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Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 21 december 2021 

Protokollet som justerats den 22 december 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 december 2021 till och med den 17 
januari 2022 intygas. 
 
……………………………………………… 
Anette Larsson 
Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Strandhotellet, klockan 08:30 – 14.45 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 
 Majvor Persson (C) 
 Kristina Jönsson (S)  
 Annalena Emilsson (C) 
 Sara Unosson (KD) 
 Christer Sjöberg (M) 
 Lena Åkesson (TRP) 
 Joachim Haspe (S) 
 Micael Eliasson (S) 
 Lars-Göran Jarl (SD) 
 Maj-Lis Jeppsson (SD) 
 
Övriga deltagande  Gunilla Karlsson (M), ersättare  
 Lars Lindström (C), ersättare 
 Britta Ramnemark (L), ersättare 
 Inger Stenberg (TRP), ersättare 
  
 Christel Sundberg, socialchef 
 Anna Forssberg, ekonom § 146-147 
 Charlotta Magnusson, verksamhetschef § 157 p.3 
 Kristina Isaksson, verksamhetschef § 157 p.3 
 Eva Thelander, verksamhetschef § 157 p.3 
 Caroline Jonsson, projektledare § 151 
 Anette Larsson, nämndsekreterare 
 
 
 
 
Utses att justera Lars-Göran Jarl (SD) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 22 december 2021 klockan 09:00 
 
Paragrafer  §§ 146-157 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Anette Larsson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kenneth Camitz (M) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Lars-Göran Jarl (SD)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2021-12-21  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 146 Dnr 2021-000118  
 
Månadsuppföljning 2021 med ekonomi och indikatorer 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen och läg-
ger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens månadsuppföljning efter november 2021 samt re-
dovisning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, 
barn och unga, funktionsnedsatta, missbruk/beroende och psykiatri, 
ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning efter november 2021 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 december § 293 
_____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2021-12-21  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 147 Dnr 2021-000527  
 
Beslutsattestanter 2022 
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden fastställer förslag på beslutsattestanter och ersät-

tare för år 2022. 
 
2. Socialnämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta beslut om 

förändringar och/eller kompletteringar av beslutsattestanter under 
kalenderåret, 6 kap. 37§ och 7 kap. 5§ KL. 

 
3. Socialnämnden godkänner att förvaltningschefen vid behov dele-

gerar åt ledningsgruppens verksamhetschefer att fatta beslut om 
förändringar och/eller kompletteringar av beslutsattestanter under 
kalenderåret, 7 kap. 6§ KL. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet - Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner 
- skall nämnden minst en gång per år fatta beslut avseende beslutsat-
testanter och deras ersättare inom nämndens verksamhetsområden. 
Nämnden utser också en person som löpande under året har delegat-
ionsrätt när det gäller förändringar av attesträtterna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 14 december 2021 
Förslag till beslutsattestanter från och med 1 december 2021. 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 december 2021 § 294 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomienheten 
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Socialnämnden 2021-12-21  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 148 Dnr 2021-000454  
 
Ändring av handlingsprogram för skydd mot olyckor 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden överlämnar svar till samhällsbyggnadsnämnden i en-
lighet med tjänsteskrivelse den 3 december 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har på remiss skickat ut handlingspro-
gram för skydd mot olyckor Laholms kommun och önskar yttrande 
från socialnämnden senast 31 december 2021. 
 
Kommunen behöver enligt lag om skydd mot olyckor ha ett hand-
lingsprogram som redovisar hur man arbetar för att upprätthålla ett 
med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvär-
digt skydd mot olyckor. Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap ha gett ut en ny föreskrift kring innehåll och struktur på kom-
munens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och rädd-
ningstjänst. Räddningstjänsten har ändrat i befintligt handlingspro-
gram för att möta de nya kraven och skickar ut programmet på remiss 
för att få åsikter på programmet. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2021 
Remisshandling från samhällsbyggnadsnämnden den 20 oktober 
2021 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 december 2021 § 295 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2021-12-21  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 149 Dnr 2021-000519  
 
Smedjebacken, risk- och konsekvensanalys 
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda konsekven-

serna av en nedläggning av socialnämndens demens- och korttids-
verksamhet på Smedjebacken.  

 
2. Ärendet ska redovisas på socialnämndens februarisammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Inför 2022 har socialnämnden en extrem ekonomisk utmaning och 
förvaltningen har påbörjat en uppdatering av löpande åtgärdsplan. 
Det kommer att krävas omfattande åtgärder för att uppnå en budget 
i balans, trots beslutat ramtillskott. Förvaltningen arbetar på bred 
front med olika förslag till åtgärder. En av åtgärderna kan vara att 
lämna verksamheten på Smedjebacken, men det kräver en nulägesa-
nalys och beskrivning av kort- och långsiktiga konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2021 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 december 2021 § 296 
_____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Socialnämnden 2021-12-21  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 150 Dnr 2021-000488  
 
Remiss av förstudie avseende särskilt boende och förskola, Sol-
gården i Våxtorp 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att avge remissvar enligt tjänsteskrivelse 
den 14 december 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ledningsutskott har på remiss skickat ut förstudie 
avseende särskilt boende och förskola Solgården i Våxtorp yttrande 
önskas senast 22 december 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 december 2021. 
Remiss från kommunstyrelsens ledningsutskott den 9 november 
2021 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 december 2021 § 297 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2021-12-21  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 151 Dnr 2021-000473  
 
Demensplan 2022-2027 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden fastställer förslag till Demensplan 2022-2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har på uppdrag från socialnämnden tagit fram ett 
förslag till framtida Demensplan. Planen presenterades vid social-
nämndens sammanträde i november där ledamöterna gavs tillfälle till 
inspel. Planen har nu färdigställts.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 2021 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2021 
Förslag till Demensplan 2022-2027 
Socialnämndens beredningsutskott 2021-12-21 § 298 
_____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2021-12-21  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 152 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, 3:dje kvartalet 
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner individrapporter kvartal 3/2021 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 20 november 2021 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 december 2021 § 299 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2021-12-21  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 153 Dnr 2021-000536  
 
LOV-ersättning dagverksamhet år 2022 
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar om höjning av ersättningsnivån till 

LOV-utförare dagverksamhet för år 2022. 
 

2. Ersättning per dag och brukare år 2022 blir 737 kr. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen fastställer årligen, senast i december månad, ersätt-
ningen per brukare och dag inför nästkommande år. Ersättningen lig-
ger fast under respektive år.  
 
Ny ersättning per dag och brukare kommer att vara 737 kr (724 kr). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 2 december 2021 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Gärdets dagverksamhet 
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Socialnämnden 2021-12-21  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 154 Dnr 2021-000537  
 
LOV-ersättning interna/externa utförare år 2022 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar om höjning av ersättningsnivån till LOV-
utförare för 2022, externt och internt i enlighet med tjänsteskrivelse 
den 2 december 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen fastställer årligen, senast i december månad, nivåersätt-
ningen och ersättningen per timme inför nästkommande år. Ersätt-
ningen ligger fast under respektive år. 
 
Uppräkning har skett med 1,7% från tidigare nivåer. Ersättning för 
vak, ledsagning och avlösning lämnas oförändrat.  
(förändring grundar sig på genomsnittslön 2020, 26 620 kr, genom-
snitt 2021 27 064 kr vilket ger en löneökning på 1,7%).  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 2 december 2021 
_____ 
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Socialnämnden 2021-12-21  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 155 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 december 2021 över anmälningar 
Förteckning den 15 december 2021 över synpunkter och förslag 
_____ 
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Socialnämnden 2021-12-21  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 156 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 december 2021 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 157 Dnr 2021-000004  
 
Informationsärenden 2021 
 
1. Verksamhetsplan 2022 för socialtjänsten presenteras. 
 
2. GNHH information Riktlinjer för hjälpmedel samt Hjälpmedels-

avtalet 
Regionen sagt upp hjälpmedelsavtalet, överens i chefsgrupp Hal-
land, ändringar behövde göras. Tillsatt en arbetsgrupp göra upp 
ett nytt hjälpmedelsavtal. Kommunfullmäktige tecknar avtalet. 

 
3. Verksamhetsinformation från respektive verksamhetschef inom 

KVUT, Individ- och familj, FS och HSL samt Seniorspåret, om 
hur året 2021 sett ut. 

 
4. Dokumentation och Bildspel från 9 december 2021 - Alla barn och 

ungas rätt till goda och trygga uppväxtvillkor. 
 
5. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Covid-

19. Finns inte någon smitta bland brukare. Finns en del smitta 
bland personal. Skärpt krav ute på boenden för att ta emot besök. 
Skyddsutrustning i omvårdnadsnära arbete, även när man inte kan 
garantera avstånd. 

 
6. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 15 december 2020. 
 
7. Förvaltningschefens agenda.  

Förvaltningschefen önskar socialnämnden en God Jul och ett Gott 
Nytt År! 

 
8. Ledamöternas inspel. 
_____ 
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