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Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 23 mars 2021 

Protokollet som justerats den 25 mars 2021, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Malin Andersson 

Nämndsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 26 mars 2021 till och med den 19 april 

2021 intygas. 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Räddningstjänsten, Utbildningslokalen, 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), deltar på distans 

 Christer Sjöberg (M) 

 Lena Åkesson (TRP) 

 Rosita Antonsson (S), deltar på distans 

 Micael Eliasson (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD), deltar på distans 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 

Övriga deltagande  Jovica Babic (M), ersättare 

 Gunilla Karlsson (M), ersättare  

 Harriet Einerborg (C), ersättare 

 Boel Göransson (C), ersättare 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare 

 Mona Eriksson (MED), ersättare 

 Maj-Lis Jeppsson (SD), ersättare 

 Jenny Larsson (V), ersättare 

 Kjell Henriksson (S) kommunråd  

  

 Christel Sundberg, socialchef 

 Maria Emanuelsson, LSS-handläggare § 40 p.1 

 Anna Forssberg, ekonom §§ 27-31 

 Charlotta Magnusson, verksamhetschef § 33 

 Marie Elm Ågren, verksamhetschef §§ 34-36 

 Caroline Jonsson, projektledare § 37 

 Kristina Isaksson, verksamhetschef § 37 

 Malin Andersson, nämndsekreterare  

 

Utses att justera Christer Sjöberg (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 25 mars 2021 klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 27-41 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Christer Sjöberg (M) 
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Socialnämnden 2021-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 27 Dnr 2021-000118  

 

Månadsuppföljning 2021 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen gällande ekonomi och in-

dikatorer och lägger den till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter februari 2021 samt redo-

visning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, 

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

ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 mars 2021 

Månadsuppföljning samt redovisning av indikatorer till och med feb-

ruari 2021 

Åtgärdsplan den 18 mars 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 mars 2021 § 50 

_____ 
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Socialnämnden 2021-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 28 Dnr 2021-000062  

 

Bruttobudgetförändring 2021 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner förslaget till bruttobudgetförändring  

 avseende internbudgeten för 2021. Intäkts- och kostnadsbrutto-

omslutningen minskas med 11 874 tkr i förhållande till tidigare 

beslutad bruttoram i kommunfullmäktige. 

2. Beslutet om bruttobudgetförändring anmäls till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-

nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-

täkter inom nämndens verksamhetsområden skall tas upp i budgeten. 

 

I ”Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Laholms kom-

mun” under rubriken 10.1 Internbudget, anges att nämnden har möj-

lighet att förändra sin budgets bruttoomslutning under förutsättning 

att det tilldelade nettoanslaget inte påverkas. Sådana förändringar ska 

anmälas till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 mars 2021 § 51 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 29 Dnr 2021-000117  

 

Kompletteringsbudget 2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja socialnämnden 

kompletteringsbudget för 2021 med 21 830 tkr för att täcka redovi-

sade kostnader i enlighet med tjänsteskrivelse den 18 mars 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Begäran om kompletteringsbudget för tillkommande kostnader inom 

socialnämnden 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 mars 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 mars 2021 § 52 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 30 Dnr 2021-000060  

 

Reviderad investeringsbudget 2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till reviderad investeringsbudget för 

2021 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har ett årligt anslag för löpande utbyte av utrustning 

och inventarier. Socialtjänsten har för avsikt att byta ut larmen i både 

ordinärt och särskilt boende. Upphandlingen av larm till ordinärt bo-

ende är klar, utbyte av trygghetslarm kommer att fortgå under 2021. 

Utveckling av verksamhetssystemet Treserva påbörjades 2018 och 

kommer att fortsätta under 2021. Arbetet med att utveckla arbets-

miljö och välfärdsteknik kommer att fortgå under 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 februari 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 mars 2021 § 53 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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Socialnämnden 2021-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 31 Dnr 2021-000061  

 

Handkassor och växelkassor år 2021 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till hand-

kassor och växelkassor för 2021. 

2. Socialnämnden beslutar att förvaltningschefen får delegation på 

att fatta beslut om förändringar och/eller kompletteringar av 

handkassor/växelkassor under kalenderåret. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för hand- och väx-

elkassor inom sina verksamheter. Enligt kommunstyrelsens riktlinjer 

för kontanthantering får en handkassa endast användas till mindre 

utgifter, som inte faktureras. Vid beslut om handkassor ska nämnden 

ta hänsyn till att storleken på kassorna inte är större än motiverat till 

användningsområdet och att antalet handkassor begränsas. 

 

För att underlätta den administrativa hanteringen av handkassor och 

växelkassor föreslås att förvaltningschefen får delegation på att fatta 

beslut om förändringar och/eller kompletteringar av handkassor/väx-

elkassor löpande under kalenderåret. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2021 

Förteckning över hand- och växelkassor, 2 mars 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 mars 2021 § 54 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten 
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Socialnämnden 2021-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 32 Dnr 2021-000122  

 

Regional handlingsplan för Suicidprevention 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta den 

Regionala handlingsplanen för suicidprevention. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har översänt förslag till Regional handlingsplan 

för suicidprevention till socialnämnden på remiss. Framtagandet av 

planen har skett i bred samverkan mellan regionen och de halländska 

kommunerna. Representanter från barn- och ungdoms-, kultur och 

utvecklings- samt socialförvaltningen har ingått. 

 

Syftet med den framtagna regionala handlingsplanen för suicidpre-

vention är att skapa förutsättningar för bättre samordning, struktur 

och hållbarhet över tid i det suicidpreventiva arbetet. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 10 mars 2021 

Förslag till Regional handlingsplan för suicidprevention 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 mars 2021 § 55 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2021-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 33 Dnr 2020-000477  

 

Gemensam process ekonomiskt bistånd SON-KUN 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 

överlämnar 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 4 mars 2021 

Nyckeltal gemensam process jan-feb 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 mars 2021 § 56 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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Socialnämnden 2021-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 34 Dnr 2020-000478  

 

Granskning av avtalshantering  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar svar till kommunrevisionen i enlighet 

med tjänsteskrivelse den 8 mars 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Laholms kommun har gett Ernst & Young, EY, i upp-

drag att granska kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens 

kvalitetssäkring vid utformande av avtal samt om en tillräcklig upp-

följning av ingångna avtal sker. Den sammanfattande bedömningen 

är att kommunstyrelsens och nämndernas avtalshantering inte är till-

räcklig.  

 

Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i rapport. 

Kommunrevisionen översänder rapporten och begär socialnämndens 

svar på granskningsrapporten. 

 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport av kommunens avtalshantering 

Missiv Granskning av avtalshantering 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2021 

Rutin för årlig översyn och undertecknande av avtal 

Rutin för diarieföring av avtal 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 mars 2021 § 57 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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Socialnämnden 2021-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 35 Dnr 2021-000014  

 

Granskning av intern kontroll 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar svar till kommunrevisionen i enlighet 

med tjänsteskrivelse den 8 mars 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Laholms kommun har gett Ernst & Young, EY, i upp-

drag att granska om kommunstyrelsens, nämndernas och bolagssty-

relsernas arbete med intern kontroll kan bedömas vara ändamålsen-

lig. 

 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och 

nämnderna inte bedriver ett helt ändamålsenligt arbete med den in-

terna kontrollen. Varken kommunstyrelsen eller nämnderna har ge-

nomfört sina kontroller i enlighet med deras internkontrollplan för 

2020 vilket bedöms vara en brist. Det bedöms även vara en brist att 

nämnderna inte har behandlat eventuella avsteg från internkontroll-

planen.  

 

Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i rapport. 

Kommunrevisionen översänder rapporten och begär socialnämndens 

svar på granskningsrapporten. 

 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport av intern kontroll 

Missiv Granskning av intern kontroll 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2021 

Risk och väsentlighetsanalys 

Uppföljningsplan intern kontroll 2021 

Uppföljningsplan intern kontroll gemensamma ekonomiska kontrol-

ler 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 mars 2021 § 58 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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Socialnämnden 2021-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 36 Dnr 2021-000132  

 

Arbetsmiljöredovisningar 2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden mottager arbetsmiljöredovisningen för 2020. 

 

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 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 mars 2021 

Arbetsmiljöredovisning socialtjänsten 2020 

_____ 
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Socialnämnden 2021-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 37 Dnr 2021-000023  

 

Förtätning av platser i särskilt boende och tillgodose behovet av 

platser för personer med en demenssjukdom 

 

Socialnämndens beslut 

1. Stänga ner 16 platser på Solhemmet och införa inflyttningsstopp 

där tills omställningen verkställts. 

2. En avdelning på Randerslund omvandlas till demensavdelning 

och förbereda för att ytterligare en avdelning kan utvecklas för 

demensvård i avvaktan på en långsiktig lösning. 

3. Behålla inflyttningsstopp på Randerslund i första hand tills om-

ställningen av en avdelning slutförts för att därefter pröva frågan 

igen. 

4. Införa inflyttningsstopp på Smedjebackens demensavdelning i 

avvaktan på Lokalförsörjningsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har sju särskilda boenden för äldre med samman-

lagt 215 platser. Idag uppnår beläggningsgraden till 188 platser. 

Tomplatserna är utspridda över hela kommunen, men flest lediga 

platser är koncentrerat till tre av våra särskilda boenden. Verksam-

heten föreslår därav en förtätning av antalet platser.  

Samtidigt behöver kommunen fler platser till personer med en de-

menssjukdom för att kunna möta behovet.  

För att förtäta platsantalet behöver verksamheten stänga minst två 

avdelningar. Detta kan möjliggöras genom interna omflyttningar på 

de särskilda boendena. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 mars 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 mars 2021 § 59 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Camitz (M): Bifall till förvaltningens förslag punkt1-3.  

1. Stänga ner 16 platser på Solhemmet och införa inflyttningsstopp 

där tills omställningen verkställts. 

2. En avdelning på Randerslund omvandlas till demensavdelning 

och förbereda för att ytterligare en avdelning kan utvecklas för 

demensvård i avvaktan på en långsiktig lösning. 

3. Behålla inflyttningsstopp på Randerslund i första hand tills om-

ställningen av en avdelning slutförts för att därefter pröva frågan 

igen. 

   Forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts. 

Ny lydelse för punkt 4, enligt följande; 

4. Införa inflyttningsstopp på Smedjebackens demensavdelning i av-

vaktan på Lokalförsörjningsplanen. I förslaget instämmer Majvor 

Persson (C), Anna-Lena Emilsson (C), Sara Unosson (KD), Christer 

Sjöberg (M), Lena Åkesson (TRP), Lars-Göran Jarl (SD) och Ann-

Helen Djivak (SD). 

 

Kristina Jönsson (S): Bifall till förvaltningens förslag punkt 1, dvs 

socialnämnden beslutar att stänga ner 16 platser på Solhemmet och 

införa inflyttningsstopp tills omställningen verkställts. 

 

Punkt 2, 3 och 4 enligt förvaltningens förslag läggs in i Lokalförsörj-

ningsplanen. I förslaget instämmer Micael Eliasson (S) och Rosita 

Antonsson (S). 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden kan bifalla punkt 1 och finner att 

nämnden bifaller densamma. 

 

Därefter ställer ordföranden förvaltningens förslag (punkt 2) mot 

Kristina Jönssons förslag om att punkten ska läggas in i 

Lokalförsörjningsplanen. Ordföranden finner att nämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag. 

 

Därefter ställer ordföranden förvaltningens förslag (punkt 3) mot 

Kristina Jönssons förslag om att punkten ska läggas in i 

Lokalförsörjningsplanen. Ordföranden finner att nämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag. 

 

Slutligen ställer ordföranden förslaget om den nya lydelsen enligt 

(punkt 4) mot Kristina Jönssons förslag om att punkt 4 enligt 

tjänsteskrivelsens förslag ska läggas in i Lokalförsörjningsplanen. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt hans eget förslag. 

 

Reservation 

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

reservera sig mot beslutet. 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Socialnämnden 2021-03-23  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 38 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 17 mars 2021 över anmälningar 

Förteckning den 17 mars 2021 över synpunkter och klagomål 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 39 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 17 mars 2021 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 40 Dnr 2021-000004  

 

Informationsärenden 2021 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

Maria Emanuelsson, LSS-handläggare föredrar ärendet 

 

2. Digital signering 

 

3. Deltagande på distansmöte vid sekretessärenden  

Tjänsten är beställd. 

 

4. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19 

 

5. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 24 mars 2020 

 

6. Verksamhetschefens agenda 

Aktsam Vård och Omsorg har lämnat kommunen. 

 

7. Ledamöternas inspel 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 41 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. 

_____ 

 
 

 




