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Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 19 oktober 2021 
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Anette Larsson 

Nämndsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 21 oktober 2021 till och med den 12 no-

vember 2021 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S)  

 Annalena Emilsson (C) 

 Sara Unosson (KD) 

 Christer Sjöberg (M) 

 Lena Åkesson (TRP) 

 Joachim Haspe (S) 

 Micael Eliasson (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 
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 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare 

 Maj-Lis Jeppsson (SD), ersättare 

 

 Christel Sundberg, socialchef, §§ 124-132, deltar på distans 

 Ylva Jönsson, enhetsledare seniorer § 132 p.1, deltar på distans 

 Inger Andersson § 132 p. 2 

 Stefan Tengberg § 132 p.2 

 Lea Reinholdsson, kommunlex § 132 p.3, delta på distans 

 Katina Lovén, översiktsplanerare § 132 p.4 

 Dafina Ahmeti, verksamhetschef Alfa med hjärtat § 132 p.7 
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Utses att justera Sara Unosson (KD) 
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Paragrafer  §§ 124-137 
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 Anette Larsson 
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 Kenneth Camitz (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Sara Unosson (KD) 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 124 Dnr 2021-000118  

 

Månadsuppföljning 2021 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska redovis-

ningen och lägger den till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter september 2021 samt re-

dovisning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, 

barn och unga, funktionsnedsatta, missbruk/beroende och psykiatri, 

ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning efter september 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 oktober 2021, § 236 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 125 Dnr 2021-000427  

 

Avgifter 2022 - Socialtjänsten 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till uppräkning i Laholms kom-

muns författningssamling 2.7 gällande avgifter för måltidsservice 

inom vård och omsorg och överlämnar ärendet till kommunfullmäk-

tige för beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens möjligheter att ta ut avgifter regleras i Socialtjänstlagen 

8 kap 2 §. Här anges att kommunen få ta ut skäliga avgifter och att 

avgiften inte få överskrida kommunens självkostnad. 

 

Uppräkningen är en ändring av måltidsavgifter utifrån ökade kostna-

der från kostenheten. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2021 

LFS 2:7 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 oktober 2021, § 237 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 126 Dnr 2021-000341  

 

Uppföljning av 2021 års semesterplanering för socialtjänsten 

och bemanningsenheten 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden mottager rapportering avseende sommaruppföljning 

2021 och överlämnar rapporten till personal- och organisationsut-

skottet. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänstens ledningsgrupp beslutade 2018 att införa en systema-

tisk uppföljning av sommaren, för att få ett samlat grepp om hur som-

mararbetet har fungerat på alla arbetsplatser. Uppföljningsblankett 

har lämnats till alla enheter. Här har beskrivits det som varit bra, vad 

som varit mindre bra, samt förslag till åtgärd. Syftet är att ta lärdom 

av våra erfarenheter inför nästa sommar. 

 

Sommaren 2021 har liksom sommaren 2020 varit påverkad av effek-

terna från COVID och medfört ett ansträngt läge inom socialtjäns-

tens enheter på olika sätt. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott den 10 au-

gusti 2021 § 26 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2021 

Uppföljning av sommaren 2021  

Socialnämndens beredningsutskott den 12 oktober 2021, § 238 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Personal- och organisationsutskottet 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 127 Dnr 2021-000419  

 

Verksamhetsuppföljning dagverksamhet Ljuspunkten 2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har mottagit informationen och lägger uppföljningen 

till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett led i kvalitetssäkring är uppföljning av kommunens verksamheter 

inom äldreomsorgen, med fokus på kvalitén. Först ut i detta arbete 

var kommunens dagverksamhet Ljuspunkten, vilket genomfördes 8 

juni. 

 

Efter avslutad uppföljning är bedömningen att verksamheten har en 

genomtänkt och god kvalité i sin verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 september 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 oktober 2021, § 239 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 128 Dnr 2021-000125  

 

Statsbidrag till kommuner för 2021 för habiliteringsersättning  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att stimulansbidraget används för ytterligare 

en tillfällig höjning av habiliteringsersättningen under tidsperioden 

juli-december 2021 med 6 kr/dag.  

 

Socialnämnden beslutar att summan kommer att betalas ut som en 

retroaktiv engångssumma i november månad till brukaren. Förutsätt-

ningar 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. 

 

Enligt Socialstyrelsens fördelningsnyckel har Laholms kommun 

kunnat rekvirera 1 133 366 kr fram till första juni och de rekvirerade 

pengarna betalades ut till personer som har insatsen daglig verksam-

het i juni. 

 

Efter 1 juni 2021 har Laholms kommun fått ta del av ytterligare sti-

mulansbidrag som inte har rekvirerats från andra kommuner. Total-

summan att fördela är 73 740 kr till dem som deltar aktivt i den dag-

liga verksamheten. Den totala summan för den enskilde om höj-

ningen blir 6 kr /dag, blir max 689 kr. Det är av vikt att utbetalningen 

endast avser år 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 oktober 2021, § 240 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

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

§ 129 Dnr 2020-000373  

 

Översyn av habiliteringsersättning 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att från och 

med och med 1 januari 2022 betalas habiliteringsersättning ut endast 

för de dagar deltagaren medverkar i den dagliga verksamheten. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott gav verksam-

heten i uppdrag den 16 mars 2020 § 45 att göra en översyn av förut-

sättningarna kring habiliteringsersättningen och att föreslå ett lång-

siktigt förhållningssätt till ersättning för brukare inom lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade. Översynen skall innehålla 

en omvärldsanalys, en beskrivning av deltagarnas ekonomiska situ-

ation, en analys av de ekonomiska konsekvenserna för såväl kultur- 

och utvecklingsnämnden som socialnämnden, ett konkret förslag på 

hur frågan om habiliteringsersättning skall hanteras långsiktigt samt 

övrig information som verksamheten finner behjälplig i vidare be-

slut.   

 

Översynen har därefter skickats på remiss till socialnämnden som 

uttalat sig enligt nedan 

1. Socialnämnden beslutar att avvisa förslaget om höjd habilite-

ringsersättning med hänvisning till tidigare tjänsteskrivelse, daterad 

den 29 oktober 2020.  

2. Socialnämnden har inget att erinra mot föreslagna ersättnings-

principer och koppling till prisbasbelopp, men anser inte att frågan 

om en höjning är prioriterad. Vidare förordar socialnämnden att ett 

avgörande i frågan om habiliteringsersättning ska bero tills den poli-

tiska organisationen inför kommande mandatperiod beslutas och an-

svarsfrågan för framtiden avgjorts.  

3. Socialnämnden bifaller beslut att habiliteringsersättningen base-

ras på brukarens närvaro vid den dagliga verksamheten.  

4. Om kommunen har fortsatt möjlighet under 2021 att rekvirera 

statsbidrag för de som deltagit i daglig verksamhet skall detta göras 

och betalas ut likt 2020, som en extra ersättning, till de brukare som 

deltar i sin insats. 

 

Efter överläggningar mellan socialnämndens och kultur- och ut-

vecklingsnämndens presidier finns en samsyn mellan presidierna 

kring att forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

- Habiliteringsersättning endast skall utbetalas för de dagar bruka-

ren befinner sig på sin dagliga verksamhet 

- Acceptera de riktade stadsbidrag som avser att komplettera ha-

biliteringsersättningen och använda dessa för att komplettera den 

kommunala ersättningen till brukarna 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 13 oktober 2021 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2021-10-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 130 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 oktober 2021 över anmälningar 

Förteckning den 13 oktober 2021 över synpunkter och förslag 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 131 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 oktober 2021 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 132 Dnr 2021-000004  

 

Informationsärenden 2021 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut, Ylva Jönsson enhets-

ledare seniorer redovisar ett ärende. 

 

2. Redovisning från Inger Andersson och Stefan Tengberg gäl-

lande Utredningsuppdrag av socialnämndens budgetanslag.  

 

3. Lea Reinholdsson från kommunlex redogör för Kvalitetsled-

ningssystem. 

 

4. Katina Lovén, översiktsplanerare redogör för FÖP Översikts-

planering kusten. 

 

5. Kristina Isaksson, verksamhetschef och Caroline Jonsson, pro-

jektledare redovisar utredning kring kyld mat veckoslut på 

SÄBO. 

 

6. Kommunens rapportering God och nära vård 

 

7. Dafina Ahmeti, verksamhetschef presenterar LOV-företaget 

ALFA med hjärtat. 

 

8. Eva Thelander, verksamhetschef informerar gällande Översyn 

om avgifter för personer under 65 år med funktionshinder 

 

9. Nämndsmöten framöver – Fysiska möten för politiker 

  

10. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19. Läget lugnt, ska köra igång med 3dje vaccinationsdo-

sen.  

Hallandskommunerna och Region Halland försöka göra ge-

mensamma upphandlingar gällande skyddsutrustning, detta är 

framfört till upphandlingsavdelningen. 

 

11. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut – 20 oktober 2020 

  

12. Förvaltningschefens agenda 

  

13. Ledamöternas inspel 

  forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

14. Information från GNHH: Regionstyrelsen fattat beslut om att 

man inte ska betala bilanpassningar längre. Varje kommun ta 

det. Bekymmer när det gäller hjälpmedel och leveranser av 

hjälpmedel, svårt att få fram reservdelar. Halland är bra på att 

återvinna/ta hand om hjälpmedel. Kommunerna och Regionen 

har även en del lager. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 133   

 

Sekretess 

 

Ärendet innehåller sekretess 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 134   

 

Sekretess 

 

Ärendet innehåller sekretess 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 135   

 

Sekretess 

 

Ärendet innehåller sekretess 

_____ 
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§ 136   

 

Sekretess 

 

Ärendet innehåller sekretess 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 137   

 

Sekretess 

 

Ärendet innehåller sekretess 

_____ 

 
 




