
 

 

 

 

Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2019-03-19 

 

§ Ärendelista 
 

§ 32 Dnr 2018-000358 

Månadsuppföljning 2019 med ekonomi och indikatorer 

§ 33 Dnr 2018-000239 

Uppföljning enligt Lex Sarah, Lex Maria och avvikelserapporter samt 

synpunkter och klagomål år 2018 

§ 34 Dnr 2019-000108 

Remiss - Promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning 

§ 35 Dnr 2018-000163 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och rapportering enligt 16 

kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § LSS och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, 

kvartal 4/2018 

§ 36 Dnr 2018-000330 

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, och Socialtjänstlagen, SoL 

§ 37 Dnr 2018-000060 

Personuppgiftssamordnare för socialnämnden 

§ 38 Dnr 2018-000360 

Anmälningsärenden 2019 

§ 39 Dnr 2018-000361 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

§ 40 Dnr 2018-000339 

Informationsärenden 2019 



 

 

Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 19 mars 2019 

 
Protokollet som justerats den 20 mars 2019, 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 21 mars 2019 till och med den 12 april 

2019 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten Kvalitets- och utvecklingsenheten 
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Socialnämnden 2019-03-19  
 

Plats och tid Smedjebacken, Knäred, klockan 08:30 – 12.25 

 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Annalena Emilsson (C) 

 Marit Schwerin (M) 

 Lena Åkesson (TRP) 

 Rosita Antonsson (S) 

 Micael Eliasson (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Håkan Hallberg (M) 

 

   

Övriga deltagande  Harriet Einerborg (C), ersättare 

 Boel Göransson (C), ersättare 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare 

 Mona Eriksson (MED), ersättare 

 Birger Bäkmark (SD), ersättare 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Anna Forssberg, ekonom § 32 

 Sinnika Andersson, ekonom § 32 

 Maria Persson, MAS § 33 

 Camilla Lovén, kvalitetsutvecklare § 33 

 Kerstin Örn Eriksson, avdelningschef §§ 34, 36 

 Carina Haglund, enhetschef §§ 34-36 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Annalena Emilsson (C) 

  

 

Plats och tid för justering Stadshuset den 20 mars 2019 klockan 16.00 

 

Paragrafer  §§ 32-40 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Annalena Emilsson (C)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2019-03-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 32 Dnr 2018-000358  

 

Månadsuppföljning 2019 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen gällande ekonomi och indika-

torer efter februari samt åtgärdsplan budgetår 2019 till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter februari 2019 samt redo-

visning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, 

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

ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens månadsuppföljning efter februari 2019 samt indika-

torer 

Åtgärdsplan budgetår 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 mars 2019, § 79 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2019-03-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 33 Dnr 2018-000239  

 

Uppföljning enligt Lex Sarah, Lex Maria och avvikelserapporter 

samt synpunkter och klagomål år 2018 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Lex Sarah, Lex Maria, avvikelser och synpunkter och klagomål är en 

del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksam-

heter inom socialtjänsten och enligt LSS. Syftet är att åtgärda brister 

i verksamheten, systemfel, och förhindra att liknande händelser/ 

missförhållanden 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 9 januari 2019 

Diagram Lex Sarah 2016-2018 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 1 februari 2019 

Tjänsteskrivelse den 6 februari 2019 

Sammanställning avvikelser under 2018 

Tjänsteskrivelse gällande synpunkter och klagomål kommer att läg-

gas på Ipaden under fm på tisdag 12 mars 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 mars 2019, § 74 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2019-03-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 34 Dnr 2019-000108  

 

Remiss - Promemoria om behov av hjälp med andning och sond-

matning 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom remissvar till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Regeringskansliet har via Socialdepartementet utfärdat en Promemo-

ria om behov av hjälp med andning och sondmatning, i promemorian 

föreslås att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grund-

läggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,  

lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Äldre bestämmel-

ser föreslås gälla för personlig assistans som avser tiden före ikraft-

trädandet. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 5 mars 2019 

Remissunderlag den 21 februari 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 mars 2019, § 75 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2019-03-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 35 Dnr 2018-000163  

 

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 4/2018 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individrapporter kvartal 4/2018 och 

överlämnar dem till Inspektionen för vård och omsorg. 

2. Socialnämnden överlämnar rapporten för information till revi-

sionen och kommunfullmäktige 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO, 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. 

 

Rapportering av ej verkställda beslut ska även anmälas till revisionen 

samt kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 13 februari 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 mars 2019, § 76 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Revisionen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2019-03-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 36 Dnr 2018-000330  

 

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS, och Socialtjänstlagen, 

SoL 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar verksamhetens förslag till Riktlinjer för 

handläggning av insatser enligt Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade och Socialtjänstlagen.  

2. Uppföljning av riktlinjerna presenteras för socialnämnden i no-

vember 2019, brukarorganisationerna ska ges möjlighet att yttra 

sig i samband med uppföljning av riktlinjerna. 

 

Ärendebeskrivning 

Syftet med riktlinjerna är att vägleda och bidra till en rättssäker hand-

läggning samt ge kunskap om gällande regelverk kring stöd och ser-

vice till personer med funktionshinder. 

Riktlinjerna anger en riktning och en ram och förtydligar lagstift-

ningen och ska skapa en samsyn om utredning, beslut och utförande 

av insatser för de som tar emot stöd, anhöriga, myndighet, utförare 

och kommuninvånarna. 

 

Socialnämnden beslutade den 19 februari 2019, § 24 att bordlägga 

ärendet med beslut i mars 2019. 

 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Annalena Emilsson (C) och Majvor Persson (C): Tillägg i punkt 2 - 

Brukarorganisationerna ska ges möjlighet att yttra sig i samband med 

uppföljning av riktlinjerna. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer beredningsutskottets förslag punkt 2 mot Anna-

lena Emilssons (C) m.fl. förslag och finner att socialnämnden beslu-

tar enligt Annalena Emilssons (C) m.fl. förslag. 

 

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för beredningsutskottets förslag. 

Nej-röst för Annalena Emilssons (C) m.fl. förslag. 

 

 

 

 

  forts. 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2019-03-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med 9 nej-röster mot 2 ja-röster beslutar socialnämnden enligt An-

nalena Emilssons (C) m.fl. förslag 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 december 2018 

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och SoL 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 mars 2019, § 77 

_____ 

 

      

 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Majvor Persson (C)  X  

Kristina Jönsson (S)  X  

Annalena Emilsson (C)  X  

Marit Schwerin (M)  X  

Lena Åkesson (TRP)  X  

Rosita Antonsson (S)  X  

Micael Eliasson (S)  X  

Ann-Heléne Djivjak (SD) X   

Lars-Göran Jarl (SD) X   

Håkan Hallberg (M)  X  

Kenneth Camitz (M)  X  

Summa 2 9  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2019-03-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 37 Dnr 2018-000060  

 

Personuppgiftssamordnare för socialnämnden 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser kvalitetsutvecklare Noor Awad som person-

uppgiftssamordnare för socialnämnden från och med 1 april 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Dataskyddsförordningen, GDPR (General data protection regulat-

ion) innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Förord-

ningen började gälla 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen, 

Pul. 

 

Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 

personuppgifter inom sin verksamhet. För att kunna säkerställa att 

verksamheterna följer lagen ska nämnden utse personuppgiftssam-

ordnare, en eller flera per verksamhet. Personuppgiftssamordnarna 

ansvarar för att samordna personuppgiftsbehandlingen i det opera-

tiva arbetet. 

 

Socialnämnden har sedan 2018-05-25 utsett nämndsekreterare 

Anette Larsson (huvudansvar) samt systemansvarig Margaretha 

Elmberg som personuppgiftsamordnare för Socialnämnden. Då So-

cialnämnden har en stor verksamhet behövs ytterligare en person-

uppgiftssamordnare. Verksamheten föreslår att utse Noor Awad, 

kvalitetsutvecklare som personuppgiftssamordnare.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 7 mars 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 mars 2019, § 78 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2019-03-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 38 Dnr 2018-000360  

 

Anmälningsärenden 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till socialtjänsten under 

månaden.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 13 mars 2019  

Förteckning över förslag och synpunkter den 13 mars 2019 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2019-03-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 39 Dnr 2018-000361  

 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens 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 mars 2019.  

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Socialnämnden 2019-03-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 40 Dnr 2018-000339  

 

Informationsärenden 2019 

 

1. Ändra tid för beredningsutskottens sammanträden 

2. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2018-03-20 

3. Verksamhetschefens agenda/inspel 

4. Ledamöternas inspel 

5. Utbildning till socialnämnden - Offentlighets- och sekretesslagen 

OSL 

_____ 

 

      

 

 


