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Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 19 april 2022 

Protokollet som justerats den 19 april 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 20 april 2022 till och med den 12 maj 
2022 intygas. 
 
 
……………………………………………… 
Anette Larsson 
Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Sida 
1 (12) 

 
Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 13.10 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 
 Majvor Persson (C) 
 Kristina Jönsson (S)  
 Annalena Emilsson (C) 
 Gunilla Karlsson (M) 
 Christer Sjöberg (M) 
 Lena Åkesson (TRP) 
 Rosita Antonsson (S) 
 Micael Eliasson (S) 
 Lars-Göran Jarl (SD) 
 Ann-Heléne Djivjak (SD) 
 
Övriga deltagande  Harriet Einerborg (C), ersättare 
 Lars Lindström (C), ersättare 
 Joachim Haspe (S), ersättare 
 Mona Eriksson (MED), ersättare ej § 43 
 Maj-Lis Jeppsson (SD), ersättare 
  
 Christel Sundberg, socialchef 
 Ylva Jönsson, enhetsledare, senior myndighet § 52 p.1 
 Anna Forssberg, ekonom §§ 43-45 
 Marie Elm Ågren, verksamhetschef § 52 p.2 via Teams 
 Anette Larsson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Lars-Göran Jarl (SD) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 19 april klockan 16:00 
 
Paragrafer  §§ 43-52 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Anette Larsson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kenneth Camitz (M) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Lars-Göran Jarl (SD)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2022-04-19  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 43 Dnr 2022-000019  
 
Ombudgetering Internbudget 2022 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden omfördelar budget mellan verksamheter i social-
nämndens internbudget 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
I januari 2022 godkände nämnden internbudget 2022 men kostnader 
för lokaler, personal och Previct har omfördelats mellan verksam-
hetskoder och därför behöver budgeten justeras för att möta kostna-
derna. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 mars 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 12 april 2022 § 67 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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Socialnämnden 2022-04-19  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 44 Dnr 2021-000557  
 
Månadsuppföljning 2022 med ekonomi och indikatorer 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen och läg-
ger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens månadsuppföljning efter mars 2022 samt redovis-
ning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, barn 
och unga, funktionsnedsatta, missbruk/beroende och psykiatri, eko-
nomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning efter mars 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 12 april 2022 § 66 
_____ 
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Socialnämnden 2022-04-19  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 45 Dnr 2022-000056  
 
Kontantfri kassa för Öppna förskolan 
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar om tilldelning och ansvar av kontantfri 

kassa för Laholms Öppna förskola. 
2. Socialnämnden beslutar att förvaltningschefen får delegation på 

att fatta beslut om förändringar och/eller kompletteringar av denna 
kontantfria kassa under kalenderåret. 

 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för den kontant-
fria kassan på Öppna förskolan i Laholm. Inbetalningar ska endast 
göras som swish- eller bankbetalningar. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 12 april 2022 § 68 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomienheten 
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Socialnämnden 2022-04-19  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 46 Dnr 2020-000480  
 
Uppdatering av socialnämndens delegationsordning 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar om tillägg/ändringar gällande socialnämn-
dens delegationsordning, antagen den 19 april 2022, i enlighet med 
tjänsteskrivelse den 5 april 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid årlig översyn av delegationsordningen föreslås följande föränd-
ringar:  
 
C.1.45 Tydliggörande av tillämpliga lagrum. 
Bistånd enligt LMA. (3 a §, 9 §, 17-18 §§ LMA) beträffade dager-
sättning och särskilt bidrag. Delegat socialsekreterare.  
 
C.1.47 Nytt beslut.  
Nedsättning av dagersättning enligt LMA. 10 § LMA. Delegat soci-
alsekreterare. 
 
C.3.6 Nytt beslut. 
Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt LVM skall upp-
höra. Lagrum 18 b § LVM. Delegat enhetschef.  
 
E.1.16 Nytt beslut. 
Beslut om träningsboende inom kommunens boende för person 18-
30 år som omfattas av LSS. Lagrum 4 kap 2 § SoL. Delegat: LSS - 
handläggare 
 
E.1.17 Nytt beslut. 
Beslut om Serviceinsatser, trygghetslarm och matdistribution enligt 
4 kap 2 § SoL, Delegat: Biståndshandläggare, LSS handläggare 
 
E.2.7 Förtydligade vad korttidsvistelse enligt LSS kan innefatta 
(korttidshem, stödfamiljer och lägervistelse anges nu som exempel). 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 12 april 2022 § 69 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 47 Dnr 2022-000026  
 
Arbetsmiljö enhetschefer äldreomsorgen 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar om en tillfällig förstärkning av en enhets-
chef och en administratör till och med 31 december 2022 med hän-
visning till rådande arbetsmiljösituation, därefter aktualiseras arbetet 
i kommande budgetprocess. 
 
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. Vid social-
nämndens sammanträd i mars beslutas om fortsatt bordläggning av 
ärendet. 
 
Ordförande ajournerar sammanträdet tio minuter, därefter återupptas 
sammanträdet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Göran Jarl (SD): Socialnämnden beslutar om en tillfällig för-
stärkning av en enhetschef och en administratör till och med 31 de-
cember 2022 med hänvisning till rådande arbetsmiljösituation, där-
efter aktualiseras arbetet i kommande budgetprocess. 
 
Beslutsgång 
Socialnämndens ordförande lägger fram Lars-Göran Jarls (SD) för-
slag och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
  forts. 
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Socialnämnden 2022-04-19  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

forts. 
 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 januari 2022 
Analys av enhetscheferna i äldreomsorgens arbetssituation 
Socialnämnden den 22 mars 2022 § 31 
Socialnämndens beredningsutskott den 12 april 2022 § 70 
_____ 
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Socialnämnden 2022-04-19  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 48 Dnr 2021-000023  
 
Diskussion/Information SÄBO 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit emot informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
Sammanställning av beslut samt nulägesbild gällande särskilt bo-
ende. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av beslut gällande särskilt boende 
Socialnämndens beredningsutskott den 12 april 2022 § 71 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 49 Dnr 2022-000152  
 
Remiss om förslag till ny zonstruktur för den särskilda kollek-
tivtrafiken - färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden informerar kommunstyrelsen att nämnden inte har 
några invändningar till förslaget om ny zonstuktur för färdtjänsten. 
 
Ärendebeskrivning 
Hallandstrafiken föreslår kommunerna att ställa sig bakom en ny 
zonstukturen för färdtjänsten. Dagens zonstruktur för färdtjänst bas-
eras på den allmänna kollektivtrafikens zonstruktur vars zonstruktur 
har tillämpats sedan tidigt 1990-tal.  
 
Kommunen är kostnadsbärare för uppdraget färdtjänst, länsfärdtjänst 
och riksfärdtjänst. Den nya zonstrukturen för färdtjänst kommer ha 
en marginell påverkan på den totala kostnaden för uppdraget. I jäm-
förelse mot andra faktorer som driver kostnader, t.ex. verksamhets-
behov och ökat resande, innebär förslaget en kostnadsneutralitet mot 
dagens zonstruktur. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2022 
Remiss från kommunstyrelsen - Förslag till ny zonstruktur för den 
särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst, riksfärdtjänst) 
Socialnämndens beredningsutskott den 12 april 2022 § 72 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 50 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 13 april 2022 över anmälningar 
Förteckning den 13 april 2022 över synpunkter och klagomål 
_____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Socialnämnden 2022-04-19  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 51 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 13 april 2022 
_____ 
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§ 52 Dnr 2022-000004  
 
Informationsärenden 2022  
 
1. Redovisning utvalt delegationsbeslut av Enhetsledare senior 

myndighet 
 
2. Redovisning Rapport Hälsoutvecklarna av Marie Elm Ågren, 

verksamhetschef 
 
3. RSMH samarbete, föredrag Sara Claes Schmidt 4 maj 2022 
 
4. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19. Finns nästan ingen smitta. 
 
5. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 20 april 2021 
 
6. Förvaltningschefens agenda 
 
7. Ledamöternas inspel 
_____ 
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