
 

 

 
 

 

 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-03-16 

§ Ärendelista 

§ 25 Dnr 2021-000023 

Omställning SÄBO-platser 



 

 

Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 16 mars 2021 

Protokollet som justerats den 23 mars 2021, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Anette Larsson 

Nämndsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 24 mars 2021 till och med den 15 april 

2021 intygas. 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-03-16 

Sida 
1 (2) 

 

Plats och tid Socialchefens rum, klockan 15:00 – 16.30 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Majvor Persson (C), deltar på distans 

 Kristina Jönsson (S), deltar på distans 

 Annalena Emilsson (C), deltar på distans 

 Sara Unosson (KD), deltar på distans 

 Christer Sjöberg (M), deltar på distans 

 Lena Åkesson (TRP), deltar på distans 

 Rosita Antonsson (S), deltar på distans 

 Micael Eliasson (S), deltar på distans 

 Lars-Göran Jarl (SD), deltar på distans 

 Ann-Heléne Djivjak (SD), deltar på distans 

 

Övriga deltagande  Harriet Einerborg (C), ersättare, deltar på distans 

 Boel Göransson (C), ersättare, deltar på distans 

 Britta Ramnemark (L), ersättare, deltar på distans 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare, deltar på distans 

  

 Christel Sundberg, socialchef 

 Anette Larsson, nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Micael Eliasson (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 23 mars 2021  

 

Paragrafer  § 25 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Micael Eliasson (S)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2021-03-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 25 Dnr 2021-000023  

 

Omställning SÄBO-platser 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att: 

- Utreda nedstängning av tomma SÄBO-avdelningar genom om-

flyttning inom boendet. 

- Utreda kostnadseffekten av nedstängning av platser. 

- Lämna kostnadsförslag på att öppna en demensavdelning på Ran-

derslund. 

 

Ärendebeskrivning 

Fortsatta diskussioner för att hantera överskott av SÄBO-platser och 

ett strängt ekonomiskt läge. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Camitz (M) och Kristina Jönsson (S): Ge förvaltningen  

i uppdrag att: 

- Utreda nedstängning av tomma SÄBO-avdelningar genom om-

flyttning inom boendet. 

- Utreda kostnadseffekten av nedstängning av platser. 

- Lämna kostnadsförslag på att öppna en demensavdelning på Ran-

derslund. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kenneth Camitz (M) och Kristina Jönssons 

(S) förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt förslagen. 

_____ 

 

 

 


