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Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 20 april 2021 

Protokollet som justerats den 21 april 2021, 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 april 2021 till och med den 14 maj 

2021 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-04-20 

Sida 
1 (11) 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet Svanen, Stadshuset, klockan 08:30 – 12.50 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Majvor Persson (C), deltar på distans 

 Kristina Jönsson (S), deltar på distans 

 Annalena Emilsson (C) 

 Sara Unosson (KD), deltar på distans 

 Christer Sjöberg (M), deltar på distans 

 Lena Åkesson (TRP), deltar på distans 

 Rosita Antonsson (S), deltar på distans 

 Micael Eliasson (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD), deltar på distans 

 Ann-Heléne Djivjak (SD), deltar på distans 

 

Övriga deltagande  Gunilla Karlsson (M), ersättare, deltar på distans 

 Harriet Einerborg (C), ersättare, deltar på distans 

 Boel Göransson (C), ersättare, deltar på distans 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare, deltar på distans 

 Maj-Lis Jeppsson (SD), ersättare, deltar på distans 

  

 Christel Sundberg, socialchef 

 Ylva Jönsson, biståndshandläggare § 50 p.1 

 Noor Awad, kvalitetsutvecklare § 50 p.2 

 Sinnika Andersson, ekonom § 42 

 Eva Thelander, verksamhetschef § 43 

 Kristina Isaksson, verksamhetschef § 44 

 Sofia Larsson, Barn- och ungdomsstrateg § 50 p.3 

 Emelie Eliasson, nämndsekreterare KUN 

 Anette Larsson, nämndsekreterare 

 

 

Utses att justera Ann-Heléne Djivjak (SD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 21 april 2021 klockan 10:00 

 

 

Paragrafer  §§ 42-51 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2021-04-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 42 Dnr 2021-000118  

 

Månadsuppföljning 2021 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen gällande ekonomi och in-

dikatorer och lägger den till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter mars 2021 samt redovis-

ning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, barn 

och unga, funktionsnedsatta, missbruk/beroende och psykiatri, eko-

nomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning efter mars 2021 med indikatorer samt åtgärds-

plan 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 april 2021 § 70 

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2021-04-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 43 Dnr 2021-000152  

 

Riktlinje gällande beslut träningsboende enligt 4 kap 1 § SoL för 

personer som omfattas av LSS 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden fastställer målgruppen för träningsboende enligt 

4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) beläget på plan 2 Fridhemshus, 

Lilla Tjärby, Laholms kommun.  

2. Socialnämnden fastställer riktlinje för boendet, i förhoppning att 

skapa en samsyn kring vad insatsen träningsboende enligt 4 kap 

1 § SoL kan erbjuda.  

3. Socialnämnden beslutar att förslaget ska kommuniceras med 

funktionsrättsrådet. 

 

Ärendebeskrivning 

Riktlinje framtagen i syfte att förtydliga biståndets målsättning och 

beslutsgrund. Bakgrunden till införandet av bistånd utifrån Social-

tjänstlagen (SoL) är att det uppmärksammats att kommunens invå-

nare som omfattas av lagstiftningen LSS inte har samma möjligheter 

till eventuell boendekarriär som andra medborgare.  

Syftet med träningsboende för målgrupp LSS är att möjliggöra för 

individer som bor i familjehemmet att flytta hemifrån, till ett tillfäl-

ligt boende, där de får stöd och hjälp utifrån deras förutsättningar. 

Samtidigt ges möjligheten för individen att få en kartläggning kring 

vilket behov av stöd som denna är i behov av framöver för att denne 

ska ges samma möjligheter som andra.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 30 mars 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 april 2021 § 71 

_____ 
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Socialnämnden 2021-04-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 44 Dnr 2021-000153  

 

Prova på jobb för högstadieelever i äldreomsorgen 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden remitterar ärendet till kultur och utvecklingsförvalt-

ningen, KUF, för vidare utredning kring konsekvenser och finansie-

ringsförslag och därefter tar socialnämnden ställning till alternativ 1-

3. 

Ärendebeskrivning 

I socialnämndens nämndsplan har verksamheten fått uppdraget att 

utreda möjligheten och kostnaden för att erbjuda högstadieelever ca: 

2 timmars arbete/vecka inom äldreomsorgen för att främja framtida 

rekryteringsbehov. Idén presenterades för samtliga elever i årskurs 8 

på Veingeskolan i januari 2021. 

Verksamheten lämnar nedanstående alternativ samt finansieringslös-

ning för socialnämnden att besluta. 

1. Förslag till beslut Erbjuda 20 elever “prova på jobb” 4 timmar 

varannan vecka per termin (15 veckor) 

 Kostnad: ca 200 000 kr per år  

2. Erbjuda 15 elever ”prova på jobb” 4 timmar varannan vecka per 

termin (15 veckor) 

 Kostnad: Ca 150 00 000 kr per år  

3. Erbjuda 10 elever ”prova på jobb” 4 timmar varannan vecka per 

termin (15 veckor) 

 Kostnad: 100 000 kr per år  

4. Remittera ärendet till KUF, kultur och utbildningsförvaltningen 

för vidare utredning kring konsekvenser och finansieringsför-

slag. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 31 mars 2021 

Enkätsvar och intervjuer 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 april 2021 § 72 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2021-04-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 45 Dnr 2020-000185  

 

Uppdatering lokalbehovsplan 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att överlämna en reviderad lokalbehovsplan 

för 2021-2030 till kommunstyrelsen och det fortsatta arbetet med 

lokalförsörjningsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

Då socialnämndens situation delvis förändrats under sista halvåret 

2020 avseende fram för allt särskilt boende har nämnden tagit ett an-

tal beslut som påverkar lokalbehovet fram för allt kortsiktigt. Tidi-

gare sammanställning och prioritering av socialnämndens lokalbe-

hov har därför uppdaterats i enlighet med fattade beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 6 april 2021 

Revidering av socialnämndens lokalbehov 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 april 2021 § 73 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2021-04-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 46 Dnr 2021-000022  

 

Begäran om ekonomisk ersättning från Laholms kommun 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden avslår den enskildes ersättningsanspråk med hänvis-

ning till kommunassurans Syds bedömning enligt 3 kap. 2 § skade-

ståndslagen.  

 

Ärendebeskrivning 

Den klagande anser att socialtjänsten i Laholm ska ersätta honom för 

de ekonomiska förluster som han anser sig ha hamnat i med anled-

ning av de utredningar som han har varit delaktig i inom socialtjäns-

tens myndighetsutövning. 

 

Ärendet har bedömts av kommunens försäkringsbolag som rekom-

menderar kommunen att bestrida att skadeståndsskyldighet förelig-

ger då det: Genom de förvaltningsrättsliga avgörandena kan konsta-

teras att Laholms kommun har haft fog för de beslut som har fattats.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 6 april 2021 

Bedömning från försäkringsbolag den 23 februari 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 19 januari 2021 § 8 

Begäran om ekonomisk ersättning den 21 september 2020 och 8 de-

cember 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 april 2021 § 74 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Sökande 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2021-04-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 47 Dnr 2020-000477  

 

Heltid som norm vid ekonomiskt bistånd 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med 

kultur och utvecklingsförvaltningen, ta fram ett förslag till uppfölj-

ning av sysselsättningsnivån för deltagare vid Jobb Laholm till mötet 

i maj.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har, sedan 2018, ett gemensamt uppdrag med kultur 

och utvecklingsnämnden att tillsammans minska kommunens kost-

nader för ekonomiskt bistånd. Uppdraget har skärpts och förtydligats 

under resans gång och process/resultat återredovisas numera regel-

bundet till facknämnderna och kommunstyrelsen.  

 

En del i uppdraget är att bereda heltidssysselsättning (i förhållande 

till arbetsförmågan) för de brukare/deltagare som remitterats till Jobb 

Laholm. Överenskommelsen bygger på att kultur- och utvecklings-

nämnden ansvarar för all planering och alla aktiviteter för de delta-

gare som ska rustas för självförsörjning. 

 

Socialnämnden ser inte att arbetet ger de effekter man förväntat och 

upplever en stor brist i sysselsättningsnivån för deltagarna. För att 

kunna följa denna delen av uppdraget behöver uppföljningen kom-

pletteras så att nämnden kan följa avvikelser också avseende heltids-

sysselsättning, dvs hur många som inte erhållit sysselsättning utifrån 

sin arbetsförmåga.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 6 april 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 april 2021 § 75 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2021-04-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 48 Dnr 2021-000005  

 

Anmälningsärenden 2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till socialtjänsten under 

månaden. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 13 april 2021 över anmälningar 

Förteckning den 13 april 2021 över synpunkter och klagomål 

_____ 
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Socialnämnden 2021-04-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 49 Dnr 2021-000006  

 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

 

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 13 april 2021 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2021-04-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 50 Dnr 2021-000004  

 

Informationsärenden 2021 

 

1. Biståndshandläggare redovisar utvalt delegationsbeslut inom 

äldreomsorgen 

2. Kvalitetsutvecklare presenterar Delrapport E-tjänster - Digitali-

sering av ekonomiskt bistånd 

3. Ungdomsstrateg presenterar resultat från LUPP-enkät, besvarad 

av ungdomar i åk 8 och år 2 på Osbecksgymnasiet 

4. Förvaltningschefen presenterar resultat från Medarbetarenkäten 

5. Förvaltningschefen informerar om verksamhetens arbete med 

anledning av Covid-19  

6. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 21 april 2020 

7. Förvaltningschefens agenda 

 - Uppdatering av beslutad förändringsprocess inom SÄBO: Om-

flyttning av SÄBO-platser och omställning av platser på Sol-

hemmet rullar på.  

 - Uppdatering och status av Digitaliseringsprocessen: Digitala 

säkra sammanträdesrum – utbildning pågår, Digital signering 

och Assistenten är beställt, TES planeringssystem är igång, Di-

gitala lås - håller på att installera.  

8. Ledamöternas inspel 

- Bemanningsenheten 

- Genomlysning av ekonomin 

_____ 
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Socialnämnden 2021-04-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 51 Dnr 2020-000236  

 

Deltagande på distans 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens ledamöter intygar att samtliga deltagare har deltagit 

på lika villkor under dagens sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagens 6 kap. 24 § kommunallagen har nämndsle-

damöter rätt att delta i sammanträden på distans, under förutsättning 

av fullmäktige har fattat beslut om detta, vilket kommunfullmäktige 

i Laholms kommun har. 

 

Distansdeltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 

samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan delta på lika villkor 

i enlighet med kommunallagen och Laholms kommuns riktlinjer för 

sammanträden på distans. 

 

Socialnämndens ordförande ställer frågan om samtliga ledamöter 

kan intyga att de har deltagit på lika villkor under sammanträdet. 

_____ 

 
 

 


