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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 26 januari 2021 

 
Protokollet som justerats den 27 januari 2021, 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 28 januari 2021 till och med den 19 feb-

ruari 2021 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten 
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Socialnämnden 2021-01-26  
 

Plats och tid Utbildningslokalen, räddningstjänsten, klockan 08:30 – 16.00 

 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Majvor Persson (C), deltar på distans, ej §§ 7-8 

 Kristina Jönsson (S), deltar på distans 

 Annalena Emilsson (C) 

 Sara Unosson (KD), deltar på distans 

 Christer Sjögren (M), deltar på distans 

 Lena Åkesson (TRP), deltar på distans 

 Rosita Antonsson (S), deltar på distans 

 Micael Eliasson (S) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD), deltar på distans 

 Maj-Lis Jeppsson, (SD), deltar på distans 

 Harriet Einerborg (C) deltar på distans, §§ 7-8 

  

Övriga deltagande  Gunilla Karlsson (M), ersättare, deltar på distans 

 Harriet Einerborg (C), ersättare, deltar på distans, ej §§ 7-8 

 Boel Göransson (C), ersättare, deltar på distans 

 Britta Ramnemark (L), ersättare, deltar på distans 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare, deltar på distans 

 Mona Eriksson (MED), ersättare, deltar på distans 

  

 Christel Sundberg, Socialchef 

 Anna Forssberg, ekonom § 1 

 Charlotta Magnusson, verksamhetschef §§ 4 och 11 p.1 

 Marie Olsson, kultur- och utvecklingsförvaltningen § 4 

 Peter Severin Larsson, näringslivsenheten § 4 

 Malin Lindqvist, socialsekreterare § 11 p.1 

 Bo Bjelvenstedt, kommunikatör § 11 p.1 

 Ingrid Gustavsson, enhetschef § 11 p.1 

 Kristina Isaksson, verksamhetschef §§ 7-8 

 Caroline Jonsson, projektledare §§ 7, 8 och 11 p.3 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Lena Åkesson (TRP)  

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 28 januari 2021 klockan 11.30 

 

Paragrafer  §§ 1-12 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Lena Åkesson (TRP)
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Socialnämnden 2021-01-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 1 Dnr 2020-000492  

 

Internbudget 2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till internbudget. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har fått en tilldelad nettokostnadsram på 518 885 tkr. 

Under 2020 har socialnämnden fortsatt sitt arbete med den åtgärds-

plan som togs fram inför 2019 gemensamt inom kommunens led-

ningsgrupp. Hittills (2019 och 2020) har socialnämnden mins-kat 

sina kostnader, 2019 med ca 10 000 tkr, sammanställning för 2020 

är inte klar men vid delårsbokslutet var kostnadsminskningen 6 704 

tkr genom olika åtgärder.  

 

Då 2020 till största del har präglats av pågående pandemi har flera 

av de planerade åtgärderna fått senareläggas. Under 2020 har social-

nämnden erhållit kompensation för stora delar av Covidkostnaderna 

mars-aug och ytterligare medel har eftersökts. Pandemin kommer att 

pågå även under 2021 och medföra kostnader som vi, idag, inte vet 

om vi kompenseras. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 19 januari 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 19 januari 2021, § 10 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 2 Dnr 2021-000007  

 

Beslutsattestanter 2021 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden fastställer förslag på beslutsattestanter och ersät-

tare för år 2021. 

2. Socialnämnden delegerar åt verksamhetschefen att fatta beslut 

om förändringar och/eller kompletteringar av beslutsattestanter 

under kalenderåret.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet - Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner 

- skall nämnden minst en gång per år fatta beslut avseende beslutsat-

testanter och deras ersättare inom nämndens verksamhetsområden. 

Nämnden utser också en person som löpande under året har delegat-

ionsrätt när det gäller förändringar av attesträtterna.  

 

Beslutsunderlag 

Beslutsattestanter från och med 2021-01-01 

Socialnämndens beredningsutskott den 19 januari 2021, § 11 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten      
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Socialnämnden 2021-01-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 3 Dnr 2020-000229  

 

Revidering av nämndsplan för år 2021 samt ekonomisk plan år 

2022-2023 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa reviderad nämndsplan 2021 – 

2023 med anledning av kommunfullmäktiges beslut om kommun-

plan. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag till revidering av socialnämndens nämndsplan för 

2021-23 med anledning av kommunfullmäktiges budgetbeslut och 

kommunplan för 2021-23. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Texten i 3.4 under rubriken Utredningsuppdrag om bolagisering av 

kommunal verksamhet inom socialnämndens verksamhetsområde 

utgår ur nämndsplanen. 

 

Annalena Emilsson C): Bifall till socialnämndens beredningsutskotts 

förslag. 

 

Beslutsgång: 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämn-

den beslutar enligt Annalena Emilssons (C) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 11 januari 2021 

Förslag till reviderad nämndsplan 2021-2023 

Socialnämndens beredningsutskott den 19 januari 2021, § 12 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2021-01-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 4 Dnr 2020-000477  

 

Gemensam process ekonomiskt bistånd SON-KUN 

 

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. 

 

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.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 7 januari 2021 

Nyckeltal gemensam process jan-dec 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 19 januari 2021, § 13 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och utvecklingsnämnden      
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Socialnämnden 2021-01-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 5 Dnr 2018-000248  

 

Avtalsuppföljning LOV-utförare - Gärdets Omsorg Hallandsås 

AB 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger tjänsteskrivelsen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt avtalsvillkoren i förfrågningsunderlaget ska årlig avtalsupp-

följning genomföras. Detta har genomförts med Gärdets Omsorg 

Hallandsås AB, 2020-02-12. 

 

Inför uppföljningen hämtades information in från kommunens bi-

ståndshandläggare, HSL organisationen samt slumpmässig gransk-

ning av journal i verksamhetssystemet Treserva. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 18 december 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 19 januari 2021, § 14 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2021-01-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 6 Dnr 2016-000143  

 

Avtalsuppföljning LOV-utförare - Aktsam Vård och Omsorg 

AB 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger tjänsteskrivelsen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt avtalsvillkoren i förfrågningsunderlaget ska årlig avtalsupp-

följning genomföras. Detta har genomförts med Aktsam Vård och 

Omsorg AB, 2020-05-28.  

 

Inför uppföljningen hämtades information in från kommunens bi-

ståndshandläggare samt slumpmässig granskning av journal i verk-

samhetssystemet Treserva.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 18 december 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 19 januari 2021, § 15 

_____ 
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Socialnämnden 2021-01-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 7 Dnr 2021-000023  

 

Genomförandeplan för omställning SÄBO-platser 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att utveckla ett de-

menscenter med 48 platser inklusive korttid, växelvård och dag-

verksamhet under 2021. 

2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att skyndsamt 

avveckla verksamheten på Smedjebacken. 

3. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att återkomma 

till socialnämnden i februari med förslag på ytterligare avdel-

ningar som kan stängas för att minska det ekonomiska under-

skottet. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade i augusti 2020 att verksamheten skulle pre-

sentera en genomförandeplan för att samlokalisera demensplatserna 

som ett led i att kvalitetssäkra och kompetenssäkra demensvården. 

 

Verksamheten har tidigare lyft fram Fridhemsgården som det boen-

det där samlokaliseringen bör ske. Genomlysningen från arbetsgrup-

pen visar att Randerslund är ett bättre alternativ såväl interiört som 

exteriört för att samlokalisera till ett demenscentrum än Fridhems-

gården. Genom att välja Randerslund kan verksamheten samla alla 

demens och korttidsplatser på ett boende.  

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Majvor Persson (C) i handläggningen av 

detta ärende. 

 

Beredningsutskottets förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att platserna för särskilt boende och 

korttidsplats/växelvårdsplats för personer med demenssjukdom 

samlokaliseras till Randerslund. 

2. Förstudie av en flytt av dagverksamheten för personer med de-

menssjukdom till Randerslund om beslut tas om samlokalisering 

till Randerslund. 

3. Avveckla Smedjebackens vårdavdelningar under hösten 2021.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sara Unosson (KD): Ett demenscentrum med den kompetens och sä-

kerhet på ett och samma ställe är att föredra, dock bör utredas att vid 

ett nybygge av ett särskilt boende i Laholms kommun så bör det  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

byggas som ett demenscentrum. Föreslår en utredning av ett nybyggt 

demenscentrum i Laholms kommun alla de andra punkterna i bered-

ningsutskottets förslag stryks. 

 

Annalena Emilsson (C), Harriet Einerborg (C), Kenneth Camitz (M), 

Christer Sjöberg (M), Lena Åkesson (TRP), Ann-Heléne Djivjak 

(SD), Maj-Lis Jeppsson (SD), Kristina Jönsson (S), Micael Eliasson 

(S), Rosita Antonsson (S): Socialnämnden föreslår kommunfullmäk-

tige att utveckla ett demenscenter med 48 platser inklusive korttid, 

växelvård och dagverksamhet under 2021. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Sara Unossons (KD) förslag mot Annalena Emils-

sons (C) m.fl´s. förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt 

Annalena Emilssons (C) m.fl. förslag. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Annalena Emilsson (C), Harriet Einerborg (C), Kenneth Camitz (M) 

Christer Sjöberg (M), Lena Åkesson (TRP), Ann-Heléne Djivjak 

(SD), Maj-Lis Jeppsson (SD): Socialnämnden ger socialförvalt-

ningen i uppdrag att skyndsamt avveckla verksamheten på Smedje-

backen. 

 

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

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att avveckla verk-

samheten på Smedjebacken. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Annalena Emilssons (C) m.fl´s. förslag mot Kris-

tina Jönssons (S) m.fl´s förslag och finner att socialnämnden beslutar 

enligt Annalena Emilssons (C) m.fl´s förslag. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Camitz (M): Socialnämnden ger socialförvaltningen i upp-

drag att återkomma till socialnämnden i februari med förslag på yt-

terligare avdelningar som kan stängas för att minska det ekonomiska 

underskottet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget och finner att socialnämnden beslu-

tar enligt Kenneth Camitz (M) förslag. 

  forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 
 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 januari 2020 

Brev till brukare och anhöriga på Fridhemsgården 

Brev till brukare och anhöriga på Tangon 

 

Brev till brukare och anhöriga på Smedjebacken 

Brev till brukare och anhöriga demenscentrum Randerslund 

Kommunikationsplan 

Socialnämndens beredningsutskott den 19 januari 2021, § 16 

_____ 

 

Reservation 

Sara Unosson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 8 Dnr 43138  

 

Tillfälligt inflyttningsstopp Randerslund 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om ett tillfälligt inflyttningsstopp på Ran-

derslunds särskilda boendeplatser. 

 

Ärendebeskrivning 

Om beslut fattas att inrätta ett demenscentrum på Randerslund under 

2021 bör ett inflyttningsstopp införas för att boendeplatser ska kunna 

möjliggöras och processen med att erbjuda andra boendeplatser på-

börjas.      
 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Majvor Persson (C) i handläggningen av 

detta ärende. 
 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 20 januari 2021      

_____ 

     

Reservation: 

Sara Unosson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 9 Dnr 2021-000005  

 

Anmälningsärenden 2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till socialtjänsten under 

månaden. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 19 januari 2021 över anmälningar 

Förteckning den 19 januari 2021 över synpunkter och klagomål 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 10 Dnr 2021-000006  

 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

 

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 januari 2021 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 11 Dnr 2021-000004  

 

Informationsärenden 2021 

 

1. Rapport - Rekrytering familjehem 

2. Verksamhetsplan 2021 

3. Information kring förstudie SÄBO i Våxtorp 

4. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19 

5.  Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - hade inte någon 

nämnd i januari 2020 

6.  Verksamhetschefens agenda 

7.  Ledamöternas inspel 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 12 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. 

_____ 

      

 

 


