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Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 14 juni 2022 

Protokollet som justerats den 15 juni 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 16 juni 2022 till och med den 8 juli 2022 

intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Plats och tid Strandhotellet i Mellbystrand, klockan 08:30 – 16.10 

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) 

 Micael Eliasson (S) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Maj-Lis Jeppsson (SD) 

 

Övriga deltagande  Gunilla Karlsson (M), ersättare 

 Kajsa Sörman (M), ersättare  

 Lars Lindström (C), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare 

 Joachim Haspe (S), ersättare 

 Mona Eriksson (MED), ersättare ej §§ 64-72 p.1-6 

  

 Daniel Johansson, socialchef 

 Marie Elm Ågren, verksamhetschef 

 Eva Thelander, verksamhetschef 

 Anna Forssberg, ekonom § 63 

 Sinnika Andersson, ekonom § 63 

 Anette Larsson, nämndsekreterare 

 

Utses att justera Annalena Emilsson (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 15 juni 2022 klockan 14:00 

 

Paragrafer  §§ 63-74 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Annalena Emilsson (C)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 63 Dnr 2021-000557 

 

Månadsuppföljning 2022 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen och 

lägger den till handlingarna. 

2. Verksamheten får i uppdrag att titta på följande frågor till soci-

alnämndens sammanträde i september 2022. 

 Vad krävs för att få budget i balans? 

- Ytterligare finansiering 

- Verksamhetsöversyn 

- Behovs- och tillgångsanalys 

- Uppställning av ekonomi 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter maj 2022 samt redovis-

ning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, barn 

och unga, funktionsnedsatta, missbruk/beroende och psykiatri, eko-

nomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Kenneth Camitz (M): Verksamheten får i uppdrag att titta på följande 

frågor till socialnämndens sammanträde i september 2022. 

Vad krävs för att få budget i balans? 

- Ytterligare finansiering 

- Verksamhetsöversyn 

- Behovs- och tillgångsanalys 

- Uppställning av ekonomi 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om eget förslag och finner att socialnämnden 

beslutar om Kenneth Camitz (M) tilläggsförslag. 
 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning efter maj 2022 

Socialnämndens beredningsutskott den 7 juni 2022 § 132 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 64 Dnr 2022-000102 

 

Utredning kring arbetsmarknadsverksamhetens delaktighet i 

öppna restauranger och caféverksamhet 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att återrap-

portering skjuts fram till mars 2023. 

2. Socialnämnden beslutar att det inte finns medel inom befintlig 

ram med 1,2 mkr för att finansiera öppna restauranger under 2022 

och 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har gett samhällsbyggnadsnämn-

den, socialnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden i uppdrag 

att utreda möjligheten att hålla restauranger inom samhällsbyggnads-

nämndens måltidsenhet öppna för allmänheten med stöd av olika de-

lar inom kultur- och utvecklingsnämndens arbetsmarknadsenhet. 

Uppdraget ska återrapporteras senast den 30 september 2022. 

Kommunstyrelsen önskar även inkludera kommunens olika café-

verksamheter i utredningen. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 2 juni 2022 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till kompletteringsbud-

get för 2022 

Socialnämndens beredningsutskott den 7 juni 2022 § 133 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 65 Dnr 2022-000160 

 

Statsbidrag till kommuner för 2022 för habiliteringsersättning  

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att stimulansbidraget används att bibe-

hålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av 

statsbidrag 2018, 2019, 2020 och 2021. Habiliteringsersätt-

ningen höjs under tidsperioden januari-juni 2022 med 79 kr/dag. 

2. Socialnämnden beslutar att summan kommer att betalas ut som 

en retroaktiv engångssumma i juni månad till brukaren. Förut-

sättningar som gäller för att få extra dagpenning är att man deltar 

aktivt i daglig verksamhet. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att under 2022 för-

dela medel till kommunerna i form av stimulansbidrag för habilite-

ringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att 

införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i 

daglig verksamhet enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) under 2022. 

 

För kultur- och utvecklingsnämnden omfattas höjningen för 106 per-

soner och för socialnämnden för 17 personer som deltar aktivt i dag-

lig verksamhet. För perioden januari – juni 2022 blir den totala sum-

man för den enskilde med en höjning på 79 kronor per dag 8 927 

kronor. Det är av vikt att det finns en medvetenhet om att beloppet 

endast avser år 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 24 maj 2022 

Socialnämndens beredningsutskott den 7 juni 2022 § 134 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 66 Dnr 2022-000230 

 

Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård 2022-2024 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bifalla förslaget gällande att godkänna 

överenskommelsen Trygg och effektiv utskrivning från sluten och 

hälsosjukvård 2022-2024. 

2. Socialnämnden har inga synpunkter på remissen. 

 

Ärendebeskrivning 

De halländska kommunerna har i samverkan med Region Halland 

tagit fram ett förslag till överenskommelse gällande utskrivningar 

från slutenvården. Utifrån detta har man till skillnad från tidigare lagt 

fram förslag om att en ekonomisk reglering för betalningsansvar 

mellan kommun och Region Halland sker enligt en genomsnittsmo-

dell. En kommuns betalningsansvar till Region Halland inträder om 

kommunens genomsnittliga dagar som utskrivningsklar respektive 

månad överstiger beslutat riktmärke i Halland. 

 

Regional utvecklingsgrupp – god och nära vård ansvarar för att över-

enskommelsen utvärderas i samverkan mellan berörda parter inför 

framtagande av nytt avtal.  

 

Överenskommelsen kommer endast gälla om alla parter bifaller. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 31 maj 2022 

Remiss Överenskommelse trygg och effektiv utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård 2022 

Socialnämndens beredningsutskott den 7 juni 2022 § 135 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2022-06-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 67 Dnr 2022-000153 

 

Remittering av rapport från Ungdomskonferensen 2022 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 

sända den vidare till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

2011 fattade kommunfullmäktige beslut om plan för samverkan, di-

alog och inflytande med unga. I planen anges att en årlig ungdoms-

konferens ska genomföras varje år och att resultatet från denna ska 

bearbetas i såväl verksamhet som på den politiska arenan.  

Resultatet från konferensen presenteras i en rapport som redogör för 

hur ungdomarna resonerat kring psykiskt välbefinnande, psykisk 

ohälsa och vad de anser ska göras för att förbättra för unga i Laholms 

kommun. 

Remissen avser i första hand inte att socialnämnden skall svara på 

hur ungdomarnas förslag skall genomföras utan hur nämnden skall 

fortsätta arbeta för att tillgängliggöra sig ungdomarnas perspektiv 

och kunna väva in dessa planeringsprocesser. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 25 maj 2022 

Remiss - Rapport från ungdomskonferensen 2022 

Socialnämndens beredningsutskott den 7 juni 2022 § 136 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 68 Dnr 2022-000111 

 

Gemensam process ekonomiskt bistånd SON-KUN 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om 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. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 maj 2022 

Nyckeltal gemensam process jan-april 2022 

Socialnämndens beredningsutskott den 7 juni 2022 § 137 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 69 Dnr 2022-000228 

 

Översyn syn- och hörselkonsulent 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att uppdraget som syn och hörselinstruk-

tör/hälsokonsulent upphör och att uppdraget ingår inom det förebyg-

gande arbete, för en mer lättillgänglig socialtjänst. Den del av upp-

draget som är uppsökande verksamhet, läggs till nuvarande aktivi-

tetssamordnare och innehållet i detta uppdrag ses över. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid juridisk genomgång av kommunens kvalitetsledningssystem 

framkom, att syn- och hörselinstruktörens arbete inte kan utföras 

som individualiserade vårdåtgärder som förutsätter patientjournalfö-

ring och därför inte kan ingå i det stöd som erbjuds av eller ges som 

service. Stödet får alltså enbart bestå av service i form av information 

och allmän rådgivning och vägledning. 

 

Tydligt är att det arbete som utförts av syn- och hörselinstruktören i 

kommunen inte har förankring i lagstiftningen där individualiserade 

vårdåtgärder som förutsätter patientjournalföring inte kan ingå i det 

stöd som erbjuds av eller ges från konsulenten. Kommunen har ingen 

skyldighet enligt lag att ha syn- och hörselkonsult. Det är Regionens 

ansvar via syncentralen och hörselmottagningen. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 31 maj 2022 

Översyn syn- och hörselkonsulent 

Socialnämndens beredningsutskott den 7 juni 2022 § 138 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 70 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 8 juni 2022 över anmälningar 

Förteckning den 8 juni 2022 över synpunkter och klagomål 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 71 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 8 juni 2022 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 72 Dnr 2022-000004 

 

Informationsärenden 2022  

 

1. Information att Hishults träffpunkt byter lokal 

 

2. Information skrivelse från Logopedförbundets lokalförening i 

Halland samt svar 

 

3. Fri tid i Västerviks kommun inom hemtjänsten. Socialchefen tit-

tar vidare på detta. 

 

4. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19. Ingen smitta just nu bland brukare, personal smittade lite 

då och då. Planeras för vaccination dos 5 och 6 under hösten/vin-

tern. 

 

5. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 22 juni 2021 

 

6. Förvaltningschefens agenda.  

Haft möte med kommunal angående anonym skrivelse från per-

sonalgrupp, verksamheten har tillsammans med kommunal tagit 

fram en enkät som bland annat berör lön, schemaläggning, triv-

sel, arbetsmiljö, enkäten är utskickad till hemtjänst- och säbo-

personal. Resultat från enkät i slutet av oktober/början novem-

ber. 

 

Haft möte med kommunens ledningsgrupp där man bland annat 

pratade om attraktiv arbetsgivare, bemanningsenheten informe-

rade gällande sommaren. 

 

7. Ledamöternas inspel 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 73 Dnr 2022-000209 

 

Budget, kommunplan och nämndsplan för år 2023 samt ekono-

misk plan år 2024-2025 

 

Ärendebeskrivning 

Arbete med Nämndsplan år 2023. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 74  

 

Sekretessärende 

 

Ärendet innehåller sekretess 

_____ 

 
 

 


