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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 31 mars 2017 

 
Protokollet som justerats den 31 mars 2017, 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 3 april 2017 till och med den 25 april 

2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Plats och tid Duvan, klockan 09:00 – 10.20 

 

 

 

Beslutande Knut Slettengren (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Angela Magnusson (M) 

 Jerker Jacobson (M) 

 Annalena Emilsson (C) 

 Eva Ågren Svensson (MP) 

 Nils-Erik Johansson (S) 

 Anna-Lena Lövgren Melin (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

   

Övriga deltagande  Marit Schwerin (M), ersättare 

 Harriet Einerborg (C), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Jörgen Johansson (S), ersättare 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Gunnar Wiik (SD), ersättare 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Maria Persson, mas § 48 p.3 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

 

 

Utses att justera Majvor Persson (C) 

  

 

Plats och tid för justering Stadshuset den 31 mars 2017  

 

Paragrafer  §§ 43-48 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Majvor Persson (C)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 43 Dnr 2014-000279   
 

Val av beredningsutskott i socialnämnden 31 mars 2017 - 31 de-

cember 2018 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden väljer följande ledamöter och ersättare i bered-

ningsutskottet för tiden 31 mars 2017 till och med den 31 decem-

ber 2018: 

 

 Ledamöter Ersättare 

 Knut Slettengren (M) Angela Magnusson (M) 

 Majvor Persson (C)  Annalena Emilsson (C) 

 Kristina Jönsson (S)  Nils-Erik Johansson (S) 

 

2. Till ordförande i beredningsutskottet väljs Knut Slettengren (M) 

och till 1:e vice ordförande väljs Majvor Persson (C). 

 

3. Följande regler skall gälla för inkallande av ersättare till tjänst-

göring i beredningsutskottet: 

 

 För ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan 

 nedanstående partigrupp angiven partigruppsordning 

  

      M M, C, S 

 C C, M, S 

 S S, C, M 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 24 § i socialnämndens reglemente skall det inom nämnden 

finnas ett beredningsutskott bestående av tre ledamöter och tre ersät-

tare. 

 

Nämnden väljer för den tid som nämnden bestämmer bland utskot-

tets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

 

Vid valet av ersättare skall även bestämmas den ordning i vilken de 

skall kallas in till tjänstgöring. 

_____ 
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§ 44 Dnr 2017-000101   

 

Behörighetsregler inom socialnämndens verksamhet 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar föreliggande förslag till behörighetsregler att 

gälla från den 31 mars 2017, socialnämndens beslut den 2 januari 

2015, §§ 2-4 upphör då att gälla.  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med att kommunen t.ex. ingår avtal eller andra rättshand-

lingar begärs ibland bevis på vem som tecknar kommunens firma. 

 

Firmatecknare är en civilrättslig term. Den används beträffande per-

soner som utsetts av styrelsen för t.ex. ett aktiebolag att företräda 

bolaget och teckna dess firma. 

 

Kommunallagen innehåller inga regler om firmateckning motsva-

rande de som finns i den associationsrättsliga lagstiftningen. 

 

Inom kommunalrätten får man skilja på vem som har befogenhet att 

besluta om att ingå ett avtal och vem som har befogenhet att repre-

sentera kommunen vid avtalstecknandet. 

 

Beslutskompetensen bestäms av kommunallagens regler om beslu-

tanderättens fördelning, bl.a. reglerna om socialnämndens rätt att de-

legera sin beslutanderätt. 

 

Representationskompetensen, dvs. rätten att underteckna handlingar 

som krävs för verkställande av socialnämndens beslut regleras för 

nämndens vidkommande i 23 § i nämndens reglemente. Där före-

skrivs att skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på 

nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras 

av anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden in-

träder vice ordföranden. Beslut som fattas med stöd av delegering 

samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med an-

ledning därav undertecknas av den som fattat beslutet. 

 

Socialtjänsten föreslår följande behörighetsregler inom socialnämn-

dens verksamhetsområde: 

 

Delgivning 
Behöriga att ta emot delgivning med socialnämnden: ordföranden, 

verksamhetschefen eller nämndens sekreterare. forts. 
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forts. 

 

Kontrasignation 
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av socialnämn-

den eller av nämndens utskott ska kontrasigneras av verksamhets-

chefen. 

 

Delegationsbeslut 

Beslut som fattas med stöd av delegering samt skrivelser, avtal och 

andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas 

av den som fattat beslutet. 

 

Anbudsöppning 

Behöriga att delta vid öppnande av anbud enligt lagen om offentlig 

upphandling, där minst två av den upphandlande enheten utsedda 

personer ska delta: 

Verksamhetschefen 

Kvalitetschefen 

Avdelningschefen för socialkontoret 

Avdelningschefen för äldreomsorg, sjukvård, prevention och rehabi-

litering 

Avdelningschefen för barn, unga och vuxna 

Kommunsekreterare 

_____ 
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§ 45 Dnr 2016-000278   

 

Beslutsattestanter från 31 mars 2017 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden fastställer förslag på beslutsattestanter och ersät-

tare från den 31 mars 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 

– ska nämnden minst en gång per år fatta beslut avseende beslutsat-

testanter och deras ersättare inom nämndens verksamhetsområden. 

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

tionsrätt när det gäller förändringar av attesträtterna.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslutsattestanter från 31 mars 2017  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten      
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§ 46 Dnr 2014-000283   

 

Förändring i socialnämndens delegationsordning 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner delegationsordning daterad 31 mars 

2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Från och med den 31 mars 2017 överförs ansvaret för bostadsanpass-

ningsbidrag och alkohol, tobak och receptfria läkemedel från social-

nämnden till miljö- och byggnadsnämnden, vissa redaktionella för-

ändringar behöver därför göras i socialnämndens delegationsord-

ning. 

 

Kapitel 7.3 samt 9-10 utgår. Kapitel 11 blir nummer 9 och kapitel 12 

blir 10. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angela Magnusson (M), Majvor Persson (C) och Kristina Jönsson 

(S): Bifall till verksamhetens förslag. 
 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Angela Magnussons (M) m.fl.´s 

förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt Angela Magnus-

sons (M) m.fl.´s förslag. 
 

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning daterad 31 mars 2017      

 

Reservation 

Lars-Göran Jarl (SD) och Ann-Helen Djivjak (SD) reserverar sig mot 

beslutet. 

_____ 
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§ 47 Dnr 2014-000284   
 

Entledigande av representant i Regionalt Alkoholråd 2015-2018 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden entledigar från och med 31 mars 2017: 

- Socialnämndens ordförande som representant i Hallands läns 

Regionala alkoholråd samt 

- Socialnämndens 1:e vice ordförande som ersättare för social-

nämndens ordförande i Hallands läns Regionala alkoholråd.  

    

2. Ärendet överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden. 
 

Ärendebeskrivning 

Från och med 31 mars 2017 överförs ansvaret för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel från socialnämnden till miljö- och byggnads-

nämnden, därmed ska socialnämndens representanter i det Regionala 

alkoholrådet entledigas.      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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§ 48 Dnr 2017-000019   
 

Informationsärende 

 

1. Information om utbildning för socialnämnden 

2. Undertecknande av sekretessblankett (nya ledamöter och ersät-

tare) 

3. Information om en Anmälan Lex Maria 

_____ 

 


