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Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 23 augusti 2022 

Protokollet som justerats den 30 augusti 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 31 augusti 2022 till och med den 22 sep-
tember 2022 intygas. 
 
 
……………………………………………… 
Anette Larsson 
Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 12.35 

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) 
 Maj-Lis Jeppson (SD) 
 Ann-Heléne Djivjak (SD) 
 
Övriga deltagande  Gunilla Karlsson (M), ersättare 
 Lars Lindström (C), ersättare 
 Britta Ramnemark (L), ersättare 
  
 Daniel Johansson, socialchef 
 Maria Möller, 1:e socialsekreterare § 79 p.1 
 Marie Elm Ågren, verksamhetschef § 75 
 Charlotta Magnusson, verksamhetschef § 75 
 Kristina Isaksson, verksamhetschef § 75 
 Eva Thelander, verksamhetschef § 75 
 Anette Larsson, nämndsekreterare 
 
 
 
 
Utses att justera Kristina Jönsson (S) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 30 augusti 2022 klockan 09.00 
 
Paragrafer  §§ 75-81 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Anette Larsson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kenneth Camitz (M) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Kristina Jönsson (S)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 75 Dnr 2022-000209 
 
Budget, kommunplan och nämndsplan för år 2023 samt ekono-
misk plan år 2024-2025 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden fastställer reviderad Nämndsplan 2020-2023 och 
lämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån riktlinjer och direktiv som kommunstyrelsen beslutar om ska 
nämnderna arbeta fram och besluta om en nämndsplan för perioden 
fram till 2023. Nämndsplan 2023 ska endast justeras och revideras 
och inte omarbetas från början, den ska beakta perioden som återstår 
av den tidigare beslutade fyraårsperioden 2020-2023 samt ekono-
misk plan 2024-2025. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenneth Camitz (M): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Kristina Jönsson (S), Micael Eliasson (S) och Rosita Antonsson (S): 
Säger nej till upphandling av privata demensplatser samt äskande av 
medel till detta, enligt tidigare yrkande i socialnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämn-
den beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 15 augusti 2022 
Nämndsplan 2023 Utkast 
Omvärldsanalys Jämförelser 
Socialnämndens beredningsutskott 2022-08-16 § 177 
_____ 
 
Reservation: 
Kristina Jönsson (S), Micael Eliasson (S) och Rosita Antonsson (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 76 Dnr 2022-000251 
 
Granskning av kommunen som attraktiv arbetsgivare 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar anteckna informationen samt skicka syn-
punkterna till kommunrevisionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska 
kommunen som attraktiv arbetsgivare. Granskningens syfte har varit 
att bedöma om styrelserna och nämnderna arbetar på ett systematiskt 
sätt för att bli en attraktiv arbetsgivare. 
 
Kommunrevisionen önskar svar på granskningsrapporten senast 15 
oktober 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 21 juni 2022 
Missiv - Granskning av kommunen som attraktiv arbetsgivare 
Granskningsrapport 2022 Granskning av kommunen som attraktiv 
arbetsgivare, Laholms kommun 
Socialnämndens beredningsutskott 2022-08-16 § 178 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
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§ 77 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 17 augusti 2022 över anmälningar 
Förteckning den 17 augusti 2022 över synpunkter och klagomål 
_____ 
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§ 78 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 17 augusti 2022 
_____ 
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§ 79 Dnr 2022-000004 
 
Informationsärenden 2022 
 
1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut, Maria Möller, 1:e soci-

alsekreterare barn och familj redovisar ett ärende. 
 
2. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19. Haft en del utbrott under sommaren, vaccinationer börjar 
i september. 

 
3. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 24 augusti 2021 
 
4. Förvaltningschefens agenda. 

- Sammanfattning av sommaren – har gått bra. En utvärdering 
ska göras, lokalt och i hela Halland.  

- Svenskautbildning i samband med nyrekrytering 
- Ledningsmöte – pratade om prioriterade lönegrupper och at-

traktiv arbetsgivare 
- Presidiemöte – 1-2 september 
- SÄBO-plan informeras om vid nästa nämndssammanträde 
- Upphandling av 10 demensplatser publicerades 22 augusti 

 
5. Ledamöternas inspel 

- Uppdrag till socialchef – Granska samt säkerställa äldreomsor-
gens följsamhet avseende politiskt beslutade riktlinjer och kva-
litetsbestämmelser. 

_____ 
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§ 80  
 
Sekretessärende 
 
Ärendet innehåller sekretess 
_____ 
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§ 81  
 
Sekretessärende 
 
Ärendet innehåller sekretess 
_____ 
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