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Laholms kommun 

Socialnämnden har haft sammanträde den 24 januari 2023 

Protokollet som justerats den 24 januari 2023, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 25 januari 2023 till och med den 16 feb-
ruari 2023 intygas. 
 
 
Anette Larsson 
Nämndsekreterare 
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Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 12:20 

Beslutande Anita Fasth (M), ordförande 
 Kristina Jönsson (S)  
 Per-Åke Eriksson (MED) 
 Lars Lindström (C) 
 Lena Åkesson (M) 
 Sara Unosson (KD) 
 Ann-Heléne Djivjak (SD) 
 Maj-Lis Jeppsson (SD) 
 Micael Eliasson (S) 
 
Övriga deltagande  Karolina Borg (M), ersättare 
 Kerstin Lindqvist (C), ersättare  
 Lamis Al Nouri (C), ersättare 
 Jessica Enoksson (KD), ersättare 
 Margareta Bengtsson (MED), ersättare 
 Boel Östling Lindstrand (SD), ersättare 
 Rosita Antonsson (S), ersättare 
 Jesper Magnusson (S), ersättare 
  
 Daniel Johansson, förvaltningschef 
 Christel Sundberg, tf enhetschef § 11a 
 Charlotta Magnusson, verksamhetschef § 12b 
 Carina Jäghammar, enhetschef § 12b 
 Louise Pärsén, enhetschef § 12b 
 Sinnika Andersson, ekonom § 11b 
 Anette Larsson, nämndsekreterare 
 
 
Utses att justera Pär-Åke Eriksson (MED) 
  
Plats och tid för justering Digital justering den 24 januari 2023 klockan 14.30 
 
Paragrafer  §§ 7-12 
 
 
Underskrifter Protokollet har justerats med digital signering 
 
 
Ordförande Anita Fasth (M) 
 
 
Justerande Pär-Åke Eriksson (MED) 
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§ 7 Dnr 2022-000359 
 
Uppmaning att vidta energibesparingsåtgärder inom den stat-
liga förvaltningen 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar om att överlämna tjänsteskrivelse den 28 de-
cember 2022 till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2022 om att uppmana 
nämnderna att genomföra och återrapportera energibesparingsåtgär-
der. Återrapporteringen ska ske till kommunstyrelsen senast den 31 
januari 2023. 
 
Priserna på el och gas stiger runt om i Europa. Elpriserna i Sverige 
bedöms under kommande vintern att bli de högsta priserna på flera 
årtionden. Regeringen har uppdragit till de statliga myndigheterna att 
vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder till och med 
mars 2023. Därtill har regeringen gett länsstyrelserna i uppdrag att 
stötta kommuner och regioner för att även de ska spara på energi. 
Mot bakgrund av detta föreslås kommunstyrelsen att uppmana 
nämnderna och bolagen att genomföra och återrapportera energibe-
sparingsåtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 december 2022 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 § 191 
Socialnämndens beredningsutskott den 10 januari 2023 § 1 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 8 Dnr 2023-000027 
 
Personuppgiftssamordnare för socialnämnden 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden utser kvalitetsutvecklare Ebba Krumlinde som per-
sonuppgiftsamordnare för socialnämnden från och med 25 januari 
2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Dataskyddsförordningen, GDPR (General data protection regulat-
ion), innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Förord-
ningen började gälla 2018-05-25. Respektive nämnd är personupp-
giftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom sin verksam-
het. Riktlinjerna för nämndens verksamhet fattades 2018-01-31. 
Riktlinjerna är framtagna gemensamt i kommunen. 
 
För att säkerställa att verksamheterna följer lagen ska nämnden utse 
personuppgiftsamordnare, en eller flera per verksamhet. Personupp-
giftssamordnare ska ansvara och samordna personuppgiftsbehand-
lingen i det operativa arbetet. Personer som utses som personupp-
giftssamordnare ska vara en kontaktperson till dataskyddsombudet. 
Personen ska ha sakkunskap om gällande regler och vara ett stöd till 
verksamheten i frågorna. Personuppgiftsamordnare har ett övergri-
pande ansvar i verksamheterna för att register förs över personupp-
giftsbehandlingar. Personen ska se till att kompetensutveckling sker 
i den egna verksamheten.  
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 16 januari 2023 
_____ 
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§ 9 Dnr 2023-000025 
 
Anmälningsärenden 2023 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut och andra dokument som kommit in till socialtjänsten under 
månaden. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 17 januari 2023 över anmälningar 
Förteckning den 17 januari 2023 över förslag och synpunkter 
_____ 
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§ 10 Dnr 2023-000016 
 
Anmälan av delegationsbeslut 2023 
 
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 17 januari 2023 
_____ 
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§ 11 Dnr 2023-000002 
 
Informationsärenden 2023  
 
a. Redovisning av utvalt delegationsbeslut  

Christel Sundberg, tf enhetschef. 
 
b. Internbudget 

Sinnika Andersson, ekonom och Daniel Johansson, förvaltnings-
chef 

 
c. Verksamhetsplan 2023 

Daniel Johansson, förvaltningschef 
 
d. Uppföljning av beslut och uppdrag 
 
e. Förvaltningschefens agenda 

- Genomlysning av verksamhet/besparing 
- Inte någon ny information gällande demensplatser på Var-

daga 
- Revision ska genomföras av Ernst & Young där fokus är på 

kvalitetsarbetet på särskilda boenden 
- Tillsyn från IVO gällande kommunal hälso- och sjukvård 
- Föreläggande utifrån tillsyn lag om skydd mot olyckor på 

Lingården 
- Webbutbildning för politiker i socialnämnd, vad är social-

tjänst? Utbildningen består av ett antal filmer på mellan ca 
13-41 minuter, kan ses till den 31 december 2026. Beslut på 
socialnämnden i februari om socialnämnden ska anmäla sig 
till detta. 

 
f. Ledamöternas inspel 
_____ 
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§ 12 Dnr 2023-000007 
 
Utbildning/verksamhetsbeskrivning den 24 januari - Social-
nämnden mandatperioden 2023-2026  
 
a. Förvaltningens organisation 
 Förvaltningschef Daniel Johansson 
 
b. Information om tvångslagstiftningen: 

Enhetschef Carina Jäghammar och enhetschef Louise Pärsén 
 - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU  
 - Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 
_____ 
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