
 

 

 

 

Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2019-11-19 

 

§ Ärendelista 
 

§ 112 Dnr 2018-000358 

Månadsuppföljning med ekonomi och indikatorer 

§ 113 Dnr 2018-000330 

Uppföljning av riktlinjer för handläggning av insatser enligt Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS, och Socialtjänstlagen, SoL 

§ 114 Dnr 2019-000197 

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 2/2019 

§ 115 Dnr 2019-000389 

Socialnämndens sammanträdesplan 2020 

§ 116 Dnr 2019-000087 

Skadeståndsansvar vid oaktsamhet vid ett särskilt boende 

§ 117 Dnr 2019-000398 

Risk- och väsentlighetsanalys 

§ 118 Dnr 2019-000402 

Utbildningsplan/Verksamhetsbeskrivning för socialnämnden mandatperioden 

2019-2022 

§ 119 Dnr 2019-000404 

Lokalsamordningsansvarig för socialnämndens verksamhetsområde 

§ 120 Dnr 2018-000360 

Anmälningsärenden 2019 

§ 121 Dnr 2018-000361 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

§ 122 Dnr 2018-000339 

Informationsärenden 2019 

§ 123 Dnr 2019-000278 

Jullunch för socialnämnden 2019 



 

 

Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 19 november 2019 

 
Protokollet som justerats den 20 november 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 november 2019 till och med den 13 

december 2019 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten 
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Socialnämnden 2019-11-19  
 

Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 13.30 

 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Kristina Jönsson (S)  

 Annalena Emilsson (C) 

 Sara Unosson (KD) 

 Marit Schwerin (M) 

 Lena Åkesson (TRP) 

 Rosita Antonsson (S) 

 Micael Eliasson (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Harriet Einerborg (C) 

 

Övriga deltagande  Håkan Hallberg (M), ersättare 

 Boel Göransson (C), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Crister Forsman (S), ersättare 

 Mona Eriksson (MED), ersättare 

 Birger Bäkmark (SD), ersättare 

  

 Christel Sundberg, Socialchef 

 Christoffer Bertilsson, socialsekreterare § 122 p.1 

 Anna Forssberg, ekonom § 112 

 Sinnika Andersson, ekonom § 112 

 Marie Elm Ågren, avdelningschef §§ 117, 122 p.6 

 Kristina Isaksson, avdelningschef § 122 p 2 

 Personal från Ljuspunkten på Smedjebacken § 122 p.2 

 Marie Svensson, Gärdets Dagverksamhet § 122 p.2 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Ann-Heléne Djivjak (SD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 20 november 2019 

 

Paragrafer  §§ 112-123 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Ann-Heléne Djivjak (SD)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2019-11-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 112 Dnr 2018-000358  

 

Månadsuppföljning med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen gällande ekonomi och indika-

torer till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter oktober 2019 samt redo-

visning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, 

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

ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning samt redovisning av indikatorer till och med 

oktober 2019 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2019-11-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 113 Dnr 2018-000330  

 

Uppföljning av riktlinjer för handläggning av insatser enligt 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och 

Socialtjänstlagen, SoL 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden medger ett senareläggande av uppföljningen av 

Riktlinjer för handläggning och insatser enligt Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen 

(SoL) för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. 

2. Verksamheten får en ny tid i april nämnden 2020 för uppfölj-

ning. 

3. Utvärderingen ska även innehålla implementeringsprocessen. 

 

Ärendebeskrivning 

I mars 2019 antog socialnämnden Riktlinjer för handläggning och 

insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) för barn, ungdomar och vuxna 

med funktionsnedsättning. Det beslutades att riktlinjerna skulle föl-

jas upp på socialnämndens möte i november 2019. Riktlinjerna har 

nu under nio månader varit kända för både myndighetsutövare och 

verkställare. I nu läget finns inget att erinra eller ändra i riktlinjerna 

utifrån myndighets- eller verkställighets perspektiv. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Annalena Emilsson (C): Utvärderingen ska även innehålla imple-

menteringsprocessen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget och finner att socialnämnden beslu-

tar enligt Annalena Emilssons (C) förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 25 oktober 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 november 2019, § 258 

_____ 
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Socialnämnden 2019-11-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 114 Dnr 2019-000197  

 

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

portering enligt 16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § LSS och 

rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, kvartal 2/2019 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individrapporter kvartal 2/2019 och 

överlämnar dem till Inspektionen för vård och omsorg. 

2. Socialnämnden överlämnar rapporten för kännedom till revision-

en 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 revision-

en samt kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 6 september 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 november 2019, § 259 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Revisionen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2019-11-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 115 Dnr 2019-000389  

 

Socialnämndens sammanträdesplan 2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar sammanträdesplan för socialnämnden och 

dess beredningsutskott för år 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 6 § i socialnämndens reglemente sammanträder socialnämn-

den på dag och tid som socialnämnden bestämmer.  

 

Följande sammanträdesdagar och tider föreslås för år 2020. 

 

Beredningsutskott Socialnämnd 

14 januari 21 januari 

11 februari 18 februari 

10 mars 24 mars 

14 april 21 april 

12 maj 19 maj 

9 juni 16 juni (heldag) 

30 juni 

18 augusti 25 augusti 

15 september 22 september 

13 oktober 20 oktober 

10 november 17 november 

8 december 15 december 

 

Sammanträdesdag: tisdag Sammanträdesdag: tisdag 

Sammanträdestid kl. 08.30 Sammanträdestid kl. 08.30 

Sammanträdesrum: Duvan Sammanträdesrum: Svanen 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 november 2019, § 260 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2019-11-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 116 Dnr 2019-000087  

 

Skadeståndsansvar vid oaktsamhet vid ett särskilt boende 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden betalar 60 084 kr i skadestånd till anhörig. 

2. Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att upprätta ett avtal 

om skadestånd där den anhörige förbinder sig att inte kräva ytter-

ligare ersättning från kommunen med anledning av händelsen 

som föranlett aktuellt skadeståndsansvar. 

 

Ärendebeskrivning 

Skadeståndskrav har inkommit till socialnämnden från anhörig till 

brukare. Anhörig har krävt kommunen på skadestånd till en summa 

av totalt 62 084 kr varav 30 084 kr avser begravningskostnader och 

32 000 kr avser ersättning för det psykiska besvär som händelsen 

medfört anhörig. 

 

Vid en bedömning av om ett skadeståndsansvar föreligger ses till 

tre steg: om en skada föreligger, om den orsakats av oaktsamhet 

och om det finns en adekvat kausalitet mellan skadan och oaktsam-

heten.  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beredningsutskott den 12 november 2019, § 262 

Meddelande från Crawford & Company Sweden AB den 5 no-

vember 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 september 2019, § 210 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 2 augusti 2019 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2019-11-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 117 Dnr 2019-000398  

 

Risk- och väsentlighetsanalys 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen 

 

Ärendebeskrivning 

Presentation av risk- och väsentlighetsanalyser inför framtagande 

av internkontrollplan.  

 

Beslutsunderlag 

Risk- och väsentlighetsanalyser 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2019-11-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 118 Dnr 2019-000402  

 

Utbildningsplan/Verksamhetsbeskrivning för socialnämnden 

mandatperioden 2019-2022 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att utifrån lämnade för-

slag ta fram en plan för utbildning/verksamhetsbeskrivning för so-

cialnämnden under 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

En sammanställning över vilka utbildningar/verksamhetsbeskriv-

ningar som socialnämnden fått/får under 2019 är gjord.  

 

Verksamheten vill gärna, på sammanträdet den 19 november, ha 

förslag på vilka utbildningar/verksamhetsbeskrivningar, som leda-

möter och ersättare i socialnämnden vill ha så att en plan för utbild-

ning/verksamhetsbeskrivning 2020 kan tas fram.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 13 november 2019 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2019-11-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 119 Dnr 2019-000404  

 

Lokalsamordningsansvarig för socialnämndens verksamhets-

område 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser Marie Elm Ågren till ansvarig för det övergri-

pande strategiska arbetet med socialnämndens lokalfrågor samt att 

Jan Fernlund kvarstår som lokalsamordnare för det praktiska fort-

löpande arbetet. Nämnden ger båda delegation för att fatta beslut 

om mindre investeringar, upp till 100 tkr, för lokalanpassning.    

 

Ärendebeskrivning 

Varje facknämnd ska ha en lokalansvarig som kan bistå i kommu-

nens gemensamma arbete för en effektivare lokalanvändning och 

en långsiktig planering. Kommunen har ingen fungerande lokalför-

sörjningsplan, ett arbete som ska påbörjas nu och som är en strate-

giskt viktig fråga för socialnämnden.   

 

Verksamhetens förslag är att Marie Elm Ågren blir ansvarig för det 

övergripande strategiska arbetet och representerar socialnämnden i 

dessa frågor. Jan Fernlund är sedan tidigare utsedd till lokalsam-

ordnare för socialnämnden och verksamheten föreslår att han kvar-

står, men har ansvar för det praktiska och fortlöpande arbetet kring 

lokaler och står för kontakt med fastighetsägare/Laholmshem.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 15 november 2019 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Strategienheten      
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Socialnämnden 2019-11-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 120 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 november 2019 

Förteckning över synpunkter och förslag den 13 november 2019 

_____ 
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Socialnämnden 2019-11-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 121 Dnr 2018-000361  

 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

 

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 an-

ställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst 

ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslut som fattats på nämn-

dens vägnar ska i enlighet med kommunallagen 6 kap 40 § anmälas 

till socialnämnden i den ordning som nämns i beslutad delegations-

ordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut samt beslut enligt be-

slutanderätt enligt lag den 13 november 2019 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Socialnämnden 2019-11-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 122 Dnr 2018-000339  

 

Informationsärenden 2019 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut. 

2. Utbildningsplan/verksamhetsinformation på socialnämnden: 

Ljuspunkten och Gärdet. 

3. Information om förslag till ny organisation. 

4. Information gällande Ekonomiskt bistånd. 

5. Information gällande Solgården. 

6. Uppföljning sommaren 2019. 

7. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 2018-11-20. 

8. Verksamhetschefens agenda/inspel. 

9. Ledamöternas inspel. 

_____ 
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Socialnämnden 2019-11-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 123 Dnr 2019-000278  

 

Jullunch för socialnämnden 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ska efter nämndens sammanträde den 17 december 

2019 äta en jullunch tillsammans.  

 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av framtagen julbordspolicy där en enhetlig summa 

om 250 kr/person/år är avsatt för julbord alternativt annan personal-

främjande aktivitet, inom ram i verksamheterna i Laholms kom-

mun, diskuterade nämnden hur socialnämnden vill göra i detta. 

_____ 

 

      

 

 

 


