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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 20 februari 2018 

 
Protokollet som justerats den 26 februari 2018, 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 27 februari 2018 till och med den 21 

mars 2018 intygas. 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (15) 

Socialnämnden 2018-02-20  
 

Plats och tid Kornknarren, klockan 12:00 – 17:15 

 

 

Beslutande Knut Slettengren (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Angela Magnusson (M) 

 Jerker Jacobson (M) 

 Annalena Emilsson (C) 

 Eva Ågren Svensson (MP) 

 Kerstin Olsson (S) 

 Britta Ramnemark (L) 

 Gunnar Wiik (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

   

 

Övriga deltagande  Marit Schwerin (M), ersättare 

 Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M), ersättare 

  

 Christel Sundberg, socialchef 

 Malin Andersson, biståndshandläggare § 29 p.1 

 Elsa Rosberg, ekonom §§ 16-18 

Ulrika Jörgensen (M) Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpme-

del § 29 p.2 

 Maria Persson, MAS § 19 

 Kristina Isaksson, avdelningschef § 29 p.3 

 Marie Elm Ågren, avdelningschef § 29 p.3 

 Marie Strömberg, avdelningschef § 29 p.3 

 Charlotta Magnusson, avdelningschef § 29 p.3 

 Kajsa Aldstedt, utredare § 21 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Angela Magnusson (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 26 februari 2018 klockan 11.30 

 

Paragrafer  §§ 16-29 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Angela Magnusson (M)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2018-02-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 16 Dnr 2017-000330  

 

2017 års Bokslut/Årsredovisning 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner årsredovisningen för 2017 och överläm-

nar den till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska för varje räkenskapsår 

den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en årsredo-

visning. Syftet med årsredovisningen är att den ska redogöra för ut-

fallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekono-

miska ställningen vid räkenskapsårets slut. 

 

Beslutsunderlag 

Nämndsredovisning och uppföljning av nämndsplan 2017, med bi-

lagor 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 14 februari 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 februari 2018, § 37 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen     

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2018-02-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 17 Dnr 2018-000004  

 

Månadsuppföljning 2018 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter januari 2018 samt redovis-

ning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, barn 

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

nomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning med indikatorer januari 2018 samt 2017 och 

2016 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2018-02-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 18 Dnr 2018-000083  

 

Reviderad investeringsbudget 2018 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till reviderad investeringsbudget för 

2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 

förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika skäl bli förse-

nade och behöver därför ombudgeteras.  

 

Den reviderade investeringsbudgeten omfattar dels redan beslutade 

investeringar för 2018 dels förslag till ombudgeteringar av anslag för 

2017.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 14 februari 2018 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

Ekonomienheten 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2018-02-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 19 Dnr 2018-000043  

 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Vårdgivaren Laholms kommun skall enligt Patientsäkerhetslagen 

(2010:659) senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberät-

telse av vilken det skall framgå hur patientsäkerhetsarbetet har be-

drivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för 

att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.  

 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 25 januari 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 februari 2018, § 40 

_____ 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2018-02-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 20 Dnr 2017-000086  

 

Uppföljning enligt Lex Sarah, Lex Maria och avvikelserapporter 

samt synpunkter och klagomål år 2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Lex Sarah, Lex Maria och synpunkter och klagomål är en del i det 

systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheter inom 

socialtjänsten och enligt LSS. Syftet är att åtgärda brister i verksam-

heten, systemfel, och förhindra att liknande händelser/ missförhål-

landen uppkommer igen. 

 

Denna uppföljning har upprättats i enlighet med vad som gäller en-

ligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den sociala 

verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 januari 2018 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 23 januari 2018 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 17 januari 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 februari 2018, § 39 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2018-02-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 21 Dnr 2018-000060  

 

Riktlinjer för behandling av personuppgifter 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar riktlinjer för behandling av personuppgifter 

inom socialnämndens verksamhetsområde.  

 

Ärendebeskrivning 

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning 

(679/2016) för hantering av personuppgifter. Förordningen ersätter 

personuppgiftslagen, PuL (1998:204). Med anledning av det ska so-

cialnämndens verksamheter anpassa sin personuppgiftshantering till 

den nya lagstiftningen. 

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbe-

handlingar som avser socialnämndens verksamhet. De föreslagna 

riktlinjer omfattar bland annat de grundläggande principerna, ansva-

ret, de olika rollerna som måste finnas för att arbetet ska fungera, de 

lagliga grunderna för behandling av personuppgifter samt rutiner och 

register för behandlingar.  

 

Riktlinjerna gäller tillsvidare och grundar sig på bestämmelserna i 

lagstiftningen. Riktlinjerna antas av och kan ändras av socialnämn-

den. 

All pågående behandling ska vara anpassad till den nya lagen den 25 

maj 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 31 januari 2018 

Riktlinjer för behandling av personuppgifter i Laholms kommun, so-

cialnämndens verksamhetsområde 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 februari 2018, § 41 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2018-02-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 22 Dnr 2018-000069  

 

Internkontrollplan 2018 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta föreslagen internkontrollplan för 

2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänstens verksamhet har tagit fram ett förslag till internkon-

trollplan för 2018 som bygger på en risk- och väsentlighetsanalys 

upprättad för nämndens kärnverksamheter under hösten 2017. I no-

vember presenterades en ”rålista” till socialnämnden med de områ-

den där riskerna ansågs som störst. Listan har därefter bearbetats och 

prioriterats.  

 

Parallellt med verksamhetens eget arbete har också en analys gjorts 

på liknande sätt för stödverksamheterna i kommunen såsom admi-

nistration och ekonomi.  

 

Verksamheten har valt att föreslå ett fokus på att säkerställa risker 

och utveckla arbetet i delar som direkt drabbar enskilda. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 2 februari 2018 

Uppföljningsplan Intern kontroll 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 februari 2018, § 42 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2018-02-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 23 Dnr 2017-000116  

 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och rappor-

tering enligt 16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § LSS och rap-

portering enligt 28 f-g §§ LSS, kvartal 4/2017 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individ- och kvartalsrapport kvartal 

4/2017 och överlämnar dem till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

2. Socialnämnden överlämnar kvartalsrapporten för information till 

revisionen och kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till socialstyrelsen 

enligt 16 kap 6 f § SoL och enligt 28 f-g §§ LSS om en beviljad insats 

inte har verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande 

sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts 

på nytt inom tre månader. 

 

Ärendena ska anmälas på individrapporter och kvartalsrapporter. 

 

Rapportering av ej verkställda beslut ska även anmälas till revisionen 

samt kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 16 januari 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 februari 2018, § 43 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2018-02-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 24 Dnr 2017-000314  

 

Planprogram för Mellbystrand centrum 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 

den 8 februari 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget i Mellbystrands tätort och sträcker sig från 

Birger Pers väg i norr till grönområdet i anslutning till Snäckvägen i 

söder. Kustvägen utgör områdets östra gräns och Sibyllavägen i stort 

sett dess västra. Syftet med planprogrammet är att förtäta Mellbyst-

rands centrum med nya bostäder och verksamheter, skapa offentliga 

torg och parkområden samt att säkerställa att ytor för dagvattenhan-

tering och parkeringsplatser tillgodoses inom området. 

Planprogrammet innebär ny bebyggelse för bostäder och verksam-

heter i Mellbystrands centrala delar i kombination med offentliga 

platser och grönstråk genom området. Inom området föreslås ytor för 

ett nytt torg, busshållplats, lekplats, parkeringsplatser med mera. För 

att skapa tydliga gaturum och tydliga entréer föreslås nya byggnader 

i området att placeras längs med de befintliga gatorna och bli mellan 

två och fyra våningar höga. 

 

Socialnämnden ser mycket positivt på att centrumbilden i Mellbyst-

rand kompletteras med flerfamiljshus och att det planeras för torg 

och generationsöverskridande mötesplatser. Nämnden avser att det 

är av yttersta vikt att upplåtelseformen på bostadsbeståndet i första 

hand blir hyresrätt och att prisnivån (hyran) på, i vart fall någon fas-

tighet, ligger i det lägre spannet. Sett till jämlikhetsindikatorer för 

kommunen behövs billigare lägenhetsalternativ i Mellbystrand för 

att skapa goda förutsättningar för inkludering också socioekono-

miskt. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 februari 2018 

Planprogram för Mellbystrands centrum 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 februari 2018, § 44 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Socialnämnden 2018-02-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 25 Dnr 2018-000070  

 

Lokaler inom socialtjänsten, stadshuset och socialkontoret 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om att skynd-

samt inleda en förstudie av socialtjänstens lokaler i stadshuset i 

syfte att skapa en god arbetsmiljö. 

2. Socialnämnden beslutar vidare att kalla in representanter från 

kommunstyrelsen för en redovisning av hur de tänker en varaktig 

lokallösning för socialtjänstens myndighetsavdelning (socialkon-

toret och ekonomiskt bistånd) och tidplan för detta. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har, som beskrivits åtskilliga gånger, flera verksam-

heter som sedan flera år tillbaka upplevt att deras lokaler inte är ända-

målsenliga utifrån olika perspektiv. Nämnden har vid flera tillfällen 

påtalat behovet till kommunens fastighetsstrateg och/eller genom 

skrivelser till kommunstyrelsen. Denna skrivelse avser de två av de 

mest akuta lokalbehoven och ett tredje avser daglig verksamhet som 

behandlas i ett separat ärende.   

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 februari 2018, § 45 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Socialnämnden 2018-02-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 26 Dnr 35894  

 

Lokaler inom socialtjänsten, daglig verksamhet Hallaberg 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om att skyndsamt 

inleda en förstudie av flytt av dagligverksamhet Lagavägen till pa-

viljonglösning i Hallaberg.  

 

Ärendebeskrivning 

Hallabergs dagligverksamhet befinner sig just nu i en villa på Laga-

vägen 5. Lokalen är underdimensionerad och tillika undermålig.  

Den är dimensionerad till 5 brukare samtidigt inklusive personal. I 

dagens läge har man 8 brukare som man måste hantera genom att 

ömsom vara på annan plats ömsom vara på Lagavägen. Detta innebär 

ökade kostnader för personal och otrygg miljö för brukarna och det 

kan leda till stor arbetsmiljöfara utifrån hot och våld mot personal.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018 

Socialnämndens beredningsutskott den 13 februari 2018, § 46 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Socialnämnden 2018-02-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 27 Dnr 2018-000002  

 

Anmälningsärenden 2018 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till socialtjänsten under 

månaden.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 14 februari 2018  

Förteckning över förslag och synpunkter den 14 februari 2018 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Socialnämnden 2018-02-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 28 Dnr 2018-000003  

 

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

 

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 14 februari 2018.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Socialnämnden 2018-02-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 29 Dnr 2018-000001  

 

Informationsärenden 2018 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Information från Gemensamma nämnden för hemsjukvård och 

hjälpmedel 

3.  Presentation av avdelningschefer 

4. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2017-02-28 

5. Verksamhetschefens agenda 

6. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


