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Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 17 maj 2022 

Protokollet som justerats den 20 maj 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 maj 2022 till och med den 13 juni 
2022 intygas. 
 
 
……………………………………………… 
Anette Larsson 
Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Sida 
1 (13) 

 
Plats och tid Svanen, klockan 08:30 –12.45 

 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 
 Majvor Persson (C) 
 Kristina Jönsson (S)  
 Annalena Emilsson (C) 
 Sara Unosson (KD) 
 Christer Sjöberg (M) 
 Lena Åkesson (TRP) 
 Rosita Antonsson (S) §§ 53, 55, 62 p.1 
 Harriet Einerborg (C) §§ 56-62 p.2-8 
 Joachim Haspe (S) 
 Lars-Göran Jarl (SD) 
 Ann-Heléne Djivjak (SD) 
 
Övriga deltagande  Gunilla Karlsson (M), ersättare 
 Kajsa Sörman (M), ersättare  
 Harriet Einerborg (C), ersättare §§ 53, 55  
 Lars Lindström (C), ersättare 
 Britta Ramnemark (L), ersättare 
 Inger Stenberg (TRP), ersättare 
 Maj-Lis Jeppsson (SD), ersättare 
  
 Christel Sundberg, socialchef 
 Daniel Johansson, socialchef 
 Christa Johnson, socialsekreterare § 62 p.1 
 Kristina Isaksson, verksamhetschef § 53 
 Anna Forssberg, ekonom § 54 
 Charlotta Magnusson, verksamhetschef § 62 p.3 
 Cornelia Larzénius, enhetschef arbetsmarknadsenheten § 62 p.3 
 Emelie Eliasson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Lena Åkesson (TRP) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 20 maj 2022 klockan 09.00 
 
Paragrafer  §§ 53-62 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Emelie Eliasson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kenneth Camitz (M) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Lena Åkesson (TRP)
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§ 53 Dnr 2021-000023 
 
Akut behov av SÄBO-platser 
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att, med omedelbar verkan, häva inflytt-

ningsstopp på Solhemmet och vara i drift senast september, kost-
nad ca 1 000 tkr sept – dec.  

2. Socialnämnden beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att 
köpa 10 demensplatser, dygns-pris 2 600 - 2 800 kr eller 9,5 – 
10,2 mkr/år, initialt för att säkerställa insatserna för personer med 
gynnande beslut. 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet har aktualiserats med anledning av en stor brist på demens-
platser och en stark begräsning i hur nämnden får/kan lösa behovet.  
 
Förlaget här bygger på att förvaltningen får i uppdrag, med omedel-
bar verkan, erbjuda flytt till platser med somatisk omvårdnad till per-
soner, på demensboende, med övervägande somatiska behov. Erbju-
dandet bygger på frivillighet och information om att ett erbjudande 
kan bli aktuellt ska kommuniceras till de berörda, anhöriga och gode 
män för att förbereda processen och underlätta planeringen.  
Vidare föreslås att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett 
förslag till hur ett förslag till bortförhandlat besittningsskydd skulle 
kunna fungera i förlängningen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenneth Camitz (M), med instämmande från Ann-Heléne Divjak 
(SD), Lars-Göran Jarl (SD), Lena Åkesson (TRP), Christer Sjöberg 
(M), Sara Unosson (KD), Majvor Persson (C), Annalena Emilsson 
(C): Bifall till förvaltningens förslag i sin helhet.   
 
Kristina Jönsson (S), med instämmande från Rosita Antonsson (S) 
och Joachim Haspe (S): Bifall till punkt 1, men yrkar på avslag till 
köp/hyr av demensplatser. I första hand ska kommunens befintliga 
enheter användas.  
 
 
 
 
  forts. 
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forts. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar på punkt 1 och finner att socialnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  
 
Ordförande ställer därefter förslagen i punkt 2 mot varandra och fin-
ner att socialnämnden beslutar enligt Kenneth Camitz (M) m.fl.’s 
förslag.  
 
Reservation 
Kristina Jönsson (S), Rosita Antonsson (S), Joachim Haspe (S) re-
serverar sig mot beslutet till förmån för Kristina Jönssons (S) förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 april 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 10 maj 2022 § 97 
_____ 
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§ 54 Dnr 2022-000195  
 
Budgetuppföljning 1/2022 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna uppföljning 1 till kommun-
fullmäktige med begäran om tilläggsanslag på 40 500 tkr för att klara 
finansiering av 2022 års behov inkl öppnande och köp av SÄBO-
platser. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 
kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första, nu förestå-
ende uppföljningen, ska utgå från redovisningen per sista april och 
den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfallsprognosen 
knyts samman med delårsrapporten och redovisas till kommunfull-
mäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. 
 
I denna uppföljning ska, utöver redovisning av beräknat budgetutfall, 
rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda avvikelser 
med utgångspunkt från den planerade verksamheten. 
 
Enligt riktlinjerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska även 
uppföljning ett innehålla underlag till uppföljningen av de gemen-
samma resultatmålen som är kopplade till kommunens fyra målom-
råden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenneth Camitz (M) med instämmande från Christer Sjöberg (M) 
och Majvor Persson (C): Bifall till förvaltningens förslag i sin helhet.  
 
Kristina Jönsson (S): Bifall till förvaltningens förslag men justering 
på tilläggsanslaget till 37 100 tkr med anledning av eget förslag om 
att ej köpa demensplatser.  

 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämn-
den beslutar enligt Kenneth Camitz (M) m.fl´s förslag. 
 
 
  forts. 
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forts. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens beredningsutskott den 10 maj 2022 § 96 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 13 maj 2022 
Budgetuppföljning 1/2022 
Indikatorer prognos 1/2022 
Åtgärdsplan den 10 maj 2022 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 55 Dnr 2021-000023  
 
SÄBO, demensplatser, fördelning 
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att omgå-

ende erbjuda personer på demensplatser, med övervägande so-
matiska behov, möjlighet att flytta till somatisk SÄBO-plats. 

2. Socialnämnden beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med förslag till rutin för bortavtalad besittningsrätt, 
inför erbjudande av demensplats. 

 
Ärendebeskrivning 
Ärendet har aktualiserats med anledning av en stor brist på demens-
platser och en stark begräsning i hur nämnden får/kan lösa behovet.  
 
Förlaget här bygger på att förvaltningen får i uppdrag, med omedel-
bar verkan, erbjuda flytt till platser med somatisk omvårdnad till per-
soner, på demensboende, med övervägande somatiska behov. Erbju-
dandet bygger på frivillighet och information om att ett erbjudande 
kan bli aktuellt ska kommuniceras till de berörda, anhöriga och gode 
män för att förbereda processen och underlätta planeringen.  
Vidare föreslås att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett 
förslag till hur ett förslag till bortförhandlat besittningsskydd skulle 
kunna fungera i förlängningen. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 april 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 10 maj 2022 § 97 
_____ 
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§ 56 Dnr 2022-000149  
 
Motion om förstärkt arbete för en tryggare skola i Laholms 
kommun 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till att ansvariga nämnder och förvaltningar redan har ett 
välutvecklat samarbete med pågående insatser och långsiktigt ut-
vecklingsarbete som är kopplat till kommunens vision och målområ-
den. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgerlig samling har inkommit med en motion med förslag och 
tillhörande motiveringar: 
”att Kommunstyrelsen bereder hur socialnämnden, barn- och ung-
domsnämnden samt kultur- och utvecklingsnämnden kan förbättra 
samarbetet för att komma tillrätta med att förebygga mobbning, våld 
och otrygghet i skolorna i Laholms kommun. Kommunstyrelsen är 
den högst ansvariga politiska nivån och därför bör kommunstyrelsen 
ta kommandot och säkerställa att samverkan fungerar och att effekt-
målen uppnås”. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 april 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 10 maj 2022 § 98 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 57 Dnr 2022-000094  
 
Statsbidrag för arbete mot våld i nära relationer 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att, hos kommunstyrelsen, anhålla om att 
medlen tillförs socialnämndens ram för att säkerställa kostnadseffek-
tiv behandling av våldsförövare. 
 
Ärendebeskrivning 
Från halvåret 2021 fick kommunerna/socialtjänsten ett lagstadgat, 
utökat ansvar för behandling av våldsförövare i nära relationer. 2021 
utgick ett generellt stadsbidrag på 3 kr/invånare avsett att täcka kom-
munens kostnader ett halvt år. Fr o m 2022 ersätts kommunen med 6 
kr/inv via det generella statsbidraget. 
 
För att klara uppdraget och undvika individuellt kostsamma behand-
lingar har Hallands kommuner ingått en kommunövergripande över-
enskommelse om gemensam gruppbehandling för våldsutövare. 
Denna satsning ska finansieras av kommunerna genom de riktade 
medel gällande VIR/ utökat ansvar för våldsförövare.  Satsningen är 
permanent. 
 
Dessa medel som 2022 motsvarar 6 kr per invånare bör fördelas till 
verksamheten för Våld i nära relationer och möjliggöra Laholms del 
i överenskommelsen kring gemensam gruppbehandling för våldsut-
övare i Hallands län. 
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 6 maj 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 10 maj 2022 § 99 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 58 Dnr 2022-000199  
 
Statsbidrag kommunövergripande arbetet med föräldraskaps-
stöd 
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att medel motsva-

rande statsbidrag ( 10kr/inv 2022 och därefter 19 kr/inv ) tillförs 
socialnämndens ram för fortsatt utveckling av det kommunöver-
gripande arbetet med föräldraskapsstöd.  

2. Socialnämnden föreslår också kommunstyrelsen att ge social-
nämnden i uppdrag, att tillsammans med utvecklingsgruppen för 
målområde barn/unga/utbildning, se över uppdrag och organisat-
ion kring föräldraskapsstöd i Laholms kommun i syfte att tydlig-
göra det kommunövergripande ansvaret. 

 
Ärendebeskrivning 
Som en del av Laholms kommuns gemensamma mål och visionsar-
bete utifrån barn och unga och resultatmålet att den psykiska hälsan 
ska öka beslutade kommunstyrelsen 2014 att avsätta medel för att 
starta upp ett långsiktigt, strukturerat och samordnat föräldraskaps-
stöd utifrån den nationella strategin.  
 
Arbetet har letts och leds av socialförvaltningen och är nu en väl eta-
blerad del av det förebyggande arbetet i samarbete med övriga för-
valtningar och externa aktörer. I likhet med VIR-arbetet (våld i nära 
relationer) är föräldrastöds skap en kommungemensam angelägenhet 
och det är dags att se över uppdraget och ta fram en strategi för den 
försatta utvecklingen kopplat till kommunens arbete kring målom-
råde barn/unga/utbildning.  
Från och med 2022 har regeringen valt att göra en satsning på för-
äldraskapsstöd, något som inte var känt vid budgetprocessen inför 
2022 med 10 kr/inv 2022 och fortsättningsvis 19 kr/inv från 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 maj 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 10 maj 2022 § 100 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2022-05-17  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 59 Dnr 2022-000164  
 
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, kvartal 1/2022 
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner individrapporter kvartal 1/2022 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 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 12 april 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 10 maj 2022 § 101 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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§ 60 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 11 maj 2022 över anmälningar 
Förteckning den 11 maj 2022 över synpunkter och klagomål 
_____ 
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§ 61 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 11 maj 2022 
_____ 
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§ 62 Dnr 2022-000004  
 
Informationsärenden 2022  
 
1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut, ekonomiskt bistånd  
 
2. Disponering av tilläggsanslag för sommarvikarieanskaffning 

- Gäller för all baspersonal, inte endast äldreomsorgen.  
 
3. Information Arbetsmarknadsenheten – heltidssysselsättning 
 
4. Information gällande skrivelse om demensplatser 
 
5. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19.  
 

6. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 18 maj 2021 
 
7. Förvaltningschefens agenda 
 
8. Ledamöternas inspel 
_____ 
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