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Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 22 juni 2021 

Protokollet som justerats den 28 juni 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 29 juni 2021 till och med den 21 juli 

2021 intygas. 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-06-22 

Sida 
1 (19) 

 

Plats och tid Gullbrannagården, klockan 08:30 – 17.20 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) deltar på distans 

 Annalena Emilsson (C) 

 Sara Unosson (KD) ej § 68 

 Christer Sjöberg (M) 

 Lena Åkesson (TRP) 

 Rosita Antonsson (S) deltar på distans 

 Micael Eliasson (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Britta Ramnemark (L) deltar på distans, § 68  

 

Övriga deltagande  Gunilla Karlsson (M), ersättare  

 Boel Göransson (C), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare deltar på distans 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare 

 Jenny Larsson (V), ersättare deltar på distans §§ 67-72, 82 p.1 

 Maj-Lis Jeppsson (SD), ersättare 

   

 Christel Sundberg, socialchef 

 Marie Olsson, Kultur- och utvecklingsförvaltningen § 82 p.1 

 Martin Lindell, Kultur- och utvecklingsförvaltningen § 82 p.1 

 Sinnika Andersson, ekonom § 67 

 Eva Thelander, verksamhetschef 

 Kristina Isaksson, verksamhetschef  

 Ylva Jönsson, biståndshandläggare § 70 

 Charlotta Magnusson, verksamhetschef  

 Caroline Jonsson, projektledare § 71 

 Anette Larsson, nämndsekreterare 

 

Utses att justera Majvor Persson (C) 

 

Plats och tid för justering Stadshuset den 28 juni 2021 klockan 12.30 

 

Paragrafer  §§ 67-83 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Majvor Persson (C)
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Socialnämnden 2021-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 67 Dnr 2021-000118  

 

Månadsuppföljning 2021 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska redovis-

ningen och lägger den till handlingarna. 

2. Socialnämnden beslutar vidare att överlämna ärendet gällande 

covid-ersättning till kommunstyrelsen för beaktande vid bok-

slutsberedningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter maj 2021 samt redovis-

ning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, barn 

och unga, funktionsnedsatta, missbruk/beroende och psykiatri, eko-

nomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Camitz (M): Lägga till i beslutet att överlämna ärendet gällande 

covid-ersättning till kommunstyrelsen för beaktande vid bokslutsbe-

redningen. 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tilläggsförslaget och finner att socialnämnden be-

slutar enligt Kenneth Camitz (M) förslag.  

 

Beslutsunderlag  

Månadsuppföljning efter maj 2021  

Socialnämndens beredningsutskott den 15 juni 2021, § 145 

_____ 
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Socialnämnden 2021-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 68 Dnr 2021-000161  

 

Motion om förbättrade villkor och utökad bemanning för perso-

nal inom vård och omsorg, en förutsättning för minskande sjuk-

tal och framtida rekrytering 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin 

helhet i enlighet med tjänsteskrivelse den 3 juni 2021. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har remitterat inkommen motion från Sverige-

demokraterna till socialnämnden och kommunstyrelsen för gemen-

samt yttrande. I motionen föreslås 

 

• Att de ansvariga cheferna ser till helheten i arbetssituationen, där 

scheman, tid för återhämtning och rätt att vara ledig diskuteras 

med arbetsgrupperna och att individuella hänsyn tas för bästa 

möjliga resultat. 

• Att man inte de s.k. hälsoscheman påtvingar utan att arbetsgrup-

perna godkänt dessa. Hälsoscheman är utformade för industrin, 

inte vårdpersonal. 

• Att Laholms kommun blir ett föredöme som kommun för alla 

våra vårdanställda och att vi ser över möjligheten at förkorta 

veckoarbetstiden för heltidsanställda med bibehållen lön. 

• Att tjänstemännen räknar ut vad en timmes förkortad veckoar-

betstid för heltidarna skulle kosta kommunen. 

 

Jäv 

Sara Unosson (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund 

av jäv. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Annalena Emilsson (C): Bifall till beredningsutskottets förslag 

 

Ann-Helené Djivjak (SD): Bifall till motionen 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämn-

den beslutar enligt Annalena Emilssons (C) förslag. 

 

  forts 
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Socialnämnden 2021-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

forts. 
 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 2021 

Remiss den 26 mars 2021 

Motion den 17 mars 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 juni 2021, § 146 

 

Reservation 

Ann-Heléne Djivjak (SD) och Lars-Göran Jarl (SD) reserverar sig 

mot beslutet.  

_____ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Socialnämnden 2021-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 69 Dnr 2018-000346  

 

Uppföljning riktlinjer för biståndsprövning med utgångspunkt i 

socialtjänstlagen SoL 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har mottagit informationen och lägger den till hand-

lingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Syftet med riktlinjerna är att vägleda och bidra till en rättssäker hand-

läggning samt ge kunskap om gällande regelverk kring stöd och ser-

vice till personer, oavsett ålder, som är i behov av stöd och service i 

sin vardag för att tillförsäkras skälig levnadsnivå. 

 

Riktlinjerna anger en riktning och en ram och förtydligar lagstift-

ningen och ska skapa en samsyn om utredning, beslut och utförande 

av insatser för de som tar emot stöd, anhöriga, myndighet, utförare 

och kommuninvånarna. 

 

Under 2020 gjordes ingen uppföljning och revidering av riktlinjer, 

dock har verksamheten genomfört och implementerat förändringar i 

form av online inköp av dagligvaror, matdistribution av kyld mat 

samt lagt förslag på förenklat beslutsfattande av serviceinsatser. I au-

gusti 2020 beslutade socialnämnden om införandet av Tak för hem-

tjänst.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 juni 2021, § 147 

_____ 
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Socialnämnden 2021-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 70 Dnr 2021-000257  

 

Förenklat beslutsfattande för biståndshandläggare enligt 4 kap 

2a § SoL 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar om Riktlinje för förenklat beslutsfat-

tande enligt 4 kap 2a § SoL för biståndshandläggare. 

2. Socialnämnden beslutar att införa av förenklat beslutsfattande 

för biståndshandläggare med början 2021-10-01 gällande ser-

viceinsatserna städning, tvätt, inköp samt för insatserna trygg-

hetslarm och matdistribution enligt 4 kap 2a § socialtjänstlagen. 

 

Ärendebeskrivning 

En ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande för biståndshand-

läggning avseende hemtjänst för äldre trädde i kraft den 1 juli 2018.  

Bestämmelsen om förenklat beslutsfattande för biståndshandlägg-

ning finns i 4 kap 2 a § socialtjänstlagen (SoL). 

 

Den nya bestämmelsen syftar till att ge de kommuner som så önskar 

möjlighet att bevilja äldre personer insatser inom äldreomsorg på ett 

enklare sätt och med större utrymme för delaktighet. Det blir möjligt 

för kommunen att tona ner på ett resurskrävande inledande utred-

ningsarbete till förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjd-

het och effektivitet. 

 

Ett annat syfte är att öka den äldres rätt till självbestämmande och 

delaktighet, genom att den äldre personen ges större möjlighet att 

välja mellan de insatser som erbjuds och hur de praktiskt ska genom-

föras.  

 

Lagen syftar också till att förstärka inslagen av förebyggande insatser 

genom att generella hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigt 

skede, vilket också kan minska eller skjuta upp behovet av mer om-

fattande äldreomsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 16 juni 2021, § 148 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 71 Dnr 2021-000174  

 

Funktionsprogram SÄBO 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar uppdaterat funktionsprogram för särskilt bo-

ende och överlämnar det till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen anmodar socialnämnden att uppdatera sitt funkt-

ionsprogram. Även vid om- och tillbyggnad av befintliga särskilda 

boenden ska funktionsprogrammet fungera som underlag, för att så 

långt det är möjligt säkerställa att kvalitet och funktionalitet lever 

upp till de krav som ställs av disponeringen och driften av ett särskilt 

boende.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 april 2021 

Funktionsprogram för lokalutformning SÄBO 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 juni 2021, § 149 

_____ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 72 Dnr 2021-000245  

 

Kvalitetssäkring av ledningssystem för socialtjänsten  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar enligt förslag om kvalitetssäkring av Led-

ningssystem inom socialtjänsten. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har ansvar för att föreskrifter och allmänna råd 

(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsar-

bete. Föreskrifterna ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten. 

 

Nuvarande dokumentation kring Ledningssystem behöver genom-

gång av struktur och systematik för att kvalitetssäkras. Målet är att 

skapa ett levande Ledningssystem inom Socialnämndens område 

med tydlig ansvarsfördelning och ett led i nämndens arbete med en 

Hållbar Socialtjänst. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 maj 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 juni 2021, § 150 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 73 Dnr 2021-000258  

 

Utveckling av Träffpunkt på Tegelbruksvägen 3, Laholm 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom verksamhetens inriktning att ut-

veckla Träffpunktsverksamheten på Tegelbruksvägen, Lingården ut-

ifrån invånarnas behov samt att erbjuda berörda brukare som bor på 

Lingården med särskilt boendebeslut alternativ lösning av annat sär-

skilt boende eller hemtjänstinsats. 

 

Ärendebeskrivning 

En översyn av behov och vidare utveckling av träffpunkter har gjorts 

med tjänstedesign som metod under 2020. Resultatet visar tydligt att 

det finns ett stort behov av en träffpunkt i centralorten. Lingården på 

Tegelbruksvägen 3, ses som en bra möjlighet och lämplig lokal.  

 

För att kunna utveckla träffpunktsverksamhet där framgår tydligt att 

det krävs en förändring av boendeformen. Invånare som har tillfrå-

gats är eniga om att känslan av särskilt boende är mycket begrän-

sande och omöjliggör den utveckling av träffpunktsverksamhet som 

efterfrågas. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juni 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 juni 2021, § 151 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 74 Dnr 2020-000480  

 

Uppdatering av socialnämndens delegationsordning  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar föreslagna revideringar i delegationsordningen 

gällande 4.7-4.9, 7.26 samt C.1.46. 
 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden antog den 2020-12-15 en ny delegationsordning med 

anledning av förändrad förvaltningsorganisation. Tillägg i delegat-

ionsordningen behöver göras kopplat till upphandling av ramavtal, 

för beslut om ersättningsanspråk från enskild samt ärenden om pro-

jektbidrag inom kommunens ungdomspolitiska arbete.  

 

4.7 Beslut om avbrytande av upphandling 

Lagrum: LOU, LUK 

Delegat: Upphandlingschef med Förvaltningschef som ersättare 

 

4.8 Upphandling och förlängning av ramavtal  

Lagrum: LOU, LUK 

Delegat: Upphandlingschef med Förvaltningschef som ersättare 

 

4.9 Tilldelningsbeslut i upphandling  

Lagrum: LOU, LUK 

Delegat: Upphandlingschef med Förvaltningschef som ersättare 

 

7. 26  Beslut vid ersättningsanspråk från enskild 

Lagrum: ej aktuellt 

Delegat: Socialchef 

 
C.1.46 Projektbidrag inom kommunens ungdomspolitiska arbete i en-

lighet med av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer. 

Lagrum: ej aktuellt 

Delegat: Barn- och ungdomsstrateg 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2021 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 juni 2021 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 juni 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 juni 2021, § 152 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 75 Dnr 2021-000195  

 

Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar remissvar enligt socialförvaltningens tjänste-

skrivelse den 1 juni 2021 till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen begär i remiss socialnämndens yttrande över för-

slaget till Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028. 

 

Förslaget till en halländsk strategi för hållbar tillväxt lyfter de vä-

sentliga utmaningarna vi står inför och strategin fångar de utveckl-

ingsområden vi måste arbeta tillsammans med.  

Samhällsplanering, forskning och innovation kommer att vara bä-

rande hörnstenar för hur vi kan bygga ett hållbart Halland socialt- 

ekologiskt och ekonomiskt.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2021 

Förslag till Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 juni 2021, § 153 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 76 Dnr 2021-000208  

 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och rapportering enligt 

16 kap 6f § SoL samt beslut enligt 9 § LSS och rapportering en-

ligt 28 f-g §§ LSS, kvartal 1 2021 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individrapporter kvartal 1/2021 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 må-nader. 

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 

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 juni 2021, § 154 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 77 Dnr 2021-000256  

 

Handlingsplan Våld i nära relation 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar handlingsplan för våld i nära relationer.   

 

Ärendebeskrivning 

Våld i nära relation är en samhälls- och folkhälsofråga. Våldet finns 

i alla samhällsklasser och i alla åldrar. Mäns våld mot kvinnor ses 

som en prioriterad jämställdhetspolitisk fråga.  

 

Enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden särskild 

beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra 

övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att 

förändra sin situation. Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som 

utsatts för brott, och dennes närstående kan vara i behov av stöd och 

hjälp. Socialnämnden ansvarar även för att barn som bevittnat våld 

eller andra övergrepp, av eller mot närstående, får det stöd och den 

hjälp som barnet behöver. 

 

Handlingsplanen för våld i nära relationer beskriver socialnämndens 

ansvar, definition av våld samt dagens organisation. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juni 2021 

Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relation den 30 april 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 juni 2021, § 155 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 78 Dnr 2021-000214  

 

Budget, kommunplan och nämndsplan för år 2022 samt ekono-

misk plan år 2023-2024 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att färdigställa ett för-

slag till Nämndsplan till sammanträdet i augusti 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har under dagen 22 juni 2021 arbetar med förslag till 

Nämndsplan inför beslut på socialnämndens sammanträde i augusti 

2021. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 79 Dnr 2021-000259  

 

Arbetssituationen utredningsgruppen Barn och unga 

 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja socialnämnden ytter-

ligare kompletteringsbudget motsvarande 1 miljon för 2021, för att täcka 

volymökningar och säkerställa rättssäkerhet gällande myndighetsutövning 

barn- och unga.  

 

Ärendebeskrivning 

Arbetssituationen på socialkontoret är just nu ansträngd. Ett högt in-

flöde av anmälningar/ansökningar vilket lett till flera nya inledda ut-

redningar, många ärenden med oerhört tung och komplex problema-

tik. Både kortsiktiga och långsiktiga lösningar behövs för situa-

tionen. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 juni 2021 

Skrivelse den 14 juni 2021 och 27 april 2021 samt konsekvensanalys 

för arbetsmiljön vid förändring av verksamhet 

Skrivelse från skyddsombud den 7 juni 2021 

Svar på skrivelse den 9 juni 2021 

Tillägg från SSR 

Synpunkter från akademikerförbundet SSR den 21 juni 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 15 juni 2021, § 157 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 80 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 15 juni 2021 över anmälningar 

Förteckning den 15 juni 2021 över synpunkter och klagomål 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 81 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 15 juni 2021 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 82 Dnr 2021-000004  

 

Informationsärenden 2021 

 

Ärendebeskrivning 

1. Information från Marie Olsson och Martin Lindell, kultur- och 

utvecklingsförvaltningen gällande deltagarnas sysselsätt-

ningen/aktivitet i gemensam process ekonomiskt bistånd 

 

2. Pris för värdeskapande medarbetare samt Instiftande av innovat-

ionspris 

 

3. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19 - Förvaltningschefen informerar om att det är lugnt i verk-

samheten. Förvaltningschefen informerar också om att man har-

pågående diskussioner med Regionen om säsongsvacciona-

tionen. 

 

4. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 19 maj 2020 

 

5. Förvaltningschefens agenda 

Information om synpunkt från ersättare Jenny Larsson (V) avse-

ende Smedjebacken. 

Förvaltningschefen har semester 4 veckor (v.26-29), Marie Elm 

Ågren ersätter de tre första veckorna, Charlotta Magnusson er-

sätter den sista veckan. 

 

6. Ledamöternas inspel 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 83 Dnr 2020-000236  

 

Deltagande på distans 

 

Förslag till 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. 

_____ 

 
 

 




