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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 18 februari 2020 

 
Protokollet som justerats den 20 februari 2020, 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 februari 2020 till och med den 16 

mars 2020 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (16) 

Socialnämnden 2020-02-18  
 

Plats och tid Sammanträdesrummet Svanen, klockan 08:30 – 13.45 

 

Beslutande Majvor Persson (C), ordförande 

 Kristina Jönsson (S)  

 Annalena Emilsson (C) 

 Sara Unosson (KD) 

 Christer Sjöberg (M) 

 Lena Åkesson (TRP) 

 Rosita Antonsson (S) 

 Micael Eliasson (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Gunilla Karlsson (M) 

  

Övriga deltagande  Jovica Babic (M), ersättare 

 Boel Göransson (C), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare 

 Crister Forsman (S), ersättare §§ 3-4, 6-10, 17 p.1 och 5 

 Mona Eriksson (MED), ersättare 

 Christel Sundberg, Socialchef  

 Maria Möller, socialsekreterare § 17 p.1 

 Marie Elm Ågren, avdelningschef §§ 3-4, 6-11, 17 p.1 och 5 

 Elsa Rosberg, ekonom ekonomienheten §§ 3-4, 6-8, 10, 17 p.1 och 5 

 Jan Fernlund, ekonom §§ 3-4, 6-8 

 Sinnika Andersson, ekonom §§ 3-4, 6-8 

 Agneta Bergman, personligt ombud § 10 

 Marie Karlsson, personligt ombud § 10 

 Maria Persson, MAS § 9 

 Idah Collin, hälsoutvecklare § 17 p.5 

 Marcus Bengtsson, hälsoutvecklare § 17 p.5 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Kristina Jönsson (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 20 februari 2020 klockan 08.30 

 

Paragrafer  §§ 3-17 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Majvor Persson (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Kristina Jönsson (S)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2020-02-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 3 Dnr 2019-000421  

 

Bokslut och årsredovisning för 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen och överlämnar den till 

kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen kommunal bokföring och redovisning ska för varje rä-

kenskapsår den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut 

och en årsredovisning. Syftet med årsredovisningen är att den skall 

redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering 

och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.  

 

Redovisningen skall även utgöra underlag för styrning och uppfölj-

ning och ansvarsutkrävande av nämndernas verksamheter. Det är 

därför viktigt att årsredovisningen är utformad på ett sådant sätt att 

fullmäktige kan få en verklig återkoppling mot den budget och de 

mål som beslutades för verksamhetsåret. Innehållet i årsredovis-

ningen utgör även viktiga ingångsvärden för riktlinjerna och direk-

tiven för kommande års verksamhet, 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Annalena Emilsson (C): Bifall till verksamhetens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Annalena Emilssons (C) förslag och finner 

att socialnämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Nämndsredovisning och uppföljning av nämndsplan 2019 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 14 februari 2020 

Jämförelser omvärldsbevakning 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 februari 2020 § 26 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2020-02-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 4 Dnr 2018-000358  

 

Sammanställning Indikatorer 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen av indikatorer 2019 till hand-

lingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av indikatorer för 2019 inom förebyggande insatser, 

äldreomsorg, barn och unga, funktionsnedsatta, missbruk/beroende 

och psykiatri, ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av indikatorer 2019 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2020-02-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 5 Dnr 2020-000014  

 

Beslutsattestanter år 2020 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden fastställer förslag på beslutsattestanter och er-

sättare för år 2020. 

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 transaktion-

er - skall nämnden minst en gång per år fatta beslut avseende be-

slutsattestanter och deras ersättare inom nämndens verksamhetsom-

råden. Nämnden utser också en person som löpande under året har 

delegationsrätt när det gäller förändringar av attesträtterna.  

 

Beslutsunderlag 

Beslutsattestanter från och med 2020-01-01 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 februari 2020 § 27 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2020-02-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 6 Dnr 2020-000091  

 

Reviderad investeringsbudget 2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar anta förslag till reviderad investeringsbud-

get för 2020 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har ett årligt anslag för löpande utbyte av utrustning 

och inventarier, projekt kan av olika skäl bli försenade och behöver 

ombudgeteras.  

 

I projektet, utbyte trygghetslarm, har socialtjänsten för avsikt att 

byta ut larmen i både ordinärt boende och särskilt boende. Upp-

handlingen av larm till ordinärt boende är klar genom att kommu-

nen ansluter sig via avrop till SKL:s upphandling av trygghetslarm 

inom ordinärt boende. Upphandling av trygghetslarm till särskilt 

boende påbörjades 2017 och fortgår under 2020. Utveckling av 

verksamhetssystemet Treserva har på börjats under 2018 och kom-

mer att fortsätta under 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 13 februari 2020 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2020-02-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 7 Dnr 2018-000327  

 

Rapport Internkontroll 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga internkontrol-

len för 2019 till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger uppföljning av 2019 års internkontroll.  

 

Beslutsunderlag 

Rapport intern kontroll 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 februari 2020 § 28 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2020-02-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 8 Dnr 2019-000398  

 

Internkontrollplan 2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta föreslaget till internkontrollplan för 

2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänstens verksamhet har förslag till internkontrollplan för 

2020 som bygger på en risk- och väsentlighetsanalys upprättad för 

nämndens verksamheter under hösten 2019. Denna ”rålista” presen-

terades till socialnämnden med områden där riskerna ansågs som 

störst. Listan har därefter bearbetats och prioriterats. Verksamheten 

har också en analys för stödverksamheterna såsom administration 

och ekonomi. Fokus i internkontrollen är att säkerställa risker och 

osäkerheter inom verksamheten.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 29 januari 2020 

Uppföljningsplan intern kontroll 2020, socialnämnden 

Uppföljningsplan intern kontroll 2020, gemensamma ekonomiska 

kontroller, alla nämnder 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 februari 2020 § 29 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2020-02-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 9 Dnr 2020-000025  

 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger 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 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 23 januari 2020 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 februari 2020 § 30 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2020-02-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 10 Dnr 2019-000433  

 

Statsbidrag till verksamhet med personligt ombud för 2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ansöka om statsbidrag för verksamhet 

med Personliga ombud 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Personligt ombud är till för personer över 18 år som har en omfat-

tande och långvarig psykisk funktionsnedsättning som vill ha hjälp 

med att se över och samordna insatser för ökad livskvalitet och ta 

kontroll över ditt liv. Ombuden arbetar på klientens uppdrag. Nat-

ionella utvärderingar visat att kontakten med ombuden är betydel-

sefull för klienten genom det stöd som ombuden bistår med fram-

förallt i kontakten med myndigheter och organisationer.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 23 januari 2020 

Förslag till ansökan om statsbidrag 2020 

Socialstyrelsens meddelandeblad 

Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med 

personligt ombud 

Redovisning av verksamheten Personliga ombud Laholms kommun 

2019 

Redovisning Hallands extra frågor Personligt ombud 2019 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 februari 2020 § 31 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2020-02-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 11 Dnr 2018-000070  

 

Sammanställning gällande socialtjänstens lokaler 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade i oktober 2019 att begära en samman-

ställning från fastighetsenheten över socialtjänstens samtliga loka-

ler, inkl. kontraktstid och hyresnivåer. 

 

En muntlig dragning görs på sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 februari 2020 § 32 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Socialnämnden 2020-02-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 12 Dnr 2019-000152  

 

Revidering av nämndsplan 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden reviderar nämndsplan 2020-2023 i enlighet med 

tjänsteskrivelse den 3 februari 2020 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har behov att revidera nämndsplanen för 2020-23 

med anledning av att kommunfullmäktige beslutat tillför ytterligare 

driftsmedel. I övrigt föreligger inget revideringsbehov.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 februari 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 februari 2020 § 33 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Socialnämnden 2020-02-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 13 Dnr 2019-000452  

 

Biblioteksplan 2020-2023 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelse den 3 febru-

ari 2020 men vill samtidigt trycka på vikten om full tillgänglighet 

för alla till bokbussen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har beslutat att skicka ut förslag 

på biblioteksplan 2020 - 2023 på remiss till övriga nämnder.  

 

Varje kommun ska enligt bibliotekslagen ha en politiskt antagen 

plan för den kommunala biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen 

förklarar hur Laholms kommun ska uppfylla bibliotekslagen och 

beskriver biblioteksverksamhetens inriktning under åren 2020-

2023. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 3 februari 2020 

Remiss från kultur- och utvecklingsnämnden gällande Biblioteks-

plan 2020-2023 

Socialnämndens beredningsutskott den 11 februari 2020 § 34 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Socialnämnden 2020-02-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 14 Dnr 2018-000338  

 

Valärenden - socialnämnden 2019-2022 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att välja Christer Sjöberg (M) till ersättare i 

beredningsutskottet för tiden 18 februari 2020 – 31 december 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 28 januari 2020 § 11 befriat Marit 

Schwerin (M) från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden.  

 

Socialnämnden valde den 2 januari 2019 § 1 in Marit Schwerin (M) 

som ersättare i beredningsutskottet, då Marit nu är befriad från sitt 

uppdrag i socialnämnden behöver ny ersättare i beredningsutskottet 

väljas.  

 

Förslag från Gunilla Karlsson (M) att Christer Sjöberg (M) väljs till 

ersättare i beredningsutskottet. 

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Socialnämnden 2020-02-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 15 Dnr 2019-000456  

 

Anmälningsärenden 2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till socialtjänsten under 

månaden.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 11 februari 2020 

Förteckning över synpunkter och förslag den 11 februari 2020 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Socialnämnden 2020-02-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 16 Dnr 2019-000455  

 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

 

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 11 februari 2020 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Socialnämnden 2020-02-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 17 Dnr 2019-000457  

 

Informationsärenden 2020 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

2. Granskning av nätverksplaceringar av IVO 

3. Revisorernas granskning av upphandling 

4. Verksamhetsplan 2020 

5. Redovisning av Hälsoarbetet 

6. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut- 2019-02-19 

7. Verksamhetschefens agenda 

8. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


