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Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 18 oktober 2022 

Protokollet som justerats den 19 oktober 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 oktober 2022 till och med den 11 no-
vember 2022 intygas. 
 

……………………………………………… 
Anette Larsson 
Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-10-18 

Sida 
1 (12) 

 
Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 13.00 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 
 Majvor Persson (C) 
 Kristina Jönsson (S)  
 Annalena Emilsson (C) 
 Sara Unosson (KD) 
 Christer Sjöberg (M) 
 Lena Åkesson (TRP) 
 Joachim Haspe (S) 
 Micael Eliasson (S) 
 Lars-Göran Jarl (SD) 
 Ann-Heléne Djivjak (SD) 
 
Övriga deltagande  Gunilla Karlsson (M), ersättare 
 Kajsa Sörman (M), ersättare  
 Harriet Einerborg (C), ersättare 
 Lars Lindström (C), ersättare 
 Britta Ramnemark (L), ersättare 
 Inger Stenberg (TRP), ersättare 
 Jesper Magnusson (S), ersättare 
 Mona Eriksson (MED), ersättare 
 Maj-Lis Jeppsson (SD), ersättare 
  
 Daniel Johansson, socialchef 
 Carina Haglund, enhetschef § 100 p.1 
 Åsa Hedin, LSS-handläggare § 100 p.1 
 Sinnika Andersson, ekonom § 93 
 Charlotta Magnusson, verksamhetschef §§ 96, 100 p.4, 101 
 Anders Rasmussen, enhetschef § 100 p.4 
 Eva Thelander, verksamhetschef §§ 94-95, 100 p.3 
 Marie Elm Ågren, verksamhetschef § 97 
 Patientnämnden § 100 p.2 
 Anette Larsson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Majvor Persson (C) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 19 oktober 2022 klockan 11.00 
 
Paragrafer  §§ 93-101 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Anette Larsson 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kenneth Camitz (M) 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Majvor Persson (C)
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§ 93 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 september 2022 samt re-
dovisning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, 
barn och unga, funktionsnedsatta, missbruk/beroende och psykiatri, 
ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning efter september 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 11 oktober 2022 § 221 
_____ 
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§ 94 Dnr 2022-000343 
 
Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och 
hjälpmedel 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla förslaget gäl-
lande godkännande av samverkansavtalet för gemensam nämnd för 
hemsjukvård och hjälpmedel 2023-2026. Socialnämnden har inga 
synpunkter på avtalet. 
 
Ärendebeskrivning 
De halländska kommunerna har i samverkan med Region Halland 
tagit fram ett förslag till ett nytt Samverkansavtal för gemensam 
nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel utifrån att det gamla avtalet 
är uppsagt och löper ut 2022-12-31.  
 
Grunderna i reviderat samverkansavtal är det samma och vad som 
ingår och inte ingår kopplat till hjälpmedel är oförändrat.  
 
De ändringar som gjorts är en uppdaterad fördelningsnyckel gällande 
ersättning till kommunen, samt nya avsnitt som rör samverkan, in-
formation, översyn och utvärdering. Samverkansavtalet kommer 
endast gälla om alla parter bifaller. 
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2022 
Remiss från kommunstyrelsen  
Missiv - Revidering av samverkansavtal gemensam nämnd för hem-
sjukvård och hjälpmedel 
Beslutsförslag - Godkänna revideras samverkansavtal 
Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälp-
medel 
Socialnämndens beredningsutskott den 11 oktober 2022 § 223 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 95 Dnr 2022-000160 
 
Statsbidrag till kommuner för 2022 för habiliteringsersättning  
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att stimulansbidraget används för ytterli-

gare en tillfällig höjning av habiliteringsersättningen under tidspe-
rioden juli-december 2022 med 10 kr/dag.  

2. Socialnämnden beslutar att summan kommer att betalas ut som en 
retroaktiv engångssumma i november månad till brukaren. Förut-
sättningar som gäller för att få extra dagpenning är att man deltar 
aktivt i dagligverksamhet.  

 
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.   
 
Enligt Socialstyrelsens fördelningsnyckel har Laholms kommun 
kunnat rekvirera 1 103 309 kr fram till första juni och de rekvirerade 
pengarna betalades ut till personer som har insatsen daglig verksam-
het i juni. 
 
Efter 1 juni 2022 har Laholms kommun fått ta del av ytterligare sti-
mulansbidrag som inte har rekvirerats från andra kommuner. Total-
summan att fördela är 131 083 kr till dem som deltar aktivt i den 
dagliga verksamheten. Den totala summan för den enskilde om höj-
ningen blir 10 kr /dag, blir max 1 160 kr. Det är av vikt att utbetal-
ningen endast avser år 2022.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenneth Camitz (M): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kenneth Camitz (M) förslag och finner att so-
cialnämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 13 oktober 2022 
_____ 
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Beslutet skickas till: 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 96 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 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 21 september 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 11 oktober 2022 § 224 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 97 Dnr 2022-000413 
 
Uppföljning av sommaren 2022 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden mottager rapportering avseende sommaruppföljning 
2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialtjänstens ledningsgrupp beslutade 2018 att införa en systema-
tisk uppföljning av sommaren, för att få ett samlat grepp om hur ar-
betet har fungerat på alla arbetsplatser under sommarsemestern. 
Uppföljningsenkät har lämnats till alla enheter. Här har beskrivits det 
som varit bra, vad som varit mindre bra, samt förslag till åtgärd. Syf-
tet är att ta lärdom av erfarenheter inför nästa sommar.  
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 13 oktober 2022 
Rapport uppföljning sommaren 2022 
_____ 
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§ 98 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 12 oktober 2022 över anmälningar 
Förteckning den 12 oktober 2022 över synpunkter och klagomål 
_____ 
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§ 99 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 12 oktober 2022 
_____ 
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§ 100 Dnr 2022-000004 
 
Informationsärenden 2022  
 
1. Redovisning av nya lag gällande assistansersättning, träder i kraft 

2023-01-01. 
 
2. Information från Patientnämnden om deras verksamhet. 
 
3. Bemanningssjuksköterskor alternativt pensionerade sjuksköters-

kor. 
Information om hur det ser ut med bemanningssjuksköterskor 
och pensionerade sjuksköterskor inom socialtjänstens verksam-
het i Laholm. Viktig fråga är kompetensförsörjningen, det är ett 
stort bekymmer. 

 
4. Information från ungdomsteamet om arbetet utifrån oroligheter 

vid högstadieskola. 
Samverkan är viktig. Skola, polis och socialtjänst har ett bra 
samarbete. 

 
5. Upphandling av demensplatser. 

Socialnämndens beredningsutskott beslutade den 11 oktober 
2022 om leverantör för upphandlade 10 demensplatser. 

 
6. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19. Läget lugnt. Denna punkt tas bort från och med nu, tas 
upp igen vid behov. 

 
7. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 19 oktober 2021. 

Inget att notera. 
 

8. Förvaltningschefen agenda: 
 

• En grupp medarbetare har inkommit med begäran om skobi-
drag. Förvaltningen avslagit begäran. Socialnämnden får in-
formation om detta. Frågan tas upp i ny nämnd i samband med 
budgetarbetet för 2024.  

 
• Uppdrag vattenläcka på Solhemmet: Laholmshem påbörjat en 

renovering av skadade rummet v.39. Insett att Solhemmet är 
lite sämre än man trott, man vill inleda förstudie för omfat-
tande renovering av Solhemmet. Solhemmet har flyttats upp i 
prioriteringsordningen angående behov av renovering.  
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• Förstudie - Nybyggnation av särskilt boende Östra Nyby.  
 
• Förstudie - Anpassning för del av Smedjebacken till korttids-

boende.  
 
• Beslut om renovering på Randerslund, det kommer att behöva 

friställas en avdelning/gång under renoveringen, arbetsgrup-
per är tillsatt för att titta på detta. Ska starta under hösten 2023 
beräknas pågå i 12 månader.  

 
9. Ledamöternas inspel: 

Kenneth Camitz (M): Fått uppdrag att spara på ström. Beslut om 
besparingar kommer att tas i nämnden. 
 

10. Rapport från Länsstyrelsen gällande bedömning av situationen 
inom elförsörjning i södra Sverige – Fortsatt höga priser, negativ 
påverkan på samhället. Risk för varsel och uppsägningar.  

_____ 
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§ 101  
 
Sekretessärende 
 
Ärendet innehåller sekretess 
_____ 
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