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§ 13 Dnr 2023-000032 
 
Bokslut och årsredovisning för 2022 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner årsredovisning för 2022 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt lag om 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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anita Fast (M): Godkänner årsredovisning för 2022 och överlämnar 
till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om eget förslag och finner att socialnämnden be-
slutar enligt Anita Fast (M) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2023 § 18 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 14 Dnr 2023-000033 
 
Internbudget 2023 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner internbudget 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
För 2023 så har socialnämnden fått en tilldelad nettokostnadsram på 
600 660 tkr. Nettokostnadsramen för 2022 var 557 660 tkr, vilket 
innebär en nettoökning med 43 000 tkr.  
 
De stora förändringarna mellan budgeten för 2022 och 2023 finns 
inom verksamheterna vård och omsorg om äldre (510), insatser en-
ligt SFB/LSS (513), institutionsvård för barn och unga (554) och fa-
miljehemsvård för barn och unga (557). 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2023 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari § 19 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
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§ 15 Dnr 2023-000048 
 
Bruttobudgetförändring 2023 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget till bruttobudgetför-
ändring avseende internbudgeten för 2023.  
Intäkts- och kostnadsbruttoomslutningen ökar med 5 348 tkr i för-
hållande till tidigare beslutad bruttoram i kommunfullmäktige. An-
ledningen är ökat regionbidrag, ökade kostnader och avgifter inom 
äldreomsorg samt ökade kostnader och intäkter för kost. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-
nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-
nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-
täkter inom nämndens verksamhetsområden skall tas upp i budgeten. 
 
I ”Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Laholms kom-
mun” under rubriken 10.1 Internbudget, anges att nämnden har möj-
lighet att förändra sin budgets bruttoomslutning under förutsättning 
att det tilldelade nettoanslaget inte påverkas. Sådana förändringar ska 
anmälas till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 februari 2023 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2023 § 20 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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§ 16 Dnr 2023-000047 
 
Reviderad investeringsbudget 2023 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna föreslagen 
resultatreglering av över- och underskott till investeringsbudget 2023 
i enlighet med uppdaterad tjänsteskrivelse daterad 2023-02-28. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har ett årligt anslag för löpande utbyte av utrustning 
och inventarier. Under 2023 kommer ett flertal projekt att slutföras 
som påbörjades under 2022 och därför begär socialnämnden att få 
över- och underskottet reglerat och överfört till investeringsbudget 
2023. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anita Fast (M): Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att god-
känna föreslagen resultatreglering av över- och underskott till inve-
steringsbudget 2023 i enlighet med uppdaterad tjänsteskrivelse date-
rad 2023-02-28. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om eget förslag och finner att socialnämnden be-
slutar enligt Anita Fast (M) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 25 januari 2023 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2023 § 21 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 28 februari 2023 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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§ 17 Dnr 2023-000049 
 
Handkassor och växelkassor år 2023 
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till hand-

kassor och växelkassor för 2023. 
 

2. Socialnämnden beslutar att förvaltningschefen får delegation på 
att fatta beslut om förändringar och/eller kompletteringar av 
handkassor/växelkassor under kalenderåret. 

 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för hand- och väx-
elkassor inom sina verksamheter. Enligt kommunstyrelsens riktlinjer 
för kontanthantering får en handkassa endast användas till mindre 
utgifter, som inte faktureras och som ansvarig för växelkassan är man 
även ansvarig för kontantkassan. Vid beslut om handkassor ska 
nämnden ta hänsyn till att storleken på kassorna inte är större än mo-
tiverat till användningsområdet och att antalet handkassor begränsas. 
 
Oftast finns det ett behov av att utse nya ansvariga för handkassor 
eller inrätta en ny vid några enstaka tillfällen under året. För att un-
derlätta den administrativa hanteringen av handkassor och växelkas-
sor föreslås att förvaltningschefen får delegation på att fatta beslut 
om förändringar och/eller kompletteringar av handkassor/växelkas-
sor löpande under kalenderåret. Vid upptäckten av eventuella felak-
tigheter eller brister i en kontantkassa sker dock rapportering till 
nämnden på samma sätt som tidigare. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2023 
Förteckning över hand- och växelkassor att gälla från 2023-01-01 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2023 § 22 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomienheten 
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§ 18 Dnr 2022-000018 
 
Rapport internkontroll 2022 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga internkontrollen 
för 2022 till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger uppföljning av 2022 års internkontroll. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 januari 2023 
Rapport uppföljningsplan internkontroll 2022 
Rapport uppföljningsplan gemensam ekonomi 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2023 § 23 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Socialnämnden 2023-02-28  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 19 Dnr 2023-000052 
 
Internkontrollplan 2023 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förslaget till internkontrollplan för 
2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ska enligt kommunens ”Reglemente för intern kon-
troll” inom sitt område organisera samt dokumentera och anta anvis-
ningar i syfte att åstadkomma god internkontroll. Syftet med intern-
kontroll är att bedöma risker som kan påverka verksamheten samt 
verksamheternas ekonomiska resultat. Uppföljning av risker sker på 
olika sätt tex via måluppföljning. Risker som identifierats är där ris-
kerna bedöms störst i verksamheten, utifrån risk och väsentlighetsa-
nalys. Återrapportering av internkontrollplan sker vid delårs- och 
årsbokslut. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 januari 2023 
Uppföljningsplan Internkontroll 2023 
Uppföljningsplan Internkontroll 2023 - gemensamma ekonomiska 
kontroller 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2023 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 20 Dnr 2022-000459 
 
Remiss Bostadsförsörjningsprogram 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig positiva till Bostadsförsörjningsprogram-
met och med kommentarer i enlighet med tjänsteskrivelse den 27 ja-
nuari 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har för samråd översänt Bostadsförsörjningspro-
gram. Varje kommun ska enligt lag om kommunernas bostadsför-
sörjningsansvar 2000:1383 planera för bostadsförsörjningen inom 
kommunen. Syfte med bostadsförsörjningsprogrammet är att det ska 
utgöra ett underlag för kommunens långsiktiga och strategiska ställ-
ningstagande kring bostäder under perioden 2022 - 2030. Bostads-
försörjningsprogrammet utgår från gällande översiktsplan och La-
holm kommuns övergripande utvecklingsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 27 januari 2023 
Remiss Bostadsförsörjningsprogram 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2023 § 25 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 21 Dnr 2023-000031 
 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2022 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2022 
som sin egen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har under 2022 arbetat gemensamt med översyn av 
Ledningssystem för kvalitet, för ökad systematik, kvalitetssäkring 
och tydlig ansvarsfördelning, så att alla medarbetare ges förutsätt-
ningar för att göra rätt. Arbetet har skett inom samtliga enheter till-
sammans med enhetschefer, medarbetare med stöd från Kvalitets- 
och utvecklingsavdelningen. Samverkan är en grund i det systema-
tiska kvalitetsarbetet och för att arbeta med detta i alla led behövs 
tydliga strukturer och att ytterligare medvetandegöra i verksamhet-
erna och fortsatt arbete under 2023.   
 
Patientsäkerhetsarbetet bygger på patientsäkerhetslagen, där vårdgi-
varen ska dokumentera i en patientsäkerhetsberättelse. Arbetet har 
under året pågått med att säkerställa att verksamheten uppfyller krav 
och mål som finns. Här behövs översyn av riktlinjer och rutiner samt 
tydliga metoder för utförande och uppföljning. En viktig del i detta 
är att ”varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med 
vården”. Arbetet under 2023 fortsätter med fokusområden som avvi-
kelser, fall, dokumentation. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2023 
Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2023 § 26 
_____ 
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§ 22 Dnr 2022-000337 
 
Uppföljning enligt Lex Sarah och Synpunkter och klagomål 
andra halvåret 2022 
 
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 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS. Syftet är att åtgärda brister i verksamheten, systemfel, och för-
hindra 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 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2023 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2023 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2023 § 27 
_____ 
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§ 23 Dnr 2021-000547 
 
Avtalsuppföljning LOV-företag inom hemtjänsten - Alfa med 
hjärtat AB 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Alfa med hjärtat AB blev godkända utförare enligt LOV den 20 de-
cember 2020. Avtal skrevs under den 5 februari 2021. Verksamheten 
startade den 1 september 2021. Volymen idag är 14 brukare i verk-
samheten. Enligt avtalsvillkoren i förfrågningsunderlaget ska årlig 
avtalsuppföljning genomföras. Detta har genomförts med ”Alfa med 
hjärtat AB”, den 11 november 2022.  
 
Efter avslutad uppföljning är bedömningen att leverantören följer de 
krav som Laholms kommun ställer på Alfa med hjärtat AB. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2023 
Avtalsuppföljning 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2023 § 28 
_____ 
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§ 24 Dnr 2018-000248 
 
Avtalsuppföljning av Leverantör av dagverksamhet för perso-
ner med demenssjukdom eller kognitiv svikt inkl. delegerade/in-
struerade hälsa- och sjukvårdsinsatser enligt lagen om valfri-
hetssystem, LOV - Gärdets Omsorg Hallandsås AB 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Gärdets Omsorg Hallandsås AB blev godkända utförare enligt LOV 
den 13 november 2018 och avtal tecknades den 18 december 2018. 
Företaget har tillstånd att ha en volym om åtta brukare samtidigt i 
verksamheten, avtalet med Laholms kommun gäller för sex brukare. 
Enligt avtalsvillkoren i förfrågningsunderlaget ska årlig avtalsupp-
följning genomföras. Detta har genomförts med Gärdets Omsorg 
Hallandsås AB, 2022. 
 
Efter avslutad uppföljning är bedömningen att utföraren följer de 
krav som Laholms kommun ställer på Gärdets Omsorg Hallandsås 
AB. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2023 
Avtalsuppföljning 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2023 § 29 
_____ 
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§ 25 Dnr 2023-000053 
 
Statsbidrag för verksamhet med Personligt ombud  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ansöka om statsbidrag för verksamhet 
med Personliga ombud för år 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Personligt ombud är ett stöd för personer över 18 år med långvarig 
och omfattande psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar 
till att ge stöd till den enskilde för tex samordna insatser för ökad 
livskvalitet. 
 
Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 januari 2023 
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personligt ombud 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2023 § 30 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Hallands län 
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§ 26 Dnr 2022-000111 
 
Gemensam process ekonomiskt bistånd SON-KUN 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar om att lägga rapporten till handlingarna och 
sända den vidare till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
År 2018 påbörjades en gemensam process mellan verksamheterna i 
socialnämnden och i kultur- och utvecklingsnämnden för att indivi-
den snabbare ska nå självförsörjning via arbete och det ekonomiska 
biståndet minska. Myndighetsutövningen med det ekonomiska bi-
ståndet hanteras av socialnämnden och för de personer som är arbets-
lösa hanteras arbetsmarknadsplan med aktiviteter som ska leda till 
självförsörjning av kultur- och utvecklingsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 januari 2023 
Nyckeltal gemensam process ekonomiskt bistånd 2022 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2023 § 31 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 27 Dnr 2022-000164 
 
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och rapportering enligt 
16 kap 6f § SoL samt beslut enligt 9 § LSS och rapportering en-
ligt 28 f-g §§ LSS, kvartal 4 2022 
 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner individrapporter kvartal 4/2022 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 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 januari 2023 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2023 § 32 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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§ 28 Dnr 2022-000102 
 
Öppna restauranger på boenden 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar meddela kommunstyrelsen att i nuläget inte 
utreda frågan utan hänvisa den till besparingsuppdraget. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ledningsutskott har gett samhällsbyggnadsnämn-
den, socialnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden i uppdrag 
att utreda möjligheten att hålla restauranger inom samhällsbyggnads-
nämndens måltidsenhet öppna för allmänheten med stöd av olika de-
lar inom kultur- och utvecklingsnämndens arbetsmarknadsenhet. 
Uppdraget skulle återrapporteras senast den 30 september 2022.  
 
Socialnämnden valde att på sammanträdet i juni föreslå kommunsty-
relsen att återrapporteringen av uppdraget skulle skjutas på till mars 
2023. I samband med detta så konstaterade även socialnämnden att 
det inte finns rambudgeterade medel för att täcka kostnaden om 1,2 
mkr för att finansiera restaurangerna under 2022 och 2023. 
 
Med anledning av rådande situation i kommunen, där två möjliga 
beslut kan komma att påverka utgången av denna utredning, så öns-
kar socialnämnden återigen att skjuta på återrapporteringen av upp-
draget. De två uppdrag, och sedermera eventuella beslut, som i 
högsta grad kan påverka verksamheten öppna restauranger är främst 
den genomlysning och omprövning av kommunala verksamheter 
som ska beslutas formellt på socialnämnden i mars, men även det 
utredningsuppdrag som har getts till kommunchefen gällande en re-
ducering av kommunens förvaltningsorganisation. 
 
Socialnämndens rekommendation och önskan är därmed att återrap-
porteringen av uppdraget skjuts till tidigast maj månad. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2023 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2023 § 33 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 29 Dnr 2023-000077 
 
Tillfällig vistelse avseende kommunal hälso- och sjukvård 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ska inte erbjuda kommunal hälso-och sjukvård gäl-
lande personer från annan bosättningskommun som ansöker om till-
fällig vistelse. 
 
Ärendebeskrivning 
Tillfällig vistelse är en insats man kan ansöka om man behöver stöd 
och service från annan kommun än bosättningskommunen. Service 
som tar stöd i socialtjänstlagen är kommunen skyldiga att utföra, me-
dan insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, har inte kommu-
nen något krav på sig, utan endast tillåts att utföras enligt 2 § HSL. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 januari 2023 
Kommunlex - Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret 
Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2023 § 34 
_____ 
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§ 30 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 15 februari 2023 över anmälningar 
Förteckning den 15 februari 2023 över förslag och synpunkter 
_____ 
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§ 31 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 15 februari 2023 
_____ 
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§ 32 Dnr 2023-000002 
 
Informationsärenden 2023 
 
a. Redovisning av utvalt delegationsbeslut. Enhetschef vuxenen-

heten informerar om ett beslut. 
 
b. Långlistan genomlysning av verksamheten/besparingar  

Förvaltningschefen informerar 
 
c. Möjliga demensplatser.  

Förvaltningschefen informerar att Vardaga inte fått tillstånd från 
IVO.  
 
Socialnämnden ställer sig bakom att verksamheten påbörjar att 
friställa/iordningsställa en avdelning på Fridhemsgården till en 
demensavdelning. Hastigheten avgörs av tillgängliga somatiska 
platser. 
 
Det finns behov av 10 platser med inriktning somatiska platser. 

 
d. Webbutbildning för politiker i socialnämnd: Vad är socialtjänst. 

SKR erbjuder utbildningspaket med ett antal filmer och tre webb-
sända utbildningsdagar. Socialnämnden anmäler sig till detta.  

 
e. Uppföljning av beslut och uppdrag 
 
f. Förvaltningschefens agenda 
 
g. Ledamöternas inspel 
_____ 
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§ 33 Dnr 2023-000007 
 
Utbildning/verksamhetsbeskrivning för socialnämnden mandat-
perioden 2023-2026 
 
a. SoL (äldreomsorg) och LSS 

Enhetschef Carina Haglund och verksamhetschef Kristina Isaks-
son 

 
b. Nya lagändringar inom socialnämndens verksamhetsområde 

Emma Fall JP Infonet 
_____ 
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