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Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 18 maj 2021 

Protokollet som justerats den 19 maj 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 20 maj 2021 till och med den 11 juni 

2021 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-05-18 

Sida 
1 (14) 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet Svanen, Stadshuset, klockan 08:30 – 12:30 

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  Jovica Babic (M), ersättare 

 Gunilla Karlsson (M), ersättare  

 Harriet Einerborg (C), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare 

 Jenny Larsson (V), ersättare 

 Mona Eriksson (MED), ersättare 

 Maj-Lis Jeppsson (SD), ersättare 

  

 Christel Sundberg, socialchef 

 Dan Andersson, socialsekreterare § 65 p.1 

 Anna Forssberg, ekonom § 54 

 Caroline Jonsson, projektledare § 55 

 Charlotta Magnusson, verksamhetschef §§ 57-58, 60 

 Eva Thelander, verksamhetschef §§ 61-62 

 Anette Larsson, nämndsekreterare 

 

 

Utses att justera Lena Åkesson (TRP) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 19 maj 2021 klockan 13:00 

 

Paragrafer  § 54-66 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Lena Åkesson (TRP) 
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Socialnämnden 2021-05-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 54 Dnr 2021-000197  

 

Budgetuppföljning 1/2021 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att, med godkännande, överlämna upp-

följning 1 till kommunfullmäktige.  

2. Nämnden beslutar vidare att ge verksamheten i uppdrag att fort-

sätta arbetet med åtgärdsplanen, för ytterligare kostnadsminsk-

ningar och effektiviseringar. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första, nu förestå-

ende uppföljningen, ska utgå från redovisningen per sista april och 

den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfallsprognosen 

knyts samman med delårsrapporten och redovisas till kommunfull-

mäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. 

I denna uppföljning ska, utöver redovisning av beräknat budgetutfall, 

rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda avvikelser 

med utgångspunkt från den planerade verksamheten. 

Enligt riktlinjerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning som beslu-

tades av kommunfullmäktige den 23 februari 2021, § 19, ska även 

uppföljning ett innehålla underlag till uppföljningen av de gemen-

samma resultatmålen som är kopplade till kommunens fyra målom-

råden. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Kenneth Camitz (M): Bifall till verksamhetens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om eget förslag och finner att socialnämnden be-

slutar enligt Kenneth Camitz (M) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 1 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 maj 2021, § 111 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 55 Dnr 2021-000174  

 

Funktionsprogram SÄBO 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har mottagit informationen, ärendet återkommer 

till socialnämnden i juni för beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen anmodar socialnämnden att uppdatera sitt funk-

tionsprogram.  

Även vid om- och tillbyggnad av befintliga särskilda boenden ska 

funktionsprogrammet fungera som underlag, för att så långt det är 

möjligt säkerställa att kvalitet och funktionalitet lever upp till de krav 

som ställs av disponeringen och driften av ett särskilt boende.  

 

Socialchefen informerar vid sammanträdet att ytterligare har tillkom-

mit i ärendet så pågående arbete delges som information och ärendet 

återkommer för beslut i juni. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 april 2021 

Funktionsprogram för lokalutformning SÄBO 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 maj 2021, § 112 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 56 Dnr 2020-000509  

 

Motion om att kommunen inrättar en ANDT-samordnare 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden avger yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse den 23 

april 2021 och föreslår därmed att avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges presidie har remitterat en motion från kristde-

mokraterna, KD, till socialnämnden avseende en kommunal strateg 

för ANDT arbete. Behovet av att arbeta strukturerat med ANDT(S) 

frågor finns och har också lyfts som ett särskilt utvecklingsområde 

inom målområde Trygghet och Folkhälsa och i målområde Barn och 

Unga under livsvillkor och levnadsvanor.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 april 2021 

Remiss den 16 december 2020 

Motion från KD den 12 december 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 maj 2021, § 113 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 57 Dnr 2020-000477  

 

Gemensam process ekonomiskt bistånd SON-KUN 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 

överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden ser med fortsatt 

oro på kostnadsutvecklingen när det gäller utbetalningen av det eko-

nomiska biståndet. Analysen visar också att Laholms kommun kunde 

och borde ligga på en lägre samlad kostnadsnivå för ekonomiskt bi-

stånd. 

 

2018 påbörjades en gemensam process mellan verksamheterna i so-

cialnämnden och i kultur- och utvecklingsnämnden för att individen 

snabbare ska nå självförsörjning via arbete och det ekonomiska bi-

ståndet minska. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 maj 2021 

Nyckeltal gemensam process jan-april 2021 

Uppdrag Hel på hemmaplan den 8 april 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 maj 2021, § 114 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 58 Dnr 43890  

 

Svar gällande reducerat ekonomiskt bistånd 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att skärpa riktlinjerna 

för det ekonomiska biståndet gällande hushåll där ungdomen förlorar 

sitt studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro.  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med rapportering kring utfall av det ekonomiska biståndet 

ger socialnämnden verksamheten i uppdrag att undersöka möjlig-

heten att reducera det ekonomiska biståndet för föräldrar som med-

verkar till att deras barn har långvarig ogiltig frånvaro från undervis-

ning. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 april 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 maj 2021, § 115 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 59 Dnr 2021-000191  

 

Regionalt avtal gällande gemensam verksamhet för utsatta barn 

- Samhandling 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom avtalet och ger förvaltningschefen 

i uppdrag att underteckna avtalet. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett arbete har påbörjats för att kunna ge stöd till barn som utsätts för 

övergrepp och Strategisk grupp God och Nära vård har valt att kalla 

uppdraget för Samhandling, samverkansstruktur kring barn som ut-

sätts för övergrepp. Den modell som nu föreslås bygger på princi-

perna för ett Barnahus, som är ett väl beprövat och framgångsrikt 

koncept för samordning av insatser och stöd runt utsatta barn. Ar-

betsgruppen består av representanter från Socialtjänsten, Barn- och 

ungdomspsykiatrin, Barn – och ungdomskliniken, Barnhälsovården, 

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.    

 

Syftet är att tillgodose att barn som misstänks ha utsatts för våld eller 

andra övergrepp får samordnade insatser och ett heltäckande stöd. 

Ett heltäckande stöd handlar om fysisk hälsa, psykisk hälsa, brotts-

utredning och skyddsbehov. Arbetssättet ska sätta barnets upplevelse 

och barnets behov i centrum. I andra hand ska arbetssättet underlätta 

och förbättra myndigheternas processer.  

 

Målet är att det finns en verksamhet i Halland där barn som utsatts 

för övergrepp kan komma och få hjälp och stöd från olika profess-

ioner.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 april 2021 

Förslag till avtal gemensamma verksamhet för utsatta barn 

Bilaga - Kostnadsfördelning anpassad verksamhet 

Behov av lokal för en anpassad verksamhet 

Införandeplan samhandling 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 maj 2021, § 116 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Halmstad Kommun, socialförvaltningen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 60 Dnr 2021-000163  

 

Kvalitetsdeklaration Boendestöd socialpsykiatri 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar kvalitetsdeklaration boendestöd socialpsykiatri 

och lägger den till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kvalitetsdeklarationen beskriver den service, hjälp och stöd som bo-

endestöd socialpsykiatri i Laholms kommun erbjuder. Den förtydli-

gar hur boendestödet ska arbeta och vad individen kan förvänta sig 

av boendestödet och dess personal. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 april 2021 

Kvalitetsdeklaration Boendestöd Socialpsykiatri 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 maj 2021, § 117 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 61 Dnr 2021-000125  

 

Statsbidrag till kommuner för 2021 avseende habiliteringsersätt-

ning  

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att stimulansbidraget används att bibe-

hålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av 

stadsbidrag 2018, 2019 och 2020. Habiliteringsersättningen höjs 

under tidsperioden januari-juni 2021 med 92 kr/dag. 

2. Socialnämnden beslutar att summan kommer att betalas ut som 

en retroaktiv engångssumma i juni 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 2021 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 2021.   

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 maj 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 maj 2021, § 118 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 62 Dnr 2021-000033  

 

Regional handlingsplan för patient- brukar- och närstående-

medverkan vid psykisk ohälsa  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden bifaller och fattar beslut om att anta Regional hand-

lingsplan patient-brukar och närståendemedverkan vid psykisk 

ohälsa.  

 

Ärendebeskrivning 

De halländska kommunerna har tillsammans med Region Halland 

arbetat fram en handlingsplan gällande patient-, brukar- och närstå-

endemedverkan för personer med psykisk hälsa. Syftet med planen 

har varit att förenkla och medvetandegöra brukarinflytande i organi-

sation och verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 april 2021 

Regional handlingsplan 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 maj 2021, § 119 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Region Halland 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 63 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 11 maj 2021 över anmälningar 

Förteckning den 11 maj 2021 över synpunkter och klagomål  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 64 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 11 maj 2021 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 65 Dnr 2021-000004  

 

Informationsärenden 2021 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut, Dan Andersson redovi-

sar ett ärende från ekonomiskt bistånd. 

 

2. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19 

 

3. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 19 maj 2020 

 

4. Förvaltningschefens agenda     

 - Avgifter LSS/SoL 

  

5. Ledamöternas inspel 

_____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Socialnämnden 2021-05-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 66 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. 

_____ 

 
 

 


