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Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 12:40 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 
 Majvor Persson (C) 
 Kristina Jönsson (S), deltar på distans 
 Annalena Emilsson (C) 
 Sara Unosson (KD) 
 Christer Sjöberg (M) 
 Lena Åkesson (TRP) 
 Rosita Antonsson (S), deltar på distans 
 Micael Eliasson (S) 
 Lars-Göran Jarl (SD) 
 Ann-Heléne Djivjak (SD) 
 
Övriga deltagande  Gunilla Karlsson (M), ersättare  
 Harriet Einerborg (C), ersättare 
 Lars Lindström (C), ersättare 
 Britta Ramnemark (L), ersättare 
 Inger Stenberg (TRP), ersättare 
 Joachim Haspe (S), ersättare 
 Mona Eriksson (MED), ersättare 
 Maj-Lis Jeppsson (SD), ersättare 
  
 Christel Sundberg, socialchef 
 Pernilla Rönntoft, MAS § 41 p.1 
 Åsa Hedin, LSS-handläggare § 41 p.2 
 Anna Forssberg, ekonom § 30 
 Charlotta Magnusson, verksamhetschef §§ 36, 41 p.4 
 Marie Elm Ågren, verksamhetschef § 41 p.11 
 Anette Larsson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Michael Eliasson (S) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 23 mars 2022 klockan 14:00 
 
Paragrafer  §§ 30-42 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Anette Larsson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kenneth Camitz (M) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Micael Eliasson (S)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 30 Dnr 2021-000557  
 
Månadsuppföljning 2022 med ekonomi och indikatorer 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden överlämnar informationen till kommunstyrelsen och 
lägger i övrigt informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens månadsuppföljning efter februari 2022 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): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande lägger fram förvaltningens förslag till beslut och finner 
att socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning efter februari 2022 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 mars 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 8 mars 2022 § 46 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 31 Dnr 2022-000026  
 
Arbetsmiljö enhetschefer äldreomsorgen 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar om fortsatt bordläggning av ärendet. 
 
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. 
 
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 januari 2022, 
§ 3 att bordlägga ärendet till sammanträdet i februari. Vid samman-
trädet den 15 februari 2022, § 18 beslutade socialnämnden om fort-
satt bordläggning av ärendet till sammanträdet i mars.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Göran Jarl (SD): Bifall till beredningsutskottets förslag till be-
slut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 januari 2022 
Analys av enhetscheferna i äldreomsorgens arbetssituation 
Socialnämndens beredningsutskott den 8 mars 2022 § 47 
_____ 
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§ 32 Dnr 2022-000055  
 
LOV SÄBO, risk- och konsekvensanalys  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för informationen, ärendet tas upp igen efter 
erforderliga beslut efter partipolitisk beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen fick i uppdrag av socialnämnden att göra en risk 
och konsekvensanalys av att införa LOV i särskilda boenden i La-
holms kommun. Som underlag till risk och konsekvensanalysen har 
en omvärldsbevakning gjorts. Ett antal frågor har ställts till de 24 
kommuner i Sverige som har LOV i särskilt boende (10 kommuner 
har svarat) samt har information om LOV inhämtats från SKR, Vård-
företagarna och Kammarkollegiet. En risk och konsekvensanalys har 
därefter gjorts av en arbetsgrupp bestående av olika professioner 
inom socialförvaltningen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Majvor Persson (C) och Annalena Emilsson (C): Bifall till bered-
ningsutskottets förslag till beslut. 
 
Kristina Jönsson (S): Ärendet ska avgöras idag med förslag till beslut 
att säga nej till att införa LOV i särskilda boenden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att 
socialnämnden avslår det. 
 
Ordförande lägger sedan fram beredningsutskottets förslag till beslut 
och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 februari 2022 
Omvärldsbevakning LOV i Säbo 
Risk och konsekvensanalys för införande av LOV i särskilt boende 
Socialnämndens beredningsutskott den 8 mars 2022 § 48 
 
Reservation 
Kristina Jönsson (S), Micael Eliasson (S) och Rosita Antonsson (S) 
reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
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§ 33 Dnr 2022-000071  
 
Remiss - Utredning om krav på utdrag från belastningsregister 
kan ställas vid anställning 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden samtycker till förslag på riktlinje om utdrag ut be-
lastningsregistret, vid nyanställning i vård och omsorg. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamheten för HR och Lön har fått i uppdrag från personal- och 
organisationsutskottet att utreda möjligheten till registerkontroll vid 
anställning av personal inom äldreomsorgen och hemtjänst.  
 
Framtagen utredning och förslag på riktlinje om utdrag ur belast-
ningsregister, vid nyanställning, har remitterats till socialnämnden 
för yttrande senast den 25 mars 2022. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Göran Jarl (SD), Kenneth Camitz (M) och Sara Unosson (KD): 
Bifall till beredningsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 februari 2022 
Remiss av utredning om krav på utdrag från belastningsregister vid 
anställning 2022-02-01 
Utredning belastningsregister 2022-01-12 
Riktlinje om utdrag ur belastningsregister, vid nyanställning 
Socialnämndens beredningsutskott den 8 mars 2022 § 49 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Personal- och organisationsutskottet 
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§ 34 Dnr 2021-000023  
 
Tillgång på demensplatser och korttidsplatser 
 
Socialnämndens beslut 
1. Stänga demensverksamheten på Backatorp, Smedjebacken, och 

ge förvaltningen i uppdrag att flytta de boende till Randerslund 
eller annan lämplig ledig plats enligt önskemål. 

2. Platserna på Backatorp får, vid behov, användas som korttids-
platser. 

3. Undanröja inflyttningsstoppet på Björkebogården. 
 
Ärendebeskrivning 
Frågan om Smedjebacken och demensavdelningen Backatorp har 
nu diskuterats i ca 1,5 år utan avgörande beslut. Det råder inflytt-
ningsstopp på Smedjebacken, Björkebogården och Randerslund för 
att klara en omställning till fram för allt fler boendeplatser för per-
soner med demenssjukdomar.  
 
Väntetiderna till en SÄBO-plats ökar, 5 i dagsläget varav 3 anmälda 
till IVO som ej verkställda, och behovet av fler korttidsplatser. An-
talet betalningsdagar från sjukhuset var i januari 4, februari 21 samt 
hittills i mars 24 främst beroende av brist på korttidsplatser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Annalena Emilsson (C), Majvor Persson (C), Ann-Helene Djivjak 
(SD), Sara Unosson (KD), Lena Åkesson (TRP): Bifall till förvalt-
ningens förslag till beslut. 
 
Kristina Jönsson (S), Micael Eliasson (S) och Rosita Antonsson (S): 
Punkt 1 - Gör inget, behåller det som det är på Backatorp, häver in-
flyttningsstopp och socialnämnden får begära tilläggsanslag.  
Punkt 2 och 3 – Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Kenneth Camitz (M): Tillägg i punkt 1 - Eller annan lämplig ledig 
plats enligt önskemål. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen gällande punkt 1 mot varandra och fin-
ner att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be-
slut. 
  Forts. 
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Forts. 
 
Ordförande lägger därefter fram förvaltningens förslag till beslut gäl-
lande punkt 2 och 3 och finner att socialnämnden beslutar enligt för-
slaget. 
 
Ordförande lägger sedan fram tilläggsförslag i punkt 1 och finner att 
socialnämnden beslutar om tillägget i punkt 1.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 mars 2022 
 
Reservation 
Kristina Jönsson (S), Micael Eliasson (S) och Rosita Antonsson (S) 
reserverar sig mot beslutet gällande punkt 1. 
_____ 
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§ 35 Dnr 2022-000130  
 
Tilläggsbudget för extraersättning med anledning av Covid 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att begära tilläggsbudget motsvarande ut-
betald extraersättning enligt beslut av personal och organisationsut-
skottet med 1 934 070 kr. 
 
Ärendebeskrivning 
Personal- och organisationsutskottet beslutade att införa en extra 
ersättning med 3 000 kr per pass under några kritiska veckor i bör-
jan av året. Socialförvaltningen har under den beslutade perioden 
betalat ut extraersättningar med 1 934 070 kr. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenneth Camitz (M): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande lägger fram förvaltningens förslag till beslut och finner 
att socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 mars 2022 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 36 Dnr 2022-000111  
 
Gemensam process ekonomiskt bistånd SON-KUN, nya redovis-
ningsmånader 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att rapport om resultat i den gemensamma 
processen ska lämnas till nämnden februari, juni och oktober med 
vidaresändning 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. 
 
Verksamheterna har enligt uppdrag till verksamheterna daterat 1 juni 
2020 lämnat rapport till nämnden januari, mars, maj, september och 
november. Rapporten har vidaresänts till kommunstyrelsen. 
 
Rapport ska, enligt uppdrag, lämnas på uppnått resultat i form av an-
talet hushåll som uppburit ekonomiskt bistånd per månad, det utbe-
talda biståndet per invånare i jämförelse med andra kommuner samt 
antalet personer som avslutats till arbete och eller utbildning. Åtgär-
der vid avvikelser för den gemensamma processen ska rapporteras. 
 
Verksamheten vill nu föreslå en ändring till att rapport lämnas vid 
tre tillfällen under året, februari, juni och oktober månader. Detta för 
att följa den ordinarie uppföljningen i samband med nämndsredovis-
ning, uppföljning 1 och 2 samt för att vid dessa tillfällen ha som mål-
sättning att mer distinkt göra en analys av process och resultat. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2022 
Uppdrag till verksamheterna i socialnämnden och kultur- och ut-
vecklingsnämnden den 1 juni 2020 
Socialnämndens beredningsutskott den 8 mars 2022 § 50 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 37 Dnr 2022-000129  
 
Resursförstärkning av barnavården på grund av Ukrainakrisen 
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att 

säkerställa myndighetsutövningen för barnavården i den hän-
delse det anländer ensamkommande barn med anledning av 
Ukraina-krisen.  
 

2. Socialnämnden beslutar vidare att informera kommunstyrelsen 
att finansiering saknas i nuläget.  

 
Ärendebeskrivning 
Laholms kommun arbetar just nu med att förbereda ett flyktingmot-
tagande av människor från Ukraina. Kultur- och utvecklingsnämn-
den har huvudansvaret för mottagandet i Laholm, men i den händelse 
ensamkommande barn eller barn utan vårdnadshavare anvisas till 
kommunen åvila mottagandet socialnämnden. Socialnämnden har då 
ansvar för att utreda barnens skyddsbehov och behov i övrigt inför 
en lämplig placering. Barnavården inom kommunen är redan i ett 
extremt ansträngt läge och har inga möjligheter att ta emot ensam-
kommande barn inom befintliga resurser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Majvor Persson (C), Kenneth Camitz (M), Anna-Helene Djivjak 
(SD) och Kristina Jönsson (S): Bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande lägger fram förvaltningens förslag till beslut och finner 
att socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2022 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 38 Dnr 2021-000427  
 
Förtydligande av text i författningssamling 2.9 punkt 16 a 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige textändring i författ-
ningssamling 2.9 punkt 16 a.  
Ny text: Avgift för boendestöd tas inte ut av sådan person som avses 
i 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-
rade, om personen är under 65 år och har beviljats boendestöd enligt 
socialtjänstlagen. 
 
Ärendebeskrivning 
Avgifter fastställs av kommunfullmäktige varje år och författnings-
samling 2.9 avser avgifter inom vård och omsorg. Avgifterna är beslu-
tade av kommunfullmäktige den 25 november 2014, § 186, med änd-
ring den 28 juni 2016, § 81, den 28 maj 2019, § 62, den 26 november 
2019 § 142 och den 24 november 2020, § 118. 
Med ny kommunjurist har ett fel uppdagats i punkt 16.2, som innebär 
att kommunallagens krav på likabehandling inte kan upprätthållas.  

 
Förslag till beslut på sammanträde 
Annalena Emilsson (C): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande lägger fram förvaltningens förslag till beslut och finner 
att socialnämnden beslutar enligt förslaget. 

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 mars 2022 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 39 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 10 mars 2022 över anmälningar 
Förteckning den 10 mars 2022 över synpunkter och klagomål 
_____ 
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§ 40 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 10 mars 2022 
_____ 
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§ 41 Dnr 2022-000004  
 
Informationsärenden 2022 
 
1. Presentation av ny MAS 
 
2. Redovisning av utvalt delegationsbeslut  
 
3. Kartläggning av kommunens verksamhetsplanering till följd av 

pandemin 
 
4. Nuläge ekonomiskt bistånd 
 
5. Information från ägardialog  
 
6. Införande av Assistent kommunövergripande. Alla nämnderna 

ska under våren 2022 börja använda Assistenten för kallelser och 
protokoll. 

 
7. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19. Socialchefen informerar att det har lugnat ner sig, men att 
det fortfarande är smittspridning. 

 
8. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 23 mars 2021 
 
9. Förvaltningschefens agenda 
 
10. Ledamöternas inspel 
 
11. Arbetsmiljöredovisning socialtjänsten 2021 
_____ 
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§ 42 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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