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Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 20 december 2022 

Protokollet som justerats den 22 december 2022, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 23 december 2022 till och med den 16 
januari 2023 intygas. 
 
Anette Larsson 
Nämndsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-12-20 

Sida 
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Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 11.30 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 
 Majvor Persson (C) 
 Kristina Jönsson (S)  
 Annalena Emilsson (C) 
 Sara Unosson (KD) 
 Christer Sjöberg (M) 
 Rosita Antonsson (S) 
 Micael Eliasson (S) 
 Lars-Göran Jarl (SD) 
 Ann-Heléne Djivjak (SD) 
 Inger Stenberg (TRP) 
 
Övriga deltagande  Gunilla Karlsson (M), ersättare 
 Lars Lindström (C), ersättare 
 Jesper Magnusson (S), ersättare 
 Joachim Haspe (S), ersättare 
 Maj-Lis Jeppsson (SD), ersättare 
  
 Daniel Johansson, socialchef 
 Annika Eriksson, enhetschef §§ 115, 120 a 
 Charlotta Magnusson, verksamhetschef § 116 
 Eva Thelander, verksamhetschef §§ 114, 120 b 
 Kristina Isaksson, verksamhetschef § 114 
 Sinnika Andersson, ekonom §110 
 Anette Larsson, nämndsekreterare 
 
 
Utses att justera Majvor Persson (C) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 22 december 2022 klockan 09.00 
 
Paragrafer  §§ 110-121 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Anette Larsson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Kenneth Camitz (M) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Majvor Persson (C) 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2022-12-20  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 110 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 november 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 november 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 13 december 2022 § 272 
_____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Socialnämnden 2022-12-20  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 111 Dnr 2022-000497 
 
LOV-ersättning interna/externa utförare år 2023 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar om höjning av ersättningsnivån till LOV-
utförare för 2023, externt och internt i enlighet med tjänsteskrivelse 
den 2 december 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen fastställer årligen, senast i december månad, nivåersätt-
ningen och ersättningen per timme inför nästkommande år. Ersätt-
ningen ligger fast under respektive år. 
 
Uppräkning har skett med 20% från tidigare nivåer. Ersättning för 
vak och dubbelbemanning, ledsagning och avlösning används 
samma timersättning som ersättningsnivån 100%. Anledningen till 
den stora uppräkningen beror till största delen av de ökade kostnader 
som skett under 2022 och de ökade kostnader som planeras under 
2023. 
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 2 december 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 13 december 2022 § 273 
_____ 
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Socialnämnden 2022-12-20  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 112 Dnr 2022-000498 
 
LOV-ersättning dagverksamhet år 2023 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar om höjning av ersättningsnivån till LOV-
utförare dagverksamhet för 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen fastställer årligen, senast i december månad, ersätt-
ningen per brukare och dag inför nästkommande år. Ersättningen lig-
ger fast under respektive år.  
 
Ny ersättning per dag och brukare kommer att vara 863 kr (734 kr). 
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 2 december 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 13 december 2022 § 274 
_____ 
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Socialnämnden 2022-12-20  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 113 Dnr 2022-000483 
 
Remiss av utredning gällande nedsläckning av belysningspunk-
ter i den offentliga miljön 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom yttrandet, den 2 decem-
ber 2022, på den konsekvensutredning som är gjord gällande ned-
släckning av belysningspunkter i den offentliga miljön. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden remitterar utredning gällande nedsläck-
ning av belysningspunkter i den offentliga miljön, yttrande ska läm-
nas senast den 9 januari 2023. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att genomföra en neddragning 
av belysningsgraden i den offentliga miljön. Efter genomförandet 
kunde både nämnd, förvaltning och allmänhet konstatera att resulta-
tet inte blev det förväntade. Den 16 november 2022 beslutade sam-
hällsbyggnadsnämnden att ompröva beslutet inom gatubelysningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav i stället samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av följande: 
50 % av lamporna (armaturer) i gatubelysningen släcks. 
- Lamporna vid korsningar, övergångsställen- och busshållplatser 
ska vara tända. 
- Vid skolor och förskolor ska lamporna vara tända. 
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 2 december 2022 
Remiss av utredning gällande nedsläckning av belysningspunkter i 
den offentliga miljön 
Socialnämndens beredningsutskott den 13 december 2022 § 275 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Socialnämnden 2022-12-20  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 114 Dnr 2022-000495 
 
Förstudie förebyggande brandskydd 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden mottager rapportering avseende förstudie förebyg-
gande brandskydd 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Ungefär 80 personer dör i bostadsbränder varje år i Sverige. Bland 
de som dör är äldre personer med olika typer av funktionsnedsätt-
ningar överrepresenterade. I Laholms kommun har det förekommit 
avvikelser i samband med brand i enskilde brukares hem. Nuvarande 
trygghetslarm som kommunen distribuerar ut till brukare har inte 
rökdetektorer. Trygghetslarmen är ej kopplade till räddningstjänst. 
Upphandling av trygghetslarm är genomförd och i samband med 
detta finns möjlighet till avrop av rökdetektorer kopplat till larmen. 
 
Socialförvaltningen beställde en intern utredning där syftet var att 
identifiera utvecklings- samt ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 november 2022 
Förstudierapport förebyggande brandskydd 
Socialnämndens beredningsutskott den 13 december 2022 § 276 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Socialnämnden 2022-12-20  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 115 Dnr 2022-000488 
 
Riktlinjer Ekonomiskt bistånd 2023 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagen ändring av de vägledande rikt-
linjerna för ekonomiskt bistånd. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2021-07-07 om Vägledande riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd. Det finns nu anledning att göra en uppdatering 
av de lokala riktlinjerna. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 december 2022 
Förslag till riktlinjer Ekonomiskt bistånd 2023 
Socialnämndens beredningsutskott den 13 december 2022 § 277 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Enheten för ekonomiskt bistånd 
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Socialnämnden 2022-12-20  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 116 Dnr 2022-000496 
 
Nya riktlinjer från Sveriges kommuner och Regioner gällande 
ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för 2023. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att fortsatt följa SKR:s reviderade riktlinje 
och hänskjuta merkostnaden till budgetprocessen 2024. 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, arbetar med att öka kommu-
nernas möjligheter till rekrytering av lämpliga familjehem. SKR har 
tagit fram nya riktlinjer gällande ersättningsnivåer. Ett högre arvode 
bedöms av SKR öka kommunernas möjlighet att konkurrera med de 
konsulentstödda verksamheternas arvoden, vilket skulle leda till 
lägre totala kostnader för kommunerna.  
 
I juni 2022 beslutade SKR:s förbundsstyrelse om höjda arvodesni-
våer för familjehem. Det innebär att i stället för den årliga höjningen 
som följer löneutvecklingen för vissa yrken, sker en höjning av rikt-
linjerna med 2 991 kr i jämförelse med 2020 års belopp. Beloppet är 
i jämförelse med den tidigare övre åldersklassen. Tidigare fanns det 
två ålderskategorier. 0–12 år och 13-19 år. I de nya rekommendat-
ionerna finns enbart 0-19 år.  
 
Arvodet var tidigare högre för den äldre åldersgruppen. Från 1 jan 
2023 är det tidsåtgång och arbetsinsats oavsett ålder som är avgö-
rande vid nivåbestämning. Det innebär att ett arvode kan komma att 
höjas som att sänkas under ett uppdrag utifrån tidsåtgång och ar-
betsinsats. 
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 december 2022 
Informationsbrev 
Avtal om vård i familjehem 
Cirkulär 22:41 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, 
unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för 2023 
Socialnämndens beredningsutskott den 13 december 2022 § 278 
_____ 
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§ 117 Dnr 2022-000505 
 
Inkommen fråga från ledamot enligt initiativrätt 4 kap 20 § KL 
gällande demensplatser 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar om avslag på förslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Ledamot väcker fråga gällande uppdrag till verksamheten att iord-
ningställa, omstrukturera Tangons T-hus nedervåning till ett de-
mensboende, fler platser behövs. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet: 
Annalena Emilsson (C): Bordlägga ärendet och återuppta det i nya 
nämnden. 
 
Kenneth Camitz (M) och Ann-Heléne Djivjak: Avslag på förslaget. 
 
Kristina Jönsson (S), Micael Eliasson (S) och Rosita Antonsson (S): 
Bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att social-
nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande ställer sedan Kenneth Camitz (M) mfl´s förslag mot 
Kristina Jönsson (S) mfl´s förslag och finner att socialnämnden be-
slutar enligt Kenneth Camitz (M) mfl´s förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse den 29 november 2022 
 
Reservation 
Kristina Jönsson (S), Micael Eliasson (S) och Rosita Antonsson (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 118 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 december 2022 över anmälningar 
Förteckning den 14 december 2022 över synpunkter och klagomål 
_____ 
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§ 119 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 december 2022 
_____ 
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§ 120 Dnr 2022-000004 
 
Informationsärenden 2022  
 
a. Redovisning av utvalt delegationsbeslut. Annika Eriksson, en-

hetschef redovisar ett ärende från ekonomiskt bistånd. 
 
b. Fridhemshus 2:dra våningen, Eva Thelander verksamhetschef in-

formerar. 
 
c. Underhållsplan fastigheter. Gällande särskilda boenden - Säker-

ställa att underhållsplaner finns, att kvalitetssäkra besiktningar 
samt se över och kontrollera processen för felanmälan. 
- Socialchef har ställt frågor till Laholmshem, svar bifogas. Be-
siktning görs på samma sätt som i alla lägenheter. Kvalitetssäkra 
besiktningarna med fotodokumentation – socialchefen tar frågan 
med sig.  

 
c. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 21 december 

2021. Inget att notera. 
 
e. Förvaltningschefen agenda 

- Sopsortering/källsortering – Nämnden kommer att få kostna-
der för kärl. Kommer att kräva tid. 

- Covid 19 - ganska allvarligt läge just nu.  
 
f. Ledamöternas inspel 
_____ 
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§ 121 Dnr 2022-000522 
 
Tillgången på reservkraft på särskilda boenden 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget och skickar ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens ordförande, Kenneth Camitz (M), väcker följande 
fråga på sammanträdet, tillgången på reservkraft på särskilda boen-
den måste säkras upp skyndsamt, och på ett sådant sätt att social-
nämnden kan bedriva vård- och omsorg på de särskilda boendena vid 
en händelse av långvarigt strömavbrott.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om eget förslag och finner att socialnämnden be-
slutar att ställa sig bakom förslaget. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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