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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 13 december 2016 

 
Protokollet som justerats den 16 december 2016, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Anette Larsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 19 december 2016 till och med den 10 

januari 2017 intygas. 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2016-12-13  
 

Plats och tid Gärdets dagverksamhet, Bingsgärde, klockan 13:00 – 17. 35 

 

 

Beslutande Mikael Kahlin (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Angela Magnusson (M) 

 Annalena Emilsson (C) 

 Eva Ågren Svensson (MP) 

 Nils-Erik Johansson (S) 

 Anna-Lena Lövgren Melin (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 

   

Övriga deltagande  Karl-Fredrik Klinker (M), ersättare 

 Rhea Löfmark Aspenheim (C), ersättare 

 Sara Unosson (KD), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Jörgen Johansson (S), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Ann-Heléne Djivjak (SD), ersättare 

  

 Bodil Nordstrand, tf socialchef 

 Caroline Jonsson, bitr. avdelningschef § 126 p.1 

 Leif Moberg, enhetschef § 126 p.1 

 Inger Ivansson, demenssjuksköterska § 126 p.1 

 Marie Svensson, Gärdets dagverksamhet § 126 p.1 

 Jennie Andersson, avdelningschef § 123, § 126 p.4-5 

 Marie Strömberg, avdelningschef § 119 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Annalena Emilsson (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 16 december 2016 klockan 08.30 

 

Paragrafer  § 119-126 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Mikael Kahlin (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Annalena Emilsson (C)
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Socialnämnden 2016-12-13  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 119 Dnr 2016-000264  

 

Internkontrollplan 2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner upprättad uppföljningsplan för internkon-

trollplan år 2017 med ändring enligt Angela Magnussons (M) för-

slag.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har nämn-

derna skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontroll-

systemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska som grund för 

sin styrning genomföra riskanalyser för sin verksamhet. 

 

Nämnden ska varje år anta en särskild uppföljningsplan för den in-

terna kontrollen. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen. Om-

fattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt från den omfatt-

ning och volym av verksamhet som nämnden ansvarar för. 

 

Uppföljningsplan för intern kontroll ska minst innehålla: 

–  Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

–  Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

–  Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

–  När rapportering ska ske. 

 

Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande, 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 

kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens 

revisorer. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Angela Magnusson (M): Personlig assistans enligt LSS, ändra rap-

portering från bu till nämnd. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Angela Magnussons (M) förslag 

och finner att socialnämnden beslutar enligt Angela Magnussons (M) 

förslag.  

 

 

 

 

     forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljningsplan intern kontroll 2017 

Tjänsteskrivelse den 30 november 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 5 december 2016, § 385  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2016-12-13  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 120 Dnr 2016-000278  

 

Beslutsattestanter år 2017 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden fastställer förslag på beslutsattestanter och ersät-

tare för år 2017. 

2. Socialnämnden delegerar åt verksamhetschefen att fatta beslut 

om förändringar och/eller kompletteringar av beslutsattestanter 

under kalenderåret. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet - Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner 

- skall nämnden minst en gång per år fatta beslut avseende beslutsat-

testanter och deras ersättare inom nämndens verksamhetsområden. 

Nämnden utser också en person som löpande under året har delega-

tionsrätt när det gäller förändringar av attesträtterna.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslutsattestanter år 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 5 december 2016, § 386 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 121 Dnr 2016-000279  

 

Handkassor och växelkassor år 2017 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner upprättat förslag till handkassor och 

växelkassor för 2017. 

2. Socialnämnden ger verksamhetschefen i delegation att fatta beslut 

om förändringar och/eller kompletteringar av handkassor/växel-

kassor under kalenderåret. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för hand- och väx-

elkassor inom sina verksamheter. Enligt kommunstyrelsens riktlinjer 

för kontanthantering får en handkassa endast användas till mindre 

utgifter, som inte faktureras. Vid beslut om handkassor ska nämnden 

ta hänsyn till att storleken på kassorna inte är större än motiverat till 

användningsområdet och att antalet handkassor begränsas. 

 

För att underlätta den administrativa hanteringen av handkassor och 

växelkassor föreslås att verksamhetschefen får delegation på att fatta 

beslut om förändringar och/eller kompletteringar av handkassor/väx-

elkassor löpande under kalenderåret. Vid upptäckten av eventuella 

felaktigheter eller brister i en kontantkassa sker dock rapportering till 

nämnden på samma sätt som tidigare.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 29 november 2016 samt bilaga. 

Socialnämndens beredningsutskott den 5 december 2016, § 387 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten  

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 122 Dnr 2016-000281  

 

LOV-ersättning interna/externa utförare år 2017 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar om höjning av ersättningsnivån till LOV-

utförare för 2017, externt och internt med 2.5% från tidigare ni-

våer.  

2. Ersättning för vak, ledsagning och avlösning lämnas oförändrat. 

 

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 2,5 % från tidigare nivåer. Ersättning för 

vak, ledsagning och avlösning lämnas oförändrat.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 30 november 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 5 december 2016, § 388 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 123 Dnr 2016-000063  

 

Månadsuppföljning 2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter november 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning efter november 2016. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 124 Dnr 2016-000012  

 

Anmälningsärenden år 2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till socialtjänsten under 

månaden.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 6 december 2016.  

Förteckning över förslag och synpunkter den 6 december 2016  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 125 Dnr 2016-000022  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 33-38 §§ 6 kap 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 35 § 6 kap anmälas till socialnämnden i den ordning 

som nämns i beslutad delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 6 december 2016.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 126 Dnr 2016-000013  

 

Informationsärenden år 2016 

 

1. Information om demenssjukdomar och demensvård 

2. Lex Sarah utredningar 

3. Upphandling trygghetslarm i särskilt boende 

4. Förändring av principer för matdistribution och nya måltidstaxor 

5. Tomma platser på Björkebogården 

6. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut den 14 december 

2015 

7. Verksamhetschefens agenda 

8. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

 

      

 

 


