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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 15 december 2020 

 
Protokollet som justerats den 16 december 2020, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Lena Boström 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 17 december 2020  

till och med den 7 januari 2021 intygas. 

 

……………………………………………… 

Lena Boström 

Kommunsekreterare 
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Socialnämnden 2020-12-15  
 

Plats och tid Räddningstjänsten Laholm, klockan 08:30 – 12.00, 13.00 – 15.30 

 

 

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) 

 Maj-Lis Jeppson (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 

  

 Christel Sundberg, socialchef 

 Dan Andersson, socialsekreterare § 128 p.1 

 Sinnika Andersson, ekonom § 118 

 Charlotta Magnusson, avdelningschef § 121 

 Jan Fernlund, ekonom §§ 123-124 

 Maria Petersson, HR § 128 p.2 

 Marie Elm Ågren, avdelningschef §§ 122, 125 

 Noor Awad, kvalitetsutvecklare § 128 p.3 

 Kristina Isaksson, avdelningschef § 128 p.4 

 Lena Boström, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Christer Sjöberg (M) 

 

 

Plats och tid för justering Stadshuset den 16 december 2020 klockan 13.00 

 

 

Paragrafer  §§ 118 - 129 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Lena Boström 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Christer Sjöberg (M)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2020-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 118 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 november 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 no-

vember 2020. 

Socialnämndens beredningsutskott den 8 december 2020, § 274 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2020-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 119 Dnr 2020-000322  

 

Avgifter i kommunal hälso- och sjukvård  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner verksamhetens förslag kring uttag av 

hemsjukvårdsavgift från och med 1 mars 2021.     

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2020 att anta för-

slag om avgift i kommunal hälso- och sjukvård, i ett tillägg till av-

gifter för vård- och omsorg inom socialtjänsten Laholms kommuns 

författningssamling 2.9, att gälla från och med den 1 januari 2021. 

 

Årlig översyn av socialtjänstens avgifter sker efter uppräkning uti-

från prisbaslopp med mera och justeras därefter från och med mars 

årligen. Då hemsjukvårdavgiften är en ny avgift läggs denna till i 

samband med 2021 års justering av avgifter. Hemsjukvårdsavgift 

kommer då att tas då ut från och med 1 mars 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 december 2020      

Socialnämndens beredningsutskott den 8 december 2020, § 275 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2020-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 120 Dnr 2020-000480  

 

Socialnämndens delegationsordning from 2021-01-01 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslagen ny delegationsordning skall 

gälla från 2021 för nämndens verksamhet. 

 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om ny förvaltnings-

organisation måste respektive facknämnd ta ställning till en ny dele-

gationsordning. Ordningen har också samordnats centralt så det finns 

en följsamhet i innehåll och struktur mellan de olika nämnderna. Helt 

nytt i delegationsordningen är avsnitten Dataskydd och Personal och 

Arbetsmiljö. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning att gälla från och med 1 januari 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 8 december 2020, § 276 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2020-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 121 Dnr 2020-000477  

 

Gemensam process ekonomiskt bistånd SON-KUN 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden och Kultur- och utvecklingsnämnden ser med fort-

satt oro på kostnadsutvecklingen när det gäller utbetalningen av det 

ekonomiska biståndet. Analysen visar också att Laholms kommun 

kunde och borde ligga på en lägre samlad kostnadsnivå för ekono-

miskt bistånd. 

 

2018 påbörjades en gemensam process mellan verksamheterna i so-

cialnämnden och i kultur- och utvecklingsnämnden för att individen 

snabbare ska nå självförsörjning via arbete och det ekonomiska bi-

ståndet minska. Utbetalningen av det ekonomiska biståndet var sam-

manlagt lägre 2019 än 2018 men takten i minskningen behöver öka. 

Verksamheterna arbetar vidare utifrån fortsatta och planerade åtgär-

der som redovisats i ”Rapport om åtgärder för att minska kostna-

derna för ekonomiskt bistånd” 2020-03-27.  

 

Som en del av åtgärdspaketet skulle även Arbetsmarknad företa en 

genomlysning av processen med fokus på arbetsmarknadsinsatser. 

Denna är genomförd och den har även inbegripit de gemensamma 

aktiviteterna i processen. 

  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 december 2020 

Genomlysning arbetsmarknadsverksamhet, Ernst & Young 

Socialnämndens beredningsutskott den 8 december 2020, § 277 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2020-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 122 Dnr 2020-000185  

 

Lokalbehovsplan 2020 - 2025 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att, med godkännande, överlämna redovis-

ningen över lokalbehov till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har givit samtliga nämnder i uppdrag att identifi-

era sitt lokalbehov de kommande åren, detta för att skapa möjlighet 

till en kommungemensam lokalförsörjningsplan.  

Utöver den genomgång socialnämnden gjort hänvisar socialnämn-

den också till förstudien för särskilda boenden och de behov som 

identifierats i denna. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 december 2020 

Sammanställning och prioritering av lokalbehov 2021 – 2030 

Sammanställning över socialnämndens samtliga lokaler  

Socialnämndens beredningsutskott den 8 december 2020, § 278 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2020-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 123 Dnr 2020-000490  

 

LOV-ersättning interna/externa utförare år 2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om höjning av ersättningsnivån till LOV-

utförare för 2021, externt och internt enligt tjänsteskrivelse den 2 de-

cember 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen fastställer årligen (senast i december månad) nivåersätt-

ningen och ersättningen per timme inför nästkommande år. Ersätt-

ningen ligger fast under respektive år.  

 

Uppräkning har skett med 2,0 % från tidigare nivåer. Ersättning för 

vak, ledsagning och avlösning lämnas oförändrat.  

(förändring grundar sig på genomsnittslön 2019, 26 100 kr, genom-

snitt 2020, 26 620 kr vilket ger en löneökning på 2,0 %).   

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 2 december 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 8 december 2020, § 279 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2020-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 124 Dnr 2020-000491  

 

LOV-ersättning dagverksamhet år 2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om höjning av ersättningsnivån till LOV-

utförare dagligverksamhet för 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen fastställer årligen (senast i december månad) ersätt-

ningen per brukare och dag inför nästkommande år. Ersättningen lig-

ger fast under respektive år.  

 

Uppräkning har skett med 1,83 % från 2020 års nivå. Orsaken till att 

höjning skett med mindre än vad löneökningen motiverar är följande: 

 

Justering har skett för ökade kostnader för måltider, 2 kr per dag 

Anpassning till Laholmshems hyresnivå innebär en ökad kostnad 

med 1 kr per dag 

 

Löneökningen är beräknad till 2,0 % (förändring grundar sig på ge-

nomsnittslön 2019, 26 100 kr, genomsnitt 2020 26 620 kr vilket ger 

en löneökning på 2,0 %).   

 

Ny ersättning per dag och brukare kommer att vara 724 kr (711 kr). 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 2 december 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 8 december 2020, § 280 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Gärdets dagverksamhet      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2020-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 125 Dnr 2020-000448  

 

Risk- och väsentlighetsanalys 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har mottagit informationen och lämnar rålistan till 

verksamheten för framtagande av internkontrollplan 2021. 

 

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 8 december 2020, § 281 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2020-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 126 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 9 december 2020 

Förteckning över synpunkter och förslag den 9 december 2020 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Socialnämnden 2020-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 127 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 9 december 2020 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Socialnämnden 2020-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 128 Dnr 2019-000457  

 

Informationsärenden 2020 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Utbildning från HR angående arbetsmiljöansvar 

3. RPA Automatisering 

4. Genomförandeplan Omställning SÄBO 

5. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19 

6.  Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2019-12-17 

7.  Verksamhetschefens agenda 

8.  Ledamöternas inspel 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Socialnämnden 2020-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 129 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. 

_____ 

 

      

 

 


