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Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 21 september 2021 

Protokollet som justerats den 22 september 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 23 september 2021 till och med den 15 

oktober 2021 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-09-21 

Sida 
1 (15) 

 

Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 12:45 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S), deltar på distans via Teams 

 Annalena Emilsson (C), deltar på distans via Teams 

 Sara Unosson (KD), deltar på distans via Teams 

 Christer Sjöberg (M), deltar på distans via Teams 

 Lena Åkesson (TRP), deltar på distans via Teams 

 Rosita Antonsson (S), deltar på distans via Teams 

 Micael Eliasson (S) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD), deltar på distans via Teams 

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

 

 

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

 Britta Ramnemark (L), ersättare, deltar på distans via Teams 

 Joachim Haspe (S), ersättare, deltar på distans via Teams 

  

 Christel Sundberg, socialchef 

 Kaltrina Krasniqi, LSS-handläggare § 122 p.1 

 Anna Forssberg, ekonom § 111 

 Kristina Isaksson, verksamhetschef § 116 

 Marie Elm Ågren, verksamhetschef § 117 

 Charlotta Magnusson, verksamhetschef §§ 113-115 

 Martina Gustavsson, kommunsekreterare § 122 p.5 

 Anette Larsson, nämndsekreterare 

 

 

Utses att justera Majvor Persson (C) 

 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 22 september 2021 klockan 11.30 

 

Paragrafer  §§ 111-123 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Majvor Persson (C)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2021-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 111 Dnr 2021-000197  

 

Budgetuppföljning 2 2021 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att med godkännande överlämna budget-

uppföljning 2 till kommunfullmäktige. 

 

2. Socialnämnden beslutar vidare att ge verksamheten i uppdrag att 

fortsätta arbetet med åtgärdsplanen för ytterligare kostnads-

minskningar och effektiviseringar. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år.  

 

Den första budgetuppföljningen utgår från redovisningen per sista 

april och den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfalls-

prognosen knyts samman med delårsrapporten och redovisas till 

kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. De-

lårsrapporten upprättas också efter redovisningen per den 31 augusti. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Camitz (M): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget och finner att socialnämnden beslutar 

enligt Kenneth Camitz (M) förslag. 
 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 september 2021 

Uppföljning 2 med prognos 2021 samt uppföljning av nämndsplan 

Åtgärdsplan den 16 september 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 september 2021 § 222 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2021-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 112 Dnr 44453  

 

Svar till kommunstyrelsen utifrån budgetuppföljning 1 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar överlämna socialförvaltningens tjänsteskri-

velse den 7 september 2021 till kommunstyrelsen som svar på kom-

munstyrelsens frågor. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 juni 2021 § 55 om att svar 

skulle lämnas på vissa frågor avseende socialnämndens arbete till 

kommunstyrelsens oktobersammanträde.  

a. Socialnämndens och kultur- och utvecklingsnämndens arbete med 

arbetsmarknads och sysselsättningspolitiska insatser samt ekono-

miskt bistånd med syfte om ökad självförsörjning. Denna redovis-

ning kommer att lämnas separat dels i den återkommande rappor-

ten till kommunstyrelsen från socialnämnden och kultur- och ut-

vecklingsnämnden och dels i en separat skrivelse från socialnämn-

den.  

b. Socialnämndens arbete med hemmaplanslösningar inom individ 

och familj. 

c. Reducera antalet placeringar för barn, unga och vuxna. 

d. Skapa egna familjehemslösningar på hemmaplan. 

e. Beskriva vilka strategier socialnämnden har för arbetet med hem-

maplanslösningar. 

f. En information om socialnämndens och förvaltningens arbete för 

att minimera merkostnader gällande hantering av Coronaepede-

min. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september 2021 

Kommunfullmäktige 2021-06-29 § 55 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 september 2021 § 223 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2021-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 113 Dnr 2020-000477  

 

Gemensam process ekonomiskt bistånd SON-KUN 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 

sända den vidare till kommunstyrelsen. 

 

2. Socialnämnden beslutar att rapporten är nämndens svar till kom-

munstyrelsens om hur nämnderna och förvaltningarna arbetar med 

arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser samt ekono-

miskt bistånd med syfte om ökad självförsörjning. 

 

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 8 september 2021 

Nyckeltal gemensam process jan-augusti 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 september 2021 § 224 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och utvecklingsnämnden 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2021-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 114 Dnr 44820  

 

Gemensam process ekonomiskt bistånd - Socialnämndens syn-

punkter 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att ge beredningsutskottet i uppdrag att 

bjuda in till en presidiediskussion med kultur- och utvecklingsnämn-

den. Socialnämnden vill få till stånd en återgång till grunduppdrag 

med arbetsplats först. Arbetet med en gemensam process behöver en 

praktikbank och en praktiksamordnare.  En praktik behöver inte bara 

vara en förberedelse inför extratjänster eller resursanställning utan 

en arbetsplats dit man ska komma för att hjälpa till med enklare ar-

betsuppgifter och få en chans att komma in i ett socialt arbetssam-

manhang där man kan prata med kollegor, 2, 4, 6 eller 8 timmar om 

dagen, allt utifrån den enskildes förmåga och behov.  

 

2. Socialnämnden beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen att 

kultur- och utvecklingsnämnden, Jobb Laholm, får ett tydligt mandat 

till direktkontakt med befintliga näringsidkare, i harmoni med nä-

ringslivsenhetens uppdrag, för att bygga upp en praktikbank. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden har sedan 2018 

en pågående process för att stötta fler personer med ekonomiskt bi-

stånd till självförsörjning. Förvaltningscheferna har vid ett par till-

fällen skärpt upp och förtydligat uppdraget och regelbundna avstäm-

ningar mellan ordförandena och förvaltningscheferna har skett. Upp-

draget följs och återrapporteras till nämnderna och kommunstyrelsen 

varannan månad.  

 

Trots gott samarbetsklimat mellan förvaltningarna och regelbundna 

avstämningar varje måndag går vi bet på leverans och har ej kunnat 

uppfylla målet att minska kostnaderna för det ekonomiska biståndet. 

Den rapport som går till nämnder och kommunstyrelsen varannan 

månad är resultatet av det arbetet och den statistik förvaltningarna tar 

fram tillsammans utifrån det gemensamma uppdraget. 

 

Förvaltningschefen har därför fått i uppdrag av socialnämndens ord-

förande att, utifrån socialnämndens och ekonomiskt bistånds per-

spektiv, belysa problembilden. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september 2021 forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2021-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 september 2021 § 225 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2021-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 115 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, 2 dra kvartalet 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individrapporter kvartal 2/2021 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 månader. 

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 23 augusti 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 september 2021 § 226 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2021-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 116 Dnr 2021-000290  

 

Remiss av en översyn av kommunens köksorganisation 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar ställa sig bakom förslaget av översyn av 

kommunens köksorganisation. 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att remittera ”Översyn av 

kommunens köksorganisation” till berörda nämnder för yttrande sen-

ast 12 oktober 2021. 

 

För socialförvaltningen innebär föreslaget att kommunens särskilda 

boende får måltiderna från Randerslund respektive Smedjebacken. 

De verksamheter som påverkas av förändringen är Fridhemsgården 

samt Solhemmet som då blir mottagningskök i stället. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 juli 2021 

Remiss från samhällsbyggnadsnämnden den 23 juni 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 september 2021 § 227 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2021-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 117 Dnr 2021-000365  

 

Uppföljning enligt Lex Sarah samt synpunkter och klagomål 

första halvåret 2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Lex Sarah och synpunkter och klagomål är en del i det systematiska 

kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheter inom socialtjänsten 

och enligt LSS. Syftet är att åtgärda brister i verksamheten, system-

fel, och förhindra att liknande händelser/missförhållanden uppkom-

mer igen. 

 

Denna uppföljning har upprättats i enlighet med vad som gäller en-

ligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den sociala 

verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 september 2021 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 augusti 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 september 2021 § 228 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2021-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 118 Dnr 2020-000480  

 

Uppdatering av socialnämndens delegationsordning 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att göra ett tillägg, G.31, i avsnitt 4 ”Över-

klaganden, Yttranden och anmälningar mm till domstol, åklagare 

och andra myndigheter i individärenden”. 

 

Ärendebeskrivning 

Sedan den 1 augusti så har en ny sekretessbestämmelse trätt ikraft. 

Bestämmelsen finns i 10 kap. 18 c § OSL och ger socialtjänsten möj-

lighet att under vissa förutsättningar bryta sekretessen för att lämna 

uppgifter som rör en enskild eller närstående till den enskilde till Po-

lismyndigheten. Syftet med bestämmelsen är bland annat att för-

hindra att våldsbrott begås mot närstående. 

 

Nr:  G.31 

Ärende:  Beslut om att lämna uppgifter/polisanmälan som rör en-

skild eller närstående för att förhindra våldsbrott mot när-

stående 

Lagrum:  10 kap 18 c§ OSL 

Delegat: Verksamhetschef 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 augusti 2021. 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 september 2021 § 229 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Socialnämnden 2021-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 119 Dnr 2021-000265  

 

Kommunal vatten- och avloppsplanering för Laholms kommun  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens ställer sig positiv till förslag till kommunal vatten- 

och avloppsplanering. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag till en kommunal vatten- och avloppsplanering för 

Laholms kommun. En kommunal vatten- och avloppsplan (VA-plan) 

omfattar hela kommunen, både inom och utanför verksamhetsområ-

det för allmänna vattentjänster. Syftet är att upprätthålla en socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i 

hela kommunen och att bidra till god vattenstatus i kommunens yt- 

och grundvatten. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 8 september 2021 

Förslag till kommunal vatten- och avloppshantering 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 september 2021 § 230 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Socialnämnden 2021-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 120 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 september 2021 över anmälningar 

Förteckning den 15 september 2021 över synpunkter/klagomål och 

förslag 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Socialnämnden 2021-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 121 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 september 2021 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Socialnämnden 2021-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 122 Dnr 2021-000004  

 

Informationsärenden 2021 

 

- Redovisning av utvalt delegationsbeslut, Kaltrina Krasniqi LSS-

handläggare redovisar ett ärende 

 

- Analys utifrån tillsyn från IVO under pandemin Covid-19, bifo-

gas till socialnämnden 

 

- En sammanhållen god och nära vård, bifogas till socialnämnden 

 

- Processplan för Digitalisering, bifogas till socialnämnden 

 

- Utbildning av Ciceron Assistent (istället för goodreader) 

 Anette Larsson, nämndsekreterare och Martina Gustavsson, 

kommunsekreterare utbildar i nytt system, socialnämnden pilot i 

det nya systemet. 

 

- Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19, Förvaltningschefen informerar att det varit lugnt i flera 

månader. Planeras för vaccination för de som är 12 -15 år. 

 

- Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 22 september 

2020 

 

- Förvaltningschefens agenda 

 

- Ledamöternas inspel 

_____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Socialnämnden 2021-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 123 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. 

_____ 

 
 

 




