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Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 25 januari 2022 

Protokollet som justerats den 27 januari 2022, 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 28 januari 2022 till och med den 21 feb-
ruari 2022 intygas. 

……………………………………………… 
Anette Larsson 
Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Plats och tid Sammanträdesrummet Svanen, Stadshuset Laholm och via Teams, klockan 

08:30 – 12.30 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 
 Majvor Persson (C) 
 Kristina Jönsson (S), deltar på distans 
 Annalena Emilsson (C), deltar på distans 
 Sara Unosson (KD), deltar på distans 
 Christer Sjöberg (M), deltar på distans 
 Inger Stenberg (TRP), deltar på distans 
 Rosita Antonsson (S), deltar på distans 
 Micael Eliasson (S), deltar på distans 
 Lars-Göran Jarl (SD), deltar på distans 
 Ann-Heléne Djivjak (SD), deltar på distans 
 
Övriga deltagande  Gunilla Karlsson (M), ersättare, deltar på distans 
 Harriet Einerborg (C), ersättare, deltar på distans 
 Lars Lindström (C), ersättare, deltar på distans 
 Britta Ramnemark (L), ersättare, deltar på distans 
 Joachim Haspe (S), ersättare, deltar på distans 
 Maj-Lis Jeppsson (SD), ersättare, deltar på distans 
  
 Christel Sundberg, socialchef 
 Lena Nilsson, socialsekreterare § 11 p.1 
 Anna Forssberg, ekonom § 1 
 Marie Elm Ågren, verksamhetschef § 2 
 Kristina Isaksson, verksamhetschef §§ 3-5, 11 p.2 
 Charlotta Magnusson, verksamhetschef § 6 
 Eva Thelander, verksamhetschef §§ 7-8 
 Anette Larsson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Rosita Antonsson (S) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 27 januari 2022 klockan 09.00 
 
Paragrafer  §§ 1-12 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Anette Larsson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kenneth Camitz (M) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Rosita Antonsson (S)
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Socialnämnden 2022-01-25  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 1 Dnr 2022-000019  
 
Internbudget 2022 
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner förslag till internbudget och överläm-

nar den för kännedom till kommunstyrelsen.  
2. Socialnämnden ger vidare förvaltningen i uppdrag att fortsätta ar-

betet med åtgärdsplanen för återrapportering till februarisam-
manträdet. 

 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har fått en tilldelad nettokostnadsram på 542 480 tkr 
för 2022. Under 2021 har socialnämnden fortsatt sitt arbete med den 
åtgärdsplan som togs fram inför 2019 gemensamt inom kommunens 
ledningsgrupp. Hittills (2019, 2020, 2021) har socialnämnden mins-
kat sina kostnader med 25 457 tkr (10 560+5960+8937) under dessa 
tre år. Då 2021 har fortsatt att präglats av pågående pandemi har flera 
planerade åtgärderna fått senareläggas och digitaliseringen påskyn-
dats. Under 2021 har socialnämnden inte erhållit kompensation för 
covidkostnaderna och då spridningen åter ökar kraftigt kommer även 
2022 att medföra merkostnader. Personalsituationen är extremt an-
strängd efter 2 år med pandemi och vikarietillgången i stort sett obe-
fintlig.  
 
Den samlade bedömningen inför 2022 är att socialnämndens ekono-
miska utgångsläge är en extrem utmaning. Ramen täcker inte de 
kostnader nämnden går in i 2022 med. Arbetet med att komplettera 
socialnämndens åtgärdsplan pågår. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 18 januari 2022, § 2 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
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Socialnämnden 2022-01-25  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 2 Dnr 2022-000018  
 
Internkontrollplan 2022 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar föreslag till internkontrollplan för 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialtjänstens verksamhet har tagit fram förslag till internkontroll-
plan för 2022 som bygger på risk- och väsentlighetsområden utifrån 
nämndens plan. Områden som avses är där riskerna bedöms som 
störst och fokus i internkontrollen är att säkerställa risker och osä-
kerheter inom verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 januari 2022 
Uppföljningsplan internkontroll 2022 
Uppföljningsplan internkontroll gemensamma ekonomiska kontrol-
ler 2022, alla nämnder 
Socialnämndens beredningsutskott den 18 januari 2022, § 3 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2022-01-25  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 3 Dnr 2022-000026  
 
Arbetsmiljö enhetschefer äldreomsorgen 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till socialnämndens 
sammanträde i februari. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsmiljön för enhetscheferna har varit ansträngd en längre tid 
men verksamheten har pusslat för att lösa det på bästa sätt. Alltef-
tersom det har blivit svårare att rekrytera samt en ständig beman-
ningsproblematik gör att påfrestningen på enhetscheferna blivit ännu 
mer ansträngd. Pågående pandemi med den höga sjukfrånvaro samt 
nya/förändrade rutiner att vara uppdaterade på, påverkar arbetsbe-
lastningen än mer. 
 
Förstärkning av såväl administrativt stöd samt att förstärka enhets-
chef är verksamhetens förslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenneth Camitz (M), Kristina Jönsson (S), Sara Unosson (KD): Bordlägga 
ärendet till nästa sammanträde. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kenneth Camitz (M), Kristina Jönsson (S) 
och Sara Unossons (KD) förslag och finner att socialnämnden be-
slutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 januari 2022 
Analys av enhetscheferna i äldreomsorgens arbetssituation 
Socialnämndens beredningsutskott den 18 januari 2022, § 4 
_____ 
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Socialnämnden 2022-01-25  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 4 Dnr 2022-000017  
 
Helgtjänster inom Vård och omsorg 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att verksamheten inför helgtjänster med 
sänkt heltidsmått på 26 timmar/vecka i den omfattning som äldre-
omsorgen samt funktionsstöd finner behov av samt tecknar kollek-
tivavtal med berörd facklig organisation. 
 
Ärendebeskrivning 
Över tid har rekrytering och bemanningsproblematiken ökat markant 
inom vård och omsorg och kommer så vara framgent då arbetsgi-
varna konkurrerar om samma arbetskraft. Svårast är det inom äldre-
omsorgen men verksamheten för funktionsstöd prognosticerar att re-
kryteringsläget även där kommer att se ut på liknade vis. Laholms 
kommun sticker ut i jämförelse med riket där andelen äldre är högre 
vilket gör att fler sannolikt behöver insatser. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 januari 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 18 januari 2022, 5 
_____ 
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Socialnämnden 2022-01-25  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 5 Dnr 2021-000559  
 
Förändring Lingården - Lägenheter anpassade för personer 
med funktionsnedsättning/pensionärer 
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att beställa en förstudie om vilka åtgärder 

 samt kostnader som uppkommer i samband med en förändrad 
vårdform av fastigheten om fastigheten ändrar vårdform till lägen-
heter anpassade för personer med funktionsnedsättning/pension-
ärer. 

2. Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att tillsammans med 
måltidsservice arbeta fram ett finansieringsförslag av den öppna 
restaurangen på Lingården. 

 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden fattade 2017 beslut om att ställa om Lingårdens sär-
skilda boende till äldrelägenheter. Omställningen var helt genomförd 
2021-12-31. Äldrelägenheterna på Lingården hyrs idag ut till perso-
ner med ålderspension eller sjukpension utan biståndsprövning. Vid 
behov ansöker hyresgästerna om trygghetslarm eller hemtjänst. 
 
För att kunna utveckla Lingården krävs det ändringar i de lokaler 
samt bostäder som berörs. Idag är Lingården registrerad som en vård-
fastighet med de tillhörande krav som ställs. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 december 2021 
Rumsbeskrivning Lingården 
Socialnämndens beredningsutskott den 18 januari 2022, § 6 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Måltidsservice 
Laholmshem 
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Socialnämnden 2022-01-25  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 6 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.  
 
Under 2021 har vi kunnat skönja en viss förbättring när det gäller det 
utbetalda ekonomiska biståndet och även en förbättring när det gäller 
antal personer som har avslutats till självförsörjning. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2022 
Nyckeltal gemensam process ekonomiskt bistånd, sammanställning 
jan-dec 2021 
Socialnämndens beredningsutskott den 18 januari 2022, § 7 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2022-01-25  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 7 Dnr 2022-000001  
 
Revidering av riktlinje privata medel inom funktionsstöd 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar den reviderade riktlinjen kring privata medel. 
Riktlinjen gäller från och med 2022-02-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån nya sätt i samhället att hantera betalning och pengar, har 
verksamheten sett över riktlinjen för privata medel inom Funktions-
stöd. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 december 2021 
Anvisningar för hantering av enskilds privata medel för personer 
med personkretstillhörighet LSS i Laholms kommun 
Socialnämndens beredningsutskott den 18 januari 2022, § 8 
_____ 
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Socialnämnden 2022-01-25  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 8 Dnr 2021-000480  
 
Remiss av motion angående personlig assistans och framgångs-
faktorer för hållbar tillväxt 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avvisa förslaget gäl-
lande att Laholms kommun ser över sina regler för personlig assi-
stans. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har fått in ett antal frågor via motion där man vill 
höja ”miniminivån” inom handläggning och beslut gällande person-
lig assistans. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 januari 2022 
Bilaga 1 Svar på frågor ställda i motionen 
Bilaga 2 Tjänsteskrivelse den 7 juni 2021 
Bilaga 3 Nationellt arbete avseende personlig assistans LSS 
Remiss den 22 oktober 2021 samt motion 
Socialnämndens beredningsutskott den 18 januari 2022, § 9 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Socialnämnden 2022-01-25  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 9 Dnr 2022-000002  
 
Anmälningsärenden 2022 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut och andra dokument som kommit in till socialtjänsten under 
månaden. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 19 januari 2022 över anmälningar 
Förteckning den 19 januari 2022 över synpunkter och klagomål 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 10 Dnr 2022-000003  
 
Anmälan av delegationsbeslut 2022 
 
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 19 januari 2022 
_____ 
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Socialnämnden 2022-01-25  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 11 Dnr 2022-000004  
 
Informationsärenden 2022 
 
1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut från barn och unga 
 
2. Delrapport Smedjebacken, verksamhetschef Kristina Isaksson 
 
3. Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd, verksam-

hetschef Charlotta Magnusson 
 
4. Överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård i Halland, förvaltningschef Christel Sund-
berg 

 
5. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19, förvaltningschef Christel Sundberg. Ansträngt i verksam-
heten, för 14 dagar sedan akut kris, stod utan massor av personal. 
Personalutskott tog beslut om att de som frivilligt tog extrapass 
skulle få 3000 kr extra, gäller januari månad ut, med möjlighet 
till förlängning. Efter åtgärderna fortfarande ansträngt men har 
lyckats klara bemanningen hyfsat. Finns smitta bland brukare. 

 
6. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 26 januari 2021 
 
7. Förvaltningschefens agenda.  
 
8. Ledamöternas inspel 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 12 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. 
_____ 
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