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LAHOLMS KOMMUN 
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Sammanträdesdatum 

2021-08-24 

Sida 
1 (20) 

 

Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 12:00, 13.00-15.20 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) deltar på distans via Teams 

 Annalena Emilsson (C) 

 Christer Sjöberg (M) 

 Lena Åkesson (TRP) 

 Rosita Antonsson (S) deltar på distans via Teams 

 Micael Eliasson (S) §§ 95-105, 109 p.1 och 3 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Britta Ramnemark (L) deltar på distans via Teams 

 Maj-Lis Jeppsson (SD) deltar på distans via Teams 

 Joachim Haspe (S)§§ 106-108, 109 p.2, p.4-9, 110 deltar på distans via Teams 

 

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

Joachim Haspe (S), ersättare §§ 95-105, 109 p.1 och 3 deltar på distans via 

Teams 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare deltar på distans via Teams 

  

 Christel Sundberg, socialchef 

 Maria Möller, 1:e socialsekreterare § 109 p.1 

 Louise Pärsén, enhetschef § 109 p.1 

 Eva Thelander, verksamhetschef § 95 

 Marie Elm Ågren, verksamhetschef §§ 97-99, 109 p.3 

 Inger Jönsson, enhetschef § 101 

 Caroline Jonsson, projektledare §103 

 Annbritt Carlsson, HR-konsult § 109 p.2 

 Anders Rasmussen, enhetschef § 109 p.4 

 Ola Brandt, behandlare § 109 p.4 

 Charlotta Magnusson, verksamhetschef § 109 p.4 

 Anette Larsson, nämndsekreterare 

 

 

Utses att justera Annalena Emilsson (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 25 augusti 2021 klockan 15:30 

 

Paragrafer  §§ 95-110 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Annalena Emilsson (C)
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Socialnämnden 2021-08-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 95 Dnr 2020-000373  

 

Översyn av habiliteringsersättning 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att avvisa förslaget om höjd habiliterings-

ersättning med hänvisning till tidigare tjänsteskrivelse, daterad 

den 29 oktober 2020. 

2. Socialnämnden har inget att erinra mot föreslagna ersättningsprin-

ciper och koppling till prisbasbelopp, men anser inte att frågan om 

en höjning är prioriterad. Vidare förordar socialnämnden att ett 

avgörande i frågan om habiliteringsersättning ska bero tills den 

politiska organisationen inför kommande mandatperiod beslutas 

och ansvarsfrågan för framtiden avgjorts. 

3. Socialnämnden bifaller beslut att habiliteringsersättningen base-

ras på brukarens närvaro vid den dagliga verksamheten. 

4. Om kommunen har fortsatt möjlighet under 2021 att rekvirera 

statsbidrag för de som deltagit i daglig verksamhet skall detta gö-

ras och betalas ut likt 2020, som en extra ersättning, till de brukare 

som deltar i sin insats. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur och utvecklingsnämnden har begärt in ytterligare svar från 

socialnämnden gällande justering av habiliteringsersättning. Kultur- 

och utvecklingsnämnden begär svar kring fyra beslutspunkter där två 

av dessa handlar om att höja habiliteringsersättningen. Dels genom 

att dagersättning justeras på procentsats av prisbasbeloppet och ge-

nom att aktivt höja ersättningen generellt med hjälp av utökad bud-

getram.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Micael Eliasson (S) och Anna-Heléne Djivjak (SD): Punkt 1: Bifall 

till kultur- och utvecklingsnämndens förslag. Punkt 2 utgår. Bifall 

till punkt 3 och 4.  

 

Annalena Emilsson (C), Majvor Persson (C) Christer Sjöberg (M) 

och Lena Åkesson (TRP): Bifall till beredningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Micael Eliassons (S) m.fl.´s förslag mot Annalena 

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

enligt Annalena Emilssons (C) m.fl.´s förslag. 
       forts. 
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Socialnämnden 2021-08-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till Annalena Emilssons (C) m.fl.´s förslag. 

Nej-röst för bifall till Micael Eliassons (S) m.fl.´s förslag. 
 

Ledamot/tjänstgö-

rande ersättare 

JA-rös-

ter 

Nej-

röster 

Avstår 

Majvor Persson (C) X   

Kristina Jönsson (S)  X  

Annalena Emilsson (C) X   

Britta Ramnemark (L) X   

Christer Sjöberg (M) X   

Lena Åkesson (TRP) X   

Rosita Antonsson (S)  X  

Micael Eliasson (S)  X  

Ann-Heléne Djivjak 

(SD) 

 X  

Maj-Lis Jeppsson  X  

Kenneth Camitz (M) X   

Summa: 6 5  

 

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar socialnämnden att bifalla 

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

Reservation 

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

Ann-Heléne Djivjak (SD) och Maj-Lis Jeppsson (SD) reserverar sig 

mot beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 augusti 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 augusti 2021 § 191 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 96 Dnr 2021-000214  

 

Budget, kommunplan och nämndsplan för år 2022 samt ekono-

misk plan år 2023-2024 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta den reviderade nämndsplanen för 

2022 och 2023.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunens styrdokument ska nämndsplanen antas 

för 4 år och sedan revideras och aktualiseras årligen.  

Föreliggande förslag till revidering har tagits fram under våren ge-

nom omvärldsanalys av KVUT, bearbetning och inspel från förvalt-

ningens verksamheter, FÖSAM och socialnämnden.  

 

I sak finns inga stora förändringar sedan tidigare, men det finns ett 

tydligare fokus på de mycket omfattande processer nämnden påbör-

jat och kan komma att beröras av de kommande två åren.: 

- God och nära vård 

- Ny socialtjänstlag 

- Förslag till ny organisation från 2023 

- Utredning kring bolagisering under kommande mandatperiod 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2021 

Förslag till nämndsplan 2022-2023 

Omvärldsanalys 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 augusti 2021 § 192 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 97 Dnr 2020-000448  

 

Rapport Internkontrollplan första halvåret 2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga internkontrollen 

för första halvåret 2021 till handlingarna samt ger förvaltningen i 

uppdrag att verkställa föreslagna åtgärder. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger uppföljning av första halvåret 2021 års internkontroll. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2021 

Rapport, intern kontroll 2021 - Ekonomirutiner 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 augusti 2021 § 193 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 98 Dnr 2020-000185  

 

Lokalbehovsplan 2020 - 2025 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att, med godkännande, överlämna redovis-

ningen över lokalbehov till kommunstyrelsen.   

 

Ärendebeskrivning 

Samtliga kommunala nämnderna fick i uppdrag att identifiera sitt lo-

kalbehov för kommande åren, under 2020, för att skapa möjlighet till 

en kommungemensam lokalförsörjningsplan. Denna plan ska årligen 

revideras och detta ska ske i samband i augusti nämnd.  

 

Behovsbedömningar som gjorts är baserade på de omständigheter, 

den lagstiftning, den volym och de kunskaper som vi besitter i dag. 

Generellt sett är standarden på flera av socialnämndens lokaler fort-

satt bristfälliga. Det kan handla om sekretess, brandskydd, ventilat-

ion, trångboddhet, tillgänglighet, arbetsmiljö eller eftersatt under-

håll. Socialnämnden har också lokaler som inte är ändamålsenliga 

fullt ut och som driver kostnader eller förhindrar effektiviseringar. 

Under 2020 och 2021 har det skett visst underhåll i några lokaler 

eller påbörjad förstudie. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 juli 2021 

Sammanställning och prioritering av lokalbehov 2022-2030 

Reviderad lokalbehovsplan 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 augusti 2021 § 194 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 99 Dnr 2021-000243  

 

Granskning av bemötande och tillgänglighet 2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden vidtar åtgärder utifrån granskningsresultatet inom 

nämndens uppdrag och ser positivt på kommungemensam utveckl-

ing och samordning av bemötande och tillgänglighet.   

 

Ärendebeskrivning 

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

drag att granska om kommunstyrelsen och nämnderna tillförsäkrar 

medborgarna ett gott bemötande och en god tillgänglighet. Den sam-

manfattande bedömningen är att arbetsprocessen som ska leda till att 

medborgarna får ett gott bemötande inte är tillräckligt strukturerad 

och tydlig. Bedömningen grundar sig på att det saknas en tydlig an-

svarsfördelning och struktur för arbetet. Samordningen för det kom-

munövergripande arbetet avseende bemötande och tillgänglighet 

brister. Vidare saknas en analys och handlingsplan utifrån resultatet 

av uppföljningen av arbetet. Granskningen visar att det skiljer sig 

mellan nämnderna i hur utförligt de följer upp inkomna synpunkter 

och klagomål. Dock bedömer EY att tillgängligheten och bemötan-

det är överlag av god kvalitet utifrån resultatet av vår telefon- och e-

postgranskning.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 juli 2021 

Granskningsrapport bemötande och tillgänglighet 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 augusti 2021 § 195 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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§ 100 Dnr 2021-000255  

 

Översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 

2023-2026 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ser mycket positivt på förslaget till ny organisat-

ion och ställer sig bakom personal- och organisationsutskottets 

förslag från 1 januari 2023. 

2. Realiseras inte liggande förslag till organisation förordar social-

nämnden att ett resursfördelnings-system införs för såväl arbets-

marknads- som sysselsättningsåtgärder. Socialnämnden har myn-

dighets- och uppföljningsansvaret för brukare med försörjnings-

stöd eller daglig verksamhet men saknar helt de ekonomiska in-

citamenten för dessa verksamheter, till skillnad från alla andra 

externköp.  

 

Ärendebeskrivning 

Det ingår i kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsplikt att bevaka 

att nämndorganisationen är tydlig och ändamålsenlig och vid behov 

föreslå förändringar i organisationen.  

Personal- och organisationsutskottet har identifierat ansvarsområden 

som delvis är delat på flera nämnder. Styrningen, genomförandet och 

ansvarsutkrävandet blir tydligare om ansvaret för en hel process 

finns inom samma nämnd. De verksamhetsområden som nu identifi-

erats är individ- och familjeomsorg inklusive ansvaret för bi-stånd i 

form av försörjningsstöd och arbetsmarknads- och sysselsättnings-

politiska insatser samt LSS insatsen daglig verksamhet.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Camitz (M) med instämmande av Christer Sjöberg (M), 

Ann-Helene Djivjak (SD), Lena Åkesson (TRP) och Britta Ramne-

mark (L): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Majvor Persson (C) och Kristina Jönsson (S): Avslag på förvalt-

ningens förslag punkt 1, vill ej ha någon förändring av organisat-

ionen. Bifall till punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Kenneth Camitz (M) m.fl.´s förslag mot Majvor 

Perssons (C) m.fl.´s förslag gällande förvaltningens förslag till beslut 

punkt 1 och finner att socialnämnden bifaller förvaltningens förslag 

till beslut. 
       forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

forts. 

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till Kenneth Camitz (M) m.fl.´s förslag. 

Nej-röst för bifall till Majvor Perssons (C) m.fl.´s förslag. 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare 

JA-rös-

ter 

Nej-

röster 

Av-

står 

Majvor Persson (C)  X  

Kristina Jönsson (S)  X  

Annalena Emilsson (C)  X  

Britta Ramnemark (L) X   

Christer Sjöberg (M) X   

Lena Åkesson (TRP) X   

Rosita Antonsson (S)  X  

Micael Eliasson (S)  X  

Ann-Heléne Djivjak (SD) X   

Maj-Lis Jeppsson X   

Kenneth Camitz (M) X   

Summa: 6 5  

 

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar socialnämnden att bifalla 

Kenneth Camitz (M) m.fl.´s förslag. 

Därefter frågar ordförande om punkt 2 i förvaltningens förslag till 

beslut och finner att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens 

förslag. 

 

Reservation 

Micael Eliasson (S), Kristina Jönsson (S), Rosita Antonsson (S), re-

serverar sig mot beslutet gällande punkt 1. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 augusti 2021 

Remiss översyn av den politiska organisationen inför mandatperi-

oden 2023-2026 

Riskanalys den 1 juli 2021 

Swot analys 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 augusti 2021 § 196 forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Personal- och organisationsutskottet 
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§ 101 Dnr 2021-000336  

 

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagen ändring av de vägledande rikt-

linjerna för ekonomiskt bistånd. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade 2020-06-16 om Vägledande riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd. Det finns nu anledning att göra en uppdatering 

av de lokala riktlinjerna.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juli 2021 

Förslag Riktlinjer Ekonomiskt bistånd 2021-08-24 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 augusti 2021 § 197 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 102 Dnr 2021-000294  

 

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholm 2020, 

ungdomar årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge nämn-

derna i uppdrag att, inom ramen för ordinarie verksamhet och i sam-

verkan inom målområdesarbetet, beakta resultatet i LUPP rapporten 

och arbeta med åtgärder för förbättring inom identifierade utveckl-

ingsområden.  

 

Ärendebeskrivning 

Under hösten 2012 genomförde Laholms kommun ungdomsenkäten 

LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitik) för första gången. Den 

statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen (numera Myndigheten för 

Ungdoms- och Civilsamhällefrågor, MUCF) har utvecklat enkäten 

och starten var 2001. Enkäten innehåller ungefär 70 frågor om ung-

domars syn på inflytande och demokrati, trivsel i skolan, fritidsakti-

viteter, trygghet, hälsa, arbete och framtidsplaner. I år har enkäten 

även innefattat ett antal frågor om pandemin och om Barnkonvent-

ionen. Kommunen har i ”Plan för dialog, inflytande och samverkan 

med barn och unga” fattat beslut om hur ungas inflytande i kommu-

nen ska organiseras och ska genomföra enkäten vartannat år.  

 

I rapporten redovisas de olika delområden följt av en analys och slut-

satser och resultatet är tänkt att användas kommunens fortsatta arbete 

med både nämndsplaner och målområdesarbete. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 juni 2021 

LUPP-rapport 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 augusti 2021 § 198 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
Barn- och ungdomsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Socialnämnden 2021-08-24  
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§ 103 Dnr 2021-000264  

 

Renovering av Smedjebackens kök 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ser inte att en omfattande renovering av köket på 

Smedjebacken är nödvändig utifrån de förstudier socialnämnden 

gjort avseende särskilt boende. Nämnden kommer att ha fortsatt 

behov av mat till Björkebogården, 24 platser. Införande av kyld 

mat innebär att Smedjebacken inte behöver ha kapacitet för mat-

distribution.  

 

2. Beroende på Smedjebackens framtida utveckling kan det vara ak-

tuellt med en mindre mötesplats här för socialnämndens målgrup-

per inom Knäredsområdet.   

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen remitterar förstudien om renovering av Smedje-

backens kök till socialnämnden för yttrande. Verksamheten har uti-

från förstudien särskilt boende, SÄBO (2018) och i uppföljningen av 

förstudien (2020) identifierat behovet av platser i de olika prognos-

områdena. För norra delen visar prognosen att Knäred och upptag-

ningsområdet i den delen av kommunen inte påvisar någon nämn-

värd ökning av antalet 80-år och äldre.  

 

Verksamheten lämnade två avdelningar till förmån för förskoleverk-

samheten under våren/sommaren 2020 och har på sikt för avsikt att 

lämna lokalerna på Smedjebacken. Björkebogårdens platser kommer 

under prognosperioden att täcka behovet för denna del av prognos-

området.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens yttrande den 7 juli 2021 

Remiss av förstudie om renovering av Smedjebacken kök 

Komplettering till avrapportering avseende förstudie för renovering 

av Smedjebackens kök  

Socialnämndens beredningsutskott den 17 augusti 2021 § 199 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 104 Dnr 2021-000289  

 

Remiss av reviderade riktlinjer för måltidstjänster mellan pro-

duktionsnämnd och beställande nämnder 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar överlämna följande yttrande: 

1. Att beställande nämnder ansvarar för att genomföra och utvärdera 

kundnöjdheten en gång per år och delger produktionsverksam-

heten analysunderlaget för förbättringar i sin tur.  

2. Att ställa sig bakom utarbetad revidering av riktlinjer för måltids-

tjänster med tillhörande bilagor 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsservice har reviderat riktlinjerna för måltidstjänster mellan 

produktionsnämnd och beställande nämnder som antogs i kommun-

fullmäktige 31 januari 2017 och började gälla 1 januari 2017. 

 

I revideringen har det tydliggjorts vars och ens ansvar och hur sam-

verkan och samarbete ska ske för att få ett så effektivt-, kvalitets- och 

ekonomiskt avtal mellan produktions- och beställarnämnderna där 

alla ser en vinst för berörda barn/elever och brukare som är mottagare 

av slutprodukten. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 juli 2021 

Remiss från samhällsbyggnadsnämnden gällande reviderade riktlin-

jer för måltidstjänster mellan produktionsnämnd och beställande 

nämnder 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 augusti 2021 § 200 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Socialnämnden 2021-08-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 105 Dnr 2021-000337  

 

Äskande av medel för införandet av Heltid som norm 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden äskar ytterligare 1 638 500 kr för införandet av Hel-

tid som norm i verksamheten.  

 

Ärendebeskrivning 

Införande av Heltid som norm i socialförvaltningens verksamheter 

innebär för en så lyckad implementering som möjligt en hög inklu-

dering av medarbetare samt chefer. Arbetet kommer att fortgå under 

september 2021 - maj 2023. Socialförvaltningen har inga egna medel 

att omdisponera för nedanstående arbete. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 juli 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 augusti 2021 § 201 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Socialnämnden 2021-08-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 106 Dnr 2021-000338  

 

FörstaInsatsPerson Semi-Fip 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att i anslutning till nämndsplan föreslår att 

Semi-Fip permanentas samt att medel motsvarande 160 tkr äskas för 

2022 och framåt för fortsatt drift. 

 

Ärendebeskrivning 

Projektet med Semi-professionella FörstaInsatsPersoner inom soci-

altjänsten innebär att under den tid som nattpatrullerna är i tjänst i 

Laholms kommun så är de tillgängliga för SOS Alarm att larmas till 

bränder, trafikolyckor, drunkning och sjukvårdslarm som även rädd-

ningstjänsten larmas till. Nattpatrullerna kan då bryta ett olycksför-

lopp, hindra följdolyckor, bekräfta olyckans position och rapportera 

hur läget är på olycksplatsen för att ankommande styrkor ska få en 

bättre bild av olyckan. Projektet har pågått sedan 2019-03-05 och 

skall utvärderas efter 31 december 2021. 

 

Uppföljningen visar att projektet har uppnått det förväntade målet 

med att öka både den upplevda och den faktiska tryggheten i kom-

munen genom att den hjälpbehövande får hjälp snabbare. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 juli 2021 

Uppföljning FIP-Nattpatruller 

Socialnämndens beredningsutskott den 17 augusti 2021 § 202 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 

Socialnämnden 2021-08-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 107 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 18 augusti 2021 över anmälningar 

Förteckning den 18 augusti 2021 över synpunkter/klagomål och för-

slag 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 

Socialnämnden 2021-08-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 108 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 18 augusti 2021 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 

Socialnämnden 2021-08-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 109 Dnr 2021-000004  

 

Informationsärenden 2021 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut: Maria Möller 1:e soci-

alsekreterare redovisade ett ärende inom barnavård och Louise 

Pärsén enhetschef vuxen redovisade ett ärende från vuxenvård. 

 

2. Heltidsresan, Annbritt Carlsson HR-konsult informerade om ar-

betet med heltid som norm. 

 

3. Automatiseringsprocessen ekonomiskt bistånd, Marie Elm 

Ågren, verksamhetschef, redovisar om arbetet. 

 

4. Journal Digital ett dokumentations- och behandlingsstöd för so-

ciala verksamheten – Rapport om arbetet från Anders Rasmus-

sen, enhetschef och Ola Brandt behandlare  

 

5. Utvärdering kyld mat – Redovisning från Christel Sundberg, för-

valtningschef gällande utvärdering som har gjorts tillsammans 

med Måltidsenheten  

 

6. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19, Socialtjänsten börjar nu att öppna upp verksamheten på 

ett säkert vis. 

 

7. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 25 augusti 2020 

 

8. Förvaltningschefens agenda 

Kommunstyrelsen har gett två personer uppdraget att se över so-

cialnämndens ekonomi, resursfördelning, vilka resurser vi har, 

åtgärder. Arbetet ska göras under två veckor. 

 

Information gällande delegeringar med anledning av avvikelser 

på ett särskilt boende 

 

9. Ledamöternas inspel 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 

Socialnämnden 2021-08-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 110 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. 

_____ 

 
 

 


