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Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 23 november 2021 

Protokollet som justerats den 24 november 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 25 november 2021 till och med den 17 
december 2021 intygas. 
 
 
……………………………………………… 
Anette Larsson 
Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 12.35 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 
 Majvor Persson (C) 
 Kristina Jönsson (S)  
 Annalena Emilsson (C) ej § 145 p.4, 6-8 
 Christer Sjöberg (M) 
 Lena Åkesson (TRP) 
 Micael Eliasson (S) 
 Ann-Heléne Djivjak (SD) 
 Britta Ramnemark (L) 
 Joachim Haspe (S) 
 Maj-Lis Jeppsson (SD) 
 Gunilla Karlsson (M) § 145 p.4, 6-8  
 
Övriga deltagande  Gunilla Karlsson (M), ersättare  
 Christel Sundberg, socialchef 
 Emelie Sebelius, socialsekreterare § 145 p.1 
 Anna Forssberg, ekonom § 138 
 Katinka Lovén, översiktsplanerare § 145 p.2 
 Charlotta Magnusson, verksamhetschef § 141, 145 p.3 
 Caroline Jonsson, projektledare § 145 p.4 
 Anette Larsson, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
Utses att justera Christer Sjöberg (M) 
 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 24 november 2021 klockan 09.30 
 
Paragrafer  §§ 138-145 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Anette Larsson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kenneth Camitz (M) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Christer Sjöberg (M)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 138 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 ger förvaltningen i uppdrag att inför nästa år 

2022 se över de ekonomiska redovisningarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens månadsuppföljning efter oktober 2021 samt redo-
visning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, 
barn och unga, funktionsnedsatta, missbruk/beroende och psykiatri, 
ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenneth Camitz (M): Tillägg att ge förvaltningen i uppdrag att se 
över de ekonomiska redovisningarna inför nästa år 2022.  
 
Beslutsgång 
Socialnämndens ordförande frågar om eget tilläggsförslag och fin-
ner att socialnämnden beslutar enligt Kenneth Camitz (M) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning efter oktober 2021 
Socialnämndens beredningsutskott den 16 november 2021 § 265 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 139 Dnr 2021-000368  
 
Socialnämndens sammanträdesplan 2022 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar sammanträdesplan för socialnämnden och dess 
beredningsutskott för år 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 6 § i socialnämndens reglemente sammanträder socialnämn-
den på dag och tid som socialnämnden bestämmer.  
 
Följande sammanträdesdagar och tider föreslås för år 2022. 
 
Månad SONBU SON 
 Tisdagar Tisdagar 
 
Januari 18 25 
Februari 8 15 
Mars 8  22 
April 12 19 
Maj 10 17 
Juni 7 14 (heldag) 
Juli 5 
Augusti 16 23 
September 13 20 
Oktober 11 18 
November 15 29 
December 13 20 
 
Sammanträdestid 08.30 08.30 
Sammanträdesrum Duvan Svanen 
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021. 
Socialnämndens beredningsutskott den 16 november 2021 § 266 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 140 Dnr 2021-000372  
 
Fördjupning av översiktsplan för kustområdet 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lämna synpunkter i enlighet med tjänste-
skrivelse den 2 november 2021, vill också ge ett positivt uttryck för 
processen och den breda delaktigheten. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 augusti 2021 att godkänna för-
djupning av översiktsplan för kustområdet för samråd. I fördjupning 
av översiktsplan för kustområdet utreds kustområdets framtid med 
sikte på 2040. Kustområdet omfattar inte bara Mellbystrand och 
Skummeslövsstrand utan även Skottorp, Mellby Företagspark och 
norrut mot Åmot. 
 
Förslaget till fördjupad översiktsplan för långsiktig hållbar utveckl-
ing för kusten har tagits fram i bred samverkan med ortsbefolkning, 
barn & unga och kommunens olika förvaltningar. Planen presenteras 
i digital form som är både tilltalande och lättillgängligt. Den beskri-
ver framtida utvecklingsmöjligheter för kustområdet och lägger stor 
vikt vid den sociala och ekologiska hållbarheten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Digital samrådshanding 
Socialnämndens beredningsutskott den 16 november 2021 § 267 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 141 Dnr 2020-000477  
 
Gemensam process ekonomiskt bistånd SON-KUN 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 
sända den vidare till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
År 2018 påbörjades en gemensam process mellan verksamheterna i 
socialnämnden och i kultur- och utvecklingsnämnden för att indivi-
den snabbare ska nå självförsörjning via arbete och det ekonomiska 
biståndet minska. Myndighetsutövningen med det ekonomiska bi-
ståndet hanteras av socialnämnden och för de personer som är arbets-
lösa hanteras arbetsmarknadsplan med aktiviteter som ska leda till 
självförsörjning av kultur- och utvecklingsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 5 november 2021 
Nyckeltal gemensam process jan-oktober 2021 
Socialnämndens beredningsutskott den 16 november 2021 § 268 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 142 Dnr 2021-000023  
 
Randerslund, framtidsplaner 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att understryka vikten av att fortsätta den 
planerade renoveringen av Randerslund till såväl kommunstyrelsen 
som till Laholmshem. 
 
Ärendebeskrivning 
Laholmshem har sedan någon månad tillbaka påbörjat renovering av 
Randerslund för anpassning av ny/nya demensavdelning/ar. Renove-
ringen har avstannat helt med motivering att Laholmshem behöver 
veta framtidsplanerna för fastigheten innan man fortsätter. Socialför-
valtningen har i uppdrag, från socialnämnden, att förbereda för ytter-
ligare en demensavdelning och behöver en fortsatt renovering. Ute-
miljön behöver också åtgärdas enligt de planer som finns. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 2021 
Socialnämndens beredningsutskott den 16 november 2021 § 269 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Laholmshem 
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§ 143 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 november 2021 över anmälningar 
Förteckning den 17 november 2021 över synpunkter och förslag 
_____ 
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§ 144 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 november 2021 
_____ 
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§ 145 Dnr 2021-000004  
 
Informationsärenden 2021 
 
1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut från försörjningsstöd. 
 
2. Översiktsplan 2050 – Översiktsplanerare informerar om nya 

översiktsplanen och processen. 
 
3. Verksamhetschef för barn, unga och vuxna redovisar Genomlys-

ning av mest resurskrävande ärende. 
 
4. Projektledaren informerar om Demensplan 2022-2027 
 
5. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19. En del smitta finns bland personal. 
 
6. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 17 november 

2020 
 
7. Förvaltningschefens agenda.  

En genomlysning av administrationen inom socialförvaltningen 
genomförs, ska vara klar i februari 2022. 

 
8. Ledamöternas inspel 

Ger förvaltningen i uppdrag att göra en risk- och konsekvensana-
lys av att införa LOV inom SÄBO, redovisas till socialnämnden 
i februari/mars 2022. 

_____ 
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