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Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 21 mars 2023 

Protokollet som justerats den 21 mars 2023, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 22 mars 2023 till och med den 13 april 
2023 intygas. 
 
 
Anette Larsson 
Nämndsekreterare 
 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 12:25 

Beslutande Anita Fasth (M), ordförande 
 Kristina Jönsson (S)  
 Pär-Åke Eriksson (MED) 
 Lars Lindström (C) 
 Sara Unosson (KD) 
 Ann-Heléne Djivjak (SD) 
 Maj-Lis Jeppsson (SD) 
 Micael Eliasson (S) 
 Karolina Borg (M) 
Övriga deltagande   
 Kerstin Lindqvist (C), ersättare  
 Lamis Al Nouri (C), ersättare 
 Jessica Enoksson (KD), ersättare 
 Margareta Bengtsson (MED), ersättare 
 Boel Östling Lindstrand (SD), ersättare 
 Rosita Antonsson (S), ersättare 
 Jesper Magnusson (S), ersättare 
  
 Daniel Johansson, förvaltningschef 
 Carina Haglund, enhetschef § 41a 
 Kaljtrina Krasniqi, LSS-handläggare § 41a 
 Kristina Isaksson, verksamhetschef § 35 
 Marie Elm Ågren, verksamhetschef §§ 36-37 
 Christel Sundberg, enhetschef § 38 
 Veronica Hjelm, processledare § 42a 
 Eva Thelander, verksamhetschef § 42b 
 Pernilla Rönntoft, enhetschef § 42b 
 Karolina Hagström, enhetschef § 42b 
 Maria Persson, MAS § 42b 
 Matilda Lundh, kommunsekreterare 
 
 
Utses att justera Ann-Heléne Djivjak (SD) 
  
Plats och tid för justering Digital justering den 21 mars klockan 14:30 
 
Paragrafer  §§ 34-42 
 
 
Underskrifter Protokollet har justerats med digital signering 
 
 
Ordförande Anita Fasth (M) 
 
 
Justerande Ann-Heléne Djivjak (SD)
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Socialnämnden 2023-03-21  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 34 Dnr 2023-000036 
 
Genomlysning och omprövning av kommunala verksamheter 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar lämna vidare förslag på besparingar om 9,2 
miljoner kronor till kommunstyrelsen för vidare hantering. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att genomföra en strukture-
rad genomlysning och omprövning av samtliga kommunala verk-
samheter för att uppnå anpassningar av kommunens budget inför 
2024 motsvarande 35 000 tusen kronor. Respektive genomlysning 
ska innehålla en konsekvensbeskrivning. Nämnderna behöver be-
handla respektive genomlysning senast under mars månad för att 
kommunfullmäktige ska kunna genomföra ramreduceringar på maj-
sammanträdet inför nämndernas nämndsplanearbete för 2024. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2023 med bilagor 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2023 
Kommunstyrelsens beslut den 17 januari 2023 § 7 
Socialnämndens beredningsutskott den 13 mars 2023 § 70 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 35 Dnr 2023-000092 
 
Remiss avseende förstudie Tangon 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen avseende 
Tangon i enlighet med tjänsteskrivelse den 23 februari 2023 samt 
med tillägget att det är av yttersta vikt att nödvändiga beslut tas gäl-
lande utökning av särskilda boendeplatser så att det tillgängliga plat-
santalet följer behovsprognosen framöver. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har fått förstudien gällande utökning av antalet plat-
ser på Tangon av kommunstyrelsen för yttrande avseende verksam-
hetsplanering på lång sikt kopplat till en kommande underhållsinve-
stering i fastigheten.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 februari 2023 
Remiss avseende Tangon den 7 februari 2023 
Socialnämndens beredningsutskott den 7 mars 2023 § 46 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 36 Dnr 2023-000093 
 
Remiss avseende Laholmshem AB:s byggnation av hemtjänstlo-
kaler i Hishult (fd Granhem) 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förstudien avseende hemtjänstlokal 
i Hishult och godkänner remissvar i enlighet med tjänsteskrivelse 
2023-02-15 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har fått förstudien angående nybyggnad av hem-
tjänstlokal i Hishult av kommunstyrelsen för yttrande avseende 
finansiering av hyreskostnad och verksamhetspåverkan vid utebliven 
investering. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 februari 2023 
Remiss gällande hemtjänstlokal i Hishult den 2 februari 2023 
Socialnämndens beredningsutskott den 7 mars 2023 § 47 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 37 Dnr 2023-000117 
 
Riktlinjer vid kris och extraordinär händelse i fredstid 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta föreslaget om ”Riktlinje för kris och 
extraordinära händelser i fredstid” för Socialtjänsten i Laholms kom-
mun 
 
Ärendebeskrivning 
Riktlinjens syfte är att tydliggöra hur arbetet ska bedrivas vid kriser 
inom socialnämndens verksamheter, för att vara ett stöd och för en 
gemensam styrning för verksamhetens arbete vid hantering av en kris 
eller extraordinär händelse. Riktlinjen beskriver socialtjänstens kris-
organisation inklusive kommunikation. Vidare beskrivs olika nivåer 
på kriser ock krisstöd. Även vissa delar gällande praktisk beredskap 
inom vård- och omsorg, som utrustning i bilar finns med. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 februari 2023 
Riktlinjer för kris och extraordinära händelser 
Socialnämndens beredningsutskott den 7 mars 2023 § 48 
_____ 
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§ 38 Dnr 2023-000127 
 
Sekretessärende 
 
Ärendet innehåller sekretess. 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 39 Dnr 2023-000025 
 
Anmälningsärenden 2023 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut och andra dokument som kommit in till socialtjänsten under 
månaden. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 14 mars 2023 över anmälningar 
Förteckning den 14 mars 2023 över förslag och synpunkter 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 40 Dnr 2023-000016 
 
Anmälan av delegationsbeslut 2023 
 
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 mars 2023 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 41 Dnr 2023-000002 
 
Informationsärenden 2023  
 
a. Redovisning av utvalt delegationsbeslut.  

Enhetschef och LSS-handläggare informerar om ett beslut. 
 
b. Uppföljning av beslut och uppdrag 

Förvaltningschefen informerar om uppföljning av beslut om att 
neka hemsjukvård till brukare som vistas i kommunen tillfälligt 
och som har sitt permanenta boende utanför länet. 

 
c. Ekonomi 

Förvaltningschefen redogör för internbudgeten. Socialnämnden 
ger förvaltningschefen i uppdrag att vid nämndens sammanträde 
i april redovisa en handlingsplan för att äldreomsorgen ska redo-
visa ekonomisk balans vid årets slut. 

 
d. Förvaltningschefens agenda 

 
Förvaltningschefen fortsätter arbetet med att upphandla 10 plat-
ser för somatisk vård. 
  
Arbetet fortsätter med att friställa/iordningsställa en avdelning på 
Fridhemsgården till demensavdelning. 
 
Vad gäller demensplatser i Vardagas regi i Allarp så ska ärendet 
prövas i förvaltningsrätten som kan gör att ärendet drar ut på tiden 
 

e. Ledamöternas inspel 
_____ 
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§ 42 Dnr 2023-000007 
 
Utbildning/verksamhetsbeskrivning för socialnämnden mandat-
perioden 2023-2026 
 
a. Kartläggning segregation 

Veronica Hjelm, processledare, kultur- och utvecklingsförvalt-
ningen. 

 
b. Hemsjukvård/HSL/MAS 

Eva Thelander, verksamhetschef 
Pernilla Rönntoft, enhetschef 
Karolina Hagström, enhetschef 
Maria Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

_____ 
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