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Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 20 september 2022 

Protokollet som justerats den 21 september 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 22 september 2022 till och med den 14 
oktober 2022 intygas. 
 
 
……………………………………………… 
Anette Larsson 
Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 12.55 

Beslutande Majvor Persson (C), ordförande 
 Kristina Jönsson (S)  
 Annalena Emilsson (C) 
 Sara Unosson (KD) 
 Christer Sjöberg (M) 
 Harriet Einerborg (C) 
 Rosita Antonsson (S) 
 Micael Eliasson (S) 
 Maj-Lis Jeppsson (SD) 
 Ann-Heléne Djivjak (SD) 
 Gunilla Karlsson (M) 
 
Övriga deltagande  Lars Lindström (C), ersättare 
 Britta Ramnemark (L), ersättare 
 Joachim Haspe (S), ersättare 
 Mona Eriksson (MED), ersättare 
 
 Marie Elm Ågren, tf. socialchef 
 Louise Pärsén, enhetschef § 92 p.1 
 Nathalie Hedin, socionomstudent § 92 p.1 
 Sinnika Andersson, ekonom § 82 
 Kristina Isaksson, verksamhetschef §§ 83, 92 p.2-3 
 Charlotta Magnusson, verksamhetschef §§ 87-89, 92 p.2 
 Anna Dahlqvist, samordnare § 88 
 Ola Brandt, familjebehandlare § 88 
 Lea Reinholdsson, kommunlex § 92 p.2 
 Jonas Reinholdsson, kommunlex § 92 p.2 
 Peter Simerholt, kvalitetsutvecklare § 92 p.2 
 Josefin Stübner, kvalitetsutvecklare § 92 p.2 
 Eva Thelander, verksamhetschef § 92 p.2 
 Anette Larsson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Sara Unosson (KD) 
  
 
Plats och tid för justering Stadshuset den 21 september 2022 klockan 10.30 
 
 
Paragrafer  §§ 82-92 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Anette Larsson 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Majvor Persson (C) 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Sara Unosson (KD)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 82 Dnr 2022-000195 
 
Budgetuppföljning 2 2022 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att, med godkännande, överlämna uppfölj-
ning 2 till kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 
kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år.  
 
Den första budgetuppföljningen utgår från redovisningen per sista 
april och den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfalls-
prognosen knyts samman med delårsrapporten och redovisas till 
kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. De-
lårsrapporten upprättas också efter redovisningen per den 31 augusti. 
 
I den nu förestående uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna 
underlag till uppföljningen av de gemensamma resultatmålen. 
Nämnderna ska även samtidigt följa upp eventuella nämndspecifika 
resultatmål. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens beredningsutskott den 13 september 2022, § 190 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 15 september 2022 
Budgetuppföljning 2 2022 
Indikatorer prognos 2 2022 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 83 Dnr 2022-000325 
 
Remiss riktlinjer för trygghetsboende i Laholms kommun 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår att 
1. Barn och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvalt-

ningen, kultur och utvecklingsförvaltningen, Laholmshem, Funkt-
ionsrättsrådet samt Kommunala pensionärsrådet även skall lämna 
yttrande. 

2. Laholmshem tar ansvar för förmedlande av trygghetsbostäder   
3. Åldersgränsen för trygghetsboende är från 70 år.   
4. Ansökan om ersättning för bovärd och gemensamhetslokal i 

trygghetsboende ställs till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen remitterar riktlinjer för trygghetsbostäder till so-
cialnämnden för yttrande senast 30 september 2022. 
 
Enligt Boverket kan stödet lämnas till hyresbostäder och målet med 
stödet är att det ska bli fler hyresbostäder för äldre personer på den 
ordinarie bostadsmarknaden. Därför går stödet till byggprojekt som 
ger ett tillskott av antingen hyresrätter eller kooperativa hyresrätter 
för personer som har fyllt 65 år. Verksamheten anser att 65 år är en 
förtidigt satt ålder och bör ligga på från 70 år alternativt 75 år. 
Trygghetsbostäder inte är en biståndsbedömd insats, utan målet är att 
öka hyresbostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kristina Jönsson (S) och Sara Unosson (KD): Funktionsrättsrådet och 
Kommunala pensionärsrådet ska läggas till vid punkt 1, så att de också 
ska lämna yttrande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kristina Jönssons (S) och Sara Unossons (KD) 
tilläggsförslag och finner att socialnämnden beslutar enligt Kristina 
Jönssons (S) och Sara Unossons (KD) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 29 augusti 2022 
Remiss från kommunstyrelsen 9 augusti 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 13 september 2022, § 191 
_____  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2022-09-20  
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forts 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 84 Dnr 2022-000018 
 
Rapport internkontroll första halvåret 2022 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga intern kontroll 
för första halvåret 2022 till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger uppföljning av första halvåret 2022 års intern kontroll. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 1 september 2022 
Rapport, intern kontroll 2022. 
Rapport, intern kontroll 2022, gemensamma ekonomiska kontroller 
Socialnämndens beredningsutskott den 13 september 2022, § 192 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 85 Dnr 2022-000337 
 
Uppföljning enligt Lex Sarah och Synpunkter och klagomål 
första halvåret 2022 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Lex Sarah och synpunkter och klagomål är en del i det systematiska 
kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheter inom socialtjänsten 
och enligt LSS. Syftet är att åtgärda brister i verksamheten, system-
fel, och förhindra att liknande händelser/missförhållanden uppkom-
mer igen. 
 
Denna delårsuppföljning har upprättats i enlighet med vad som gäller 
enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den sociala 
verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2022 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 1 september 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 13 september 2022, § 193 
_____ 
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§ 86 Dnr 2020-000185 
 
Lokalbehovsplan 2020 - 2025 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna redovisningen över lokalbe-
hov till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samtliga kommunala nämnderna fick i uppdrag att identifiera sitt lo-
kalbehov för kommande åren, under 2020, för att skapa möjlighet till 
en kommungemensam lokalförsörjningsplan. Denna plan ska årligen 
revideras.  
 
Behovsbedömningar är baserade utifrån demografi, volymer och lag-
stiftning. Generellt är standarden på flera av socialnämndens lokaler 
fortsatt bristfälliga, gällande sekretess, brandskydd, ventilation, 
trångboddhet, tillgänglighet, arbetsmiljö eller eftersatt underhåll. So-
cialnämnden har också lokaler som inte är ändamålsenliga som dri-
ver kostnader och förhindrar effektiviseringar.  
Under 2022 har det skett visst underhåll i några lokaler eller påbör-
jade förstudier. 
Övrig information och prioriteringar finns i nämndens reviderade 
plan. 
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 12 september 2022 
Lokalbehovsplan 2023-2030 
Socialnämndens beredningsutskott den 13 september 2022, § 194 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 87 Dnr 2022-000352 
 
Lokaler Myndighetskontor och Gemensam öppenvård 
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom skrivelsen. 
2. Sänder skrivelsen vidare till kommunstyrelsen med begäran om 

förstudie. 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsutövningen på Trädgårdsgatan har under mer än fyra års 
tid signalerat stora bekymmer med framför allt överhörning, svårig-
heter att hålla sekretess, trångboddhet och avsaknad av fullvärdigt 
skalskydd. Frågan har återkommande lyfts i lokalbehovsplaner och 
Arbetsmiljöverket har även haft föreläggande med vite under 2020 
och 2021 utifrån Trädgårdsgatans lokaler. 
 
Samtidigt har socialförvaltningens öppenvård en liknande situation 
där renoveringar i nuvarande kontor inte löser trångboddhetsfrågan, 
överhörning och möjlighet till samlokalisering av en idag utspridd 
verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 1 september 2022 
Tankar från SSR och Vision om befintliga lokaler och eventuellt nya 
lokaler 
Sammanställning över socialnämndens lokalbehov och priorite-
ringar 2022-2030 
Socialnämndens beredningsutskott den 13 september 2022, § 195 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 88 Dnr 2019-000288 
 
Rapport - Journal Digital 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har mottagit informationen och lägger den till hand-
lingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har under tre års tid arbetat med att implemen-
tera Journal Digital inom individ- och familjs öppenvårdsinsatser så-
väl som inom viss annan stödjande verksamhet. Journal Digital är ett 
dokumentations- och behandlingsstöd för sociala verksamheter. 
Nämnden följer en gång per år upp implementeringen. 
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 7 september 2022 
Presentation dokumentationssystemet Journal Digital 
Socialnämndens beredningsutskott den 13 september 2022, § 196 
_____ 
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§ 89 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 2/2022 
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner individrapporter kvartal 2/2022 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 31 augusti 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 13 september 2022, § 197 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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§ 90 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 14 september 2022 över anmälningar 
Förteckning den 14 september 2022 över synpunkter och klagomål 
_____ 
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§ 91 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 14 september 2022 
_____ 
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§ 92 Dnr 2022-000004 
 
Informationsärenden 2022  
1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut - Louise Pärsen, enhets-

chef redovisar ett vuxenärende 
 

2. Återkoppling Kvalitetsledningssystem  
Lea Reinholdsson och Jonas Reinholdsson, kommunlex,  
 

3. Fast omsorgskontakt - Information från Kristina Isaksson, verk-
samhetschef. 
 

4. Information kring lokaler 
Hemtjänstlokal i Hishult – Ersättningslokal efter branden, finns 
skissförslag på ny lokal. 
Hemtjänstlokal i Våxtorp – Fråga till sociatjänsten om de kan be-
driva hemtjänst i Bullerbyns lokaler, finns möjligheter men 
överyta. I nuvarande lokal inte ändamålsenligt. 
Hemtjänstlokal som är kustnära – Möjlighet finns i Allarp, i så 
fall lämna lokalen i Skottorp.  
 

5. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-
vid-19.  
I dagsläget nästan ingen smitta. Vaccinationen klar på Säbo, bör-
jar vaccinera inom hemsjukvård. Följer Region Hallands riktlin-
jer. 
 

6. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 21 september 
2022 – inget att notera. 
 

7. Förvaltningschefens agenda. 
Länsstyrelsen gått ut med att de vill ha in uppgifter kring elför-
sörjning, utifrån ökade kostnader. Mer information vid nästa 
nämndssammanträde. 

 
8. Ledamöternas inspel. 

- Uppdrag till socialchef – Gällande särskilda boenden - Säker-
ställa att underhållsplaner finns, att kvalitetssäkra besiktningar 
samt se över och kontrollera processen för felanmälan. 

 
- Uppdrag till socialchef - Att skyndsamt åtgärda problematiken 

med hjälpmedelsrummet på Solhemmet. 
   forts. 
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forts. 
 
- Sara Unosson (KD) framförde önskemål från funktionsrättsrå-

det att samverkan skall bli bättre mellan socialnämnden och 
funktionsrättsrådet.  

_____ 
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