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Laholms kommun 
 
Socialnämnden har haft sammanträde den 16 februari 2021 

 
Protokollet som justerats den 17 februari 2021, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Anette Larsson 

Nämndsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 18 februari 2021 till och med den 12 

mars 2021 intygas. 

 

 

………………………………………… 

Anette Larsson 

Socialtjänsten 
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Socialnämnden 2021-02-16  
 

Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 15.30 

 

 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Majvor Persson (C), deltar på distans 

 Kristina Jönsson (S), deltar på distans 

 Annalena Emilsson (C) 

 Sara Unosson (KD), deltar på distans 

 Christer Sjöberg (M), deltar på distans 

 Lena Åkesson (TRP), deltar på distans 

 Rosita Antonsson (S), deltar på distans 

 Micael Eliasson (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD), deltar på distans 

 Ann-Heléne Djivjak (SD), deltar på distans 

  

Övriga deltagande  Gunilla Karlsson (M), ersättare, deltar på distans 

 Harriet Einerborg (C), ersättare, deltar på distans 

 Britta Ramnemark (L), ersättare, deltar på distans 

 Inger Stenberg (TRP), ersättare, deltar på distans 

 Mona Eriksson (MED), ersättare, deltar på distans 

 Maj-Lis Jeppson (SD), ersättare, deltar på distans 

  

 Christel Sundberg, socialchef 

 Anna Jarving, socialsekreterare § 23 p.1 

 Sinnika Andersson, ekonom § 13 

 Conny Ottosson, IT-chef § 23 p.3 

 Eva Müller, projektledare § 23 p.4 

 Christel Axelsson, projektledare § 23 p.5 

 Kristina Isaksson, verksamhetschef §§ 23 p.5-6 

 Caroline Jonsson, projektledare § 23 p.6 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Micael Eliasson (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 17 februari 2021 klockan 14.00 

 

 

Paragrafer  §§ 13-24 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Micael Eliasson (S)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Socialnämnden 2021-02-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 13 Dnr 2021-000008  

 

Bokslut och årsredovisning för 2020 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden överlämnar årsredovisningen till kommunfull-

mäktige. 

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ytterligare 

åtgärdsförslag, utöver det som finns i åtgärdsplan 2020. 

 

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 ska redo-

göra 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 direkti-

ven för kommande års verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 februari 2021 

Nämndsredovisning och uppföljning av nämndsplan 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 februari 2021, § 28 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Socialnämnden 2021-02-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 14 Dnr 2019-000398  

 

Rapport internkontrollplan 2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga rapporten avse-

ende internkontroll för 2020 till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger uppföljning av 2020 års internkontroll.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2021 

Rapport intern kontroll 2020 

Rapport internkontroll 2020, ekonomirutiner 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 februari 2021, § 29 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Socialnämnden 2021-02-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 15 Dnr 2020-000448  

 

Internkontrollplan 2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta föreslaget till internkontrollplan för 

2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har förslag till internkontrollplan för 2021 som 

bygger på en risk- och väsentlighetsanalys upprättad för nämndens 

verksamheter under hösten 2020. Denna ”rålista” har presenterats 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 säker-

ställa risker och osäkerheter inom verksamheten.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2021 

Förslag till uppföljningsplan internkontroll för 2021 

Förslag till uppföljningsplan internkontroll Gemensamma ekono-

miska kontroller 2021, alla nämnder 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 februari 2021, § 30 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Socialnämnden 2021-02-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 16 Dnr 2021-000009  

 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar Patientsäkerhetsberättelse 2020 och lägger den 

till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Alla vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 

den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken 

det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under före-

gående år, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

samt vilka resultat som uppnåtts. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2021 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 februari 2021, § 31 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Socialnämnden 2021-02-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 17 Dnr 2020-000348  

 

Uppföljning enligt Lex Sarah samt synpunkter och klagomål år 

2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Lex Sarah 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 verksamheten, system-

fel, och förhindra att liknande händelser/missförhållanden uppkom-

mer igen. 

 

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

ligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den sociala 

verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning Lex Sarah 2020-07-01--2020-12-31, tjänsteskrivelse 

den 15 januari 2021 

Sammanställning synpunkter och klagomål 2020-07-01--2020-12-

31, tjänsteskrivelse den 28 januari 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 februari 2021, § 32 

_____ 

 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Socialnämnden 2021-02-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 18 Dnr 2021-000059  

 

FOU lokalt bokslut och FOU uppdragsrapport 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av rapporterna och lägger dem till hand-

lingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Välfärdsfrågorna är framöver en stor utmaning där det behövs ett ge-

mensamt fokus och samverkan gällande forskning, utbildning och 

utveckling. Sedan 2018 har två kommunala representanter medver-

kat i regionala Forsknings- och Utvecklingsrådet, FOU-rådet. Repre-

sentanterna har under denna tiden bildat ett kommunalt nätverk för 

FOU-frågor och ser ett ökat och gemensamt intresse från Hallands 

kommuner av FoU-frågor.  

 

Uppdragsrapport FOU kommunalt perspektiv och FoU bokslut, som 

beskriver det lokala arbetet, kan bidra till att synliggöra det veten-

skapliga arbetet, kompetensen och utvecklingsområden inom kom-

munal hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2021 

FOU Bokslut 2020 

Uppdragsrapport 2020 FOU kommunalt perspektiv 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 februari 2021, § 33 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2021-02-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 19 Dnr 2020-000481  

 

Statsbidrag till verksamhet med personligt ombud för 2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ansöker om statsbidrag för verksamhet med Person-

liga ombud 2021.  

 

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 sitt liv. Ombuden arbetar på klientens uppdrag. Nation-

ella utvärderingar har visat att kontakten med ombuden är betydelse-

full för klienten genom det stöd som ombuden bistår med framförallt 

i kontakten med myndigheter och organisationer.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personligt ombud 2021 

Redovisning Hallands extra frågor Personligt ombud 2020 

Redovisning statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet 

med personligt ombud, 2020 

Meddelandeblad nr 5/2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 februari 2021, § 34 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen Hallands län      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Socialnämnden 2021-02-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 20 Dnr 2020-000202  

 

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

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

28 f-g§§ LSS, kvartal 4 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individrapporter kvartal 4/2020 och 

överlämnar dem till Inspektionen för vård och omsorg. 

2. Socialnämnden överlämnar rapporten för kännedom till revis-

ionen 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 28 januari 2021 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 9 februari 2021 

Socialnämndens beredningsutskott den 9 februari 2021, § 35 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen      

Kommunfullmäktige 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Socialnämnden 2021-02-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 21 Dnr 2021-000005  

 

Anmälningsärenden 2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till socialtjänsten under 

månaden. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 10 februari 2021 över anmälningar 

Förteckning den 10 februari 2021 över synpunkter och klagomål 

_____ 
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Socialnämnden 2021-02-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 22 Dnr 2021-000006  

 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

 

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 10 februari 2021 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Socialnämnden 2021-02-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 23 Dnr 2021-000004  

 

Informationsärenden 2021 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

Anna Jarving, socialsekreterare mottaget 2 st ärenden 

 

2. Digital signering 

Christel Sundberg, förvaltningschef, Test av scrive den 18 feb-

ruari 2021. 

 

3. Deltagande på distansmöte vid sekretessärenden 

Conny Ottosson, IT-enheten, Inventerar behovet hos förvaltning-

arna, information från IT-enheten vid socialnämndens samman-

träde i mars, hur långt man kommit i arbetet. 

 

4. Nulägesanalys God och nära vård 

Eva Müller, projektledare, informerar om genomförd nuläges-

bild. 

 

5. Redovisning av slutrapport Digga Halland  

Christel Axelsson, projektledare och Kristina Isaksson, verksam-

hetschef 

 

6. Information/diskussion kring uppdrag om SÄBO-platser 

Kristina Isaksson, verksamhetschef och Caroline Jonsson, pro-

jektledare. Presenterar en dagsbild av SÄBO-platser, nämnden 

diskuterar hur man ska arbetar vidare med SÄBO-platser och 

ekonomin med anledning av KS beslut 2021-02-09. 

 

7. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Co-

vid-19 

Eva Müller, projektledare, Information angående vaccination 

för medarbetare, tackar nej på grund av att det är Astrazeneca 

vaccin som ges. 

Christel Sundberg, förvaltningschef, pågår vaccination, an-

stängt då 25-40 % av sjuksköterskorna borta, samarbetet med 

regionen fungerar bra. 

 

8. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut - 18 februari 2020 

 

9.  Verksamhetschefens agenda 

 - inget att ta upp  forts. 
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Socialnämnden 2021-02-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

forts. 

 

10. Ledamöternas inspel 

_____ 
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Socialnämnden 2021-02-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  
 

§ 24 Dnr 2020-000236  

 

Deltagande på distans 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens ledamöter intygar att samtliga deltagare har deltagit 

på lika villkor under dagens sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagens 6 kap. 24 § kommunallagen har nämndsle-

damöter rätt att delta i sammanträden på distans, under förutsättning 

av fullmäktige har fattat beslut om detta, vilket kommunfullmäktige 

i Laholms kommun har. 

 

Distansdeltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 

samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan delta på lika villkor 

i enlighet med kommunallagen och Laholms kommuns riktlinjer för 

sammanträden på distans. 

 

Socialnämndens ordförande ställer frågan om samtliga ledamöter 

kan intyga att de har deltagit på lika villkor under sammanträdet. 

_____ 

 

      

 

 




