Jeppson (SD), ersättare 

  

 Christel Sundberg, socialchef 

 Ylva Jönsson, 1:e biståndshandläggare § 115 p.1 

 Anna Forssberg, ekonom § 106 

 Marie Elm Ågren, avdelningschef §§ 111-112, 115 p.2 

 Charlotta Magnusson, avdelningschef §§ 109-110 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

 

 

Utses att justera Sara Unosson (KD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 18 november 2020 klockan 15.00 

 

Paragrafer  §§ 106-116 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Sara Unosson (KD) 
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Socialnämnden 2020-11-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 106 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 oktober 2020 samt redo-

visning 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 ok-

tober 2020. 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 november 2020, § 238 

_____ 
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Socialnämnden 2020-11-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 107 Dnr 2020-000400  

 

Socialnämndens sammanträdesplan 2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar sammanträdesplan för socialnämnden och dess 

beredningsutskott för år 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 6 § i socialnämndens reglemente sammanträder socialnämn-

den på dag och tid som socialnämnden bestämmer.  

 

Följande sammanträdesdagar och tider föreslås för år 2021. 

 

Beredningsutskott Socialnämnd 

19 januari 26 januari 

9 februari 16 februari 

16 mars 23 mars 

13 april 20 april 

11 maj 18 maj 

15 juni 22 juni (heldag) 

6 juli 

17 augusti 24 augusti 

14 september 21 september 

12 oktober 19 oktober 

16 november 23 november 

14 december 21 december 

 

Sammanträdesdag: tisdag Sammanträdesdag: tisdag 

Sammanträdestid kl. 08.30 Sammanträdestid kl. 08.30 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 november 2020, § 239 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2020-11-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 108 Dnr 2020-000373  

 

Översyn av habiliteringsersättning 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden meddelar kultur- och utvecklingsnämnden att nämn-

den avvisar förslaget om höjd habiliteringsersättning. 

Kultur- och utvecklingsnämnden kan inte fatta ensidigt beslut i frå-

gan då det påverkar annan nämnds verksamhet. 

 

Ärendebeskrivning 

Daglig verksamhet är en sysselsättning enligt LSS 9:10 för de perso-

ner som står längst ifrån arbetsmarknaden och arbetet är ej avlönat. 

Kultur och utvecklingsnämnden har lagt fram förslag till beslut kring 

höjd habiliteringsersättning utifrån att det kan ses som ett incitament 

att komma till sin sysselsättning.  

Själva sysselsättningen skall vara meningsfull och så motiverande att 

detta i sig blir ett incitament till närvaro. Daglig verksamhet är en 

frivillig sysselsättning som skall kunna individanpassas efter bruka-

rens specifika förutsättningar. De brukare som har insatsen daglig 

verksamhet har antingen aktivitetsersättning alternativt sjukersätt-

ning till grund för sin försörjning. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Kenneth Camitz (M), Annalena Emilsson (C), Sara Unosson (KD) 

och Lena Åkesson (TRP): Bifall till beredningsutskottets förslag. 

 

Ann-Helené Djivjak (SD): Tillägg att orden, för närvarande, ska in i 

slutet på första meningen i förslag till beslut. 

 

Mötet ajourneras 5 minuter. 

 

Kristina Jönsson (S), Micael Eliasson (S) och Rosita Antonsson (S): 

Ja till kultur- och utvecklingsnämndens förslag och att man äskar 

medel av kommunstyrelsen för oförutsedda kostnader. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer beredningsutskottets förslag mot Kristina Jönsson 

(S) m.fl´s förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt bered-

ningsutskottets förslag. 

 

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för beredningsutskottets förslag. 

Nej-röst för Kristina Jönssons (S) m.fl´s förslag. forts. 
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Socialnämnden 2020-11-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med 6 ja röster mot 5 nej röster beslutar socialnämnden att bifalla 

beredningsutskottets förslag. 

 

Ordförande frågar därefter om Ann-Helené Djivjaks (SD) tilläggs-

förslag och finner att socialnämnden avslår förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2020 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 14 septem-

ber 2020, § 106 

Tjänsteskrivelse den 22 juli 2020 med bilaga 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 november 2020, § 240 

 

Reservation 

Kristina Jönsson (S), Micael Eliasson (S) och Rosita Antonsson (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag, även Lars-

Göran Jarl (SD) och Ann-Helenén Djivjak (SD) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget förslag. 

_____ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden      

 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Majvor Persson (C) X   

Kristina Jönsson (S)  X  

Annalena Emilsson (C) X   

Sara Unosson (KD) X   

Christer Sjöberg (M) X   

Lena Åkesson (TRP) X   

Rosita Antonsson (S)  X  

Micael Eliasson (S)  X  

Lars-Göran Jarl (SD)  X  

Ann-Helené Djivjak (SD)  X  

Kenneth Camitz (M) X   

Summa 6 5  
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Socialnämnden 2020-11-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 109 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 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individrapporter kvartal 3/2020 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 20 oktober 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 november 2020, § 241 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige      
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Socialnämnden 2020-11-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 110 Dnr 2016-000294  

 

Rapport gemensam process ekonomiskt bistånd 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 

överlämna den till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden ser med fortsatt 

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. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 november 2020 

Nyckeltal gemensam process ekonomiskt bistånd 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 november 2020, § 242 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2020-11-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 111 Dnr 2020-000185  

 

Lokalbehovsplan 2020 - 2025 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till verksam-

heten med uppdrag att meddela kommunstyrelsen att socialnämn-

den inte kan fullfölja sin lokalbehovsplan då man inte fått begärda 

uppgifter besvarade från kommunstyrelsen. 

 

2. När socialnämnden fått svar från kommunstyrelsen får verksam-

heten i uppdrag att slutföra lokalbehovsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har anmodat samtliga nämnder att upprätta en lo-

kalbehovsplan. Plan ska överlämnas till kommunstyrelsen senast 31 

dec 2020.  

 

Syftet är att ta fram en lokalhovsplan på kort sikt år 2020-25 och på 

lång sikt, med utblick till år 2040. Analys av verksamhetens behov 

sker utifrån befolkningsutveckling och tillväxt, demografi, översikts-

planering, bostadsförsörjningsprogram, nuläge och förändringar. År-

lig revidering ska ske av planen.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Camitz (M), Majvor Persson (C) och Christer Sjöberg (M): 

Återremiss av ärendet till verksamheten med uppdrag att meddela 

kommunstyrelsen att socialnämnden inte kan fullfölja sin lokalbe-

hovsplan då man inte fått begärda uppgifter besvarade från kommun-

styrelsen. 

 

När socialnämnden fått svar från kommunstyrelsen får verksamheten 

i uppdrag att slutföra lokalbehovsplanen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner att socialnämnden beslutar återremittera ärendet i enlighet 

med Kenneth Camitz (M), Majvor Person (C) och Christer Sjöbergs 

(M) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 1 november 2020 

Fastighets- och behovsinventering 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 15 maj 2020 forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Kommunstyrelsens beslut 16 april 2020, § 74 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 november 2020, § 243 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2020-11-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 112 Dnr 2020-000448  

 

Risk- och väsentlighetsanalys 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har mottagit informationen och beslutar att rålistan 

även tas upp på socialnämndens sammanträde i december 2020 för 

eventuell komplettering av riskområden.  

 

Ärendebeskrivning 

Risk- och väsentlighetsanalys, ett underlag till Internkontrollplan 

2021 där man presenterar en rålista med riskområden. 

 

Beslutsunderlag 

Risk- och väsentlighetsanalys, rålista 10 november 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 november 2020, § 244 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 113 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 november 2020 

Förteckning över synpunkter och förslag den 10 november 2020 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 114 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 november 2020 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 115 Dnr 2019-000457  

 

Informationsärenden 2020 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Uppföljning sommaren 2020 

3. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Covid-

19 

4.  Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2019-11-19 

5.  Verksamhetschefens agenda 

6.  Ledamöternas inspel 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 116 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. 

_____ 

 

      

 

 




