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Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 29 november 2022 

Protokollet som justerats den 30 november 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 1 december 2022 till och med den 23 
december 2022 intygas. 
 

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



 

 

LAHOLMS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-29 

Sida 
1 (9) 

 
Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 12:10 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 
 Kristina Jönsson (S)  
 Annalena Emilsson (C) 
 Lars Lindström (C) 
 Britta Ramnemark (L) 
 Christer Sjöberg (M) 
 Lena Åkesson (TRP) 
 Rosita Antonsson (S) 
 Micael Eliasson (S) 
 Maj-Lis Jeppsson (SD) 
 Ann-Heléne Djivjak (SD) 
 
Övriga deltagande  Kajsa Sörman (M), ersättare  
 Inger Stenberg (TRP), ersättare 
 Jesper Magnusson (S), ersättare 
 Joachim Haspe (S), ersättare 
  
 Daniel Johansson, socialchef 
 Marie Elm Ågren, verksamhetschef 
 Ylva Jönsson, enhetsledare § 108 p.1 
 Veronica Mortensen, student § 108 p.1 
 Sinnika Andersson, ekonom § 102 
 Kristina Isaksson, verksamhetschef § 103 
 Eva Thelander, verksamhetschef § 103 
 Charlotta Magnusson, verksamhetschef § 104 
 Alexandra Oancea, kvalitetsutvecklare § 108 p.2 
 Anette Larsson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Christer Sjöberg (M) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 30 november 2022 klockan 08.30 
 
Paragrafer  §§ 102-109 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Anette Larsson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kenneth Camitz (M) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Christer Sjöberg (M)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2022-11-29  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 102 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 oktober 2022 samt redo-
visning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, 
barn och unga, funktionsnedsatta, missbruk/beroende och psykiatri, 
ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning efter oktober 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 15 november 2022 § 242 
_____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2022-11-29  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 103 Dnr 2022-000322 
 
Remiss av motion om sex timmars arbetsdag för vårdpersonal 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig inte bakom  
- att prova genomföra sextimmarsarbetsdag på två vårdenheter. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Laholmspartiet att kom-
munfullmäktige ger socialnämnden och personal- och organisations-
utskottet i uppdrag att genomföra en utredning om sex timmars ar-
betsdag för vårdpersonalen i Laholms kommun samt att kommunen 
provar att genomföra sex timmars arbetsdag på två vårdenheter och 
efter ett års tid göra en konsekvensanalys av utfallet. 
 
Socialförvaltningen har tillsammans med verksamheten för HR och 
lön och Kommunal utrett frågan. 
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 1 november 2022 
Rapport om 6 timmars arbetsdag i vård och omsorg 
Remiss av motion om sex timmars arbetsdag för vårdpersonal den 
11 augusti 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 15 november 2022 § 243 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Socialnämnden 2022-11-29  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 104 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 3 
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner individrapporter kvartal 3/2022 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 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 oktober 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 23 november 2022 § 244 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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Socialnämnden 2022-11-29  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 105 Dnr 2022-000443 
 
Socialnämndens sammanträdesplan 2023 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar sammanträdesplan för socialnämnden och dess 
beredningsutskott för år 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 6 § i socialnämndens reglemente sammanträder socialnämn-
den på dag och tid som socialnämnden bestämmer.  
 
Följande sammanträdesdagar och tider föreslås för år 2023. 
 

Månad SONBU SON 
 Tisdagar Tisdagar 
Januari 10 2, 24 
Februari 14 28 
Mars 7 21 
April 11 25 
Maj 9 23 
Juni 13 27 
Juli 4  
Augusti 15 29 
September 12 26 
Oktober 10 24 
November 7 21 
December 12 19 
   
Sammanträdestid 08.30 08.30 
Sammanträdesrum Duvan/Sva-

nen 
Svanen 

 
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 7 november 2022. 
Socialnämndens beredningsutskott den 15 november 2022 § 245 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2022-11-29  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 106 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 23 november 2022 över anmälningar 
Förteckning den 23 november 2022 över synpunkter och klagomål 
_____ 
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Socialnämnden 2022-11-29  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 107 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 23 november 2022 
_____ 
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Socialnämnden 2022-11-29  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 108 Dnr 2022-000004 
 
Informationsärenden 2022 
 
1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut – Ylva Jönsson, enhets-

ledare Senior myndighet redovisar ett ärende. 
 
2. Processplan för digitalisering – Alexandra Oancea, kvalitetsut-

vecklare presenterar socialtjänstens plan för arbete med Digitali-
sering och Välfärdsteknik. 

 
3. Medarbetarenkät – Daniel Johansson redovisar resultatet från 

rapporten. 
 
4. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 23 november 

2021. Inget att notera. 
 
5. Förvaltningschefens agenda 

 
- Hemtjänstindex: Sammanställning av öppna jämförelser och 

Kolada m.fl. där Laholms kommun ligger på 288 plats av 290, 
detta beror på att underlag delvis inte rapporterats in. 
 

- Hög arbetsbelastning på familjehemsenheten, för att försäkra 
en dräglig arbetsmiljö kommer konsulter att upphandlas under 
en övergångsperiod. 

 
- LOV-företaget 035 Vård och omsorg AB har lämnat in ansö-

kan om att utföra hemtjänst enligt LOV. Ska förhandlas på 
Fösam den 19 december. Formellt beslut 19 december 2022. 

 
- Tillstånd Vardaga, jobbar enligt datumet 17 januari 2023. De 

har ännu inte fått tillstånd, de har skickat in ny ansökan till 
IVO. Tar höjd för att datumet kan flyttas fram. 

 
6. Ledamöternas inspel 
_____ 
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Socialnämnden 2022-11-29  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 109 Dnr 2022-000209 
 
Avvakta tillsättning av ANDTS-samordnare 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget och lämnar informationen 
till kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens ordförande, Kenneth Camitz (M), väcker följande 
ärende på sammanträdet, att informera kommunfullmäktige om att 
socialnämndens verksamhet avvaktar med tillsättning av ANDTS-
samordnare tills besparing om 10 miljoner kronor är beslutat. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om eget förslag och finner att socialnämnden be-
slutar att ställa sig bakom förslaget.  
_____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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