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Plats och tid Stora salen, Utvecklingscentret, tisdagen den 22 maj 2018 kl 13:00 – 14:00 

Beslutande Ledamöter 

Eva A Johansson (C) 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

Britt-Marie Johansson (M), 1:e vice ordförande 

Yvonne Simonsson (S), 2:e vice ordförande 

Åke Jansson (C) 

Carina Halmberg (S) 

Monica Sandström (S) 

 Ersättare 

Lena Zakariasson (S) 

Siv Martinsson (C) 

Per-Erik Norlin (S) 

Övriga närvarande Birgitta Gustafsson, tf förvaltningschef 

Mette Glesåen, sekreterare 

 

Justerare  

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 40-46 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Monika Sandström  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-05-22 

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-22 Datum då anslaget tas ned 2018-06-11 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 40 Dnr 10327  

Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för 

justering 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till dagordning föreligger. 

Val av justerare samt tid för justering utsedd.        

 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordning och val av justerare.        
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§ 41 Dnr 2018-000055 730 

Ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård i annan 

kommun 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Årligen rekommenderar VästKom Västra Götalands 49 kommuner att följa 

vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs 

av annan kommun än hemkommunen. Förslag för 2018 har inkommit. 

 

Ersättningsnivån för 2018 beträffande hemtjänst rekommenderas till 

401kr/timma för biståndsbedömd hemtjänst. År 2018 års ersättningsnivå 

innebär en ökning med 2,6% jämfört med 2017. För sjukvård som utgår ifrån 

distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller 

sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2018 följa det belopp 

som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen, det 

vill säga 650kr/timma för utförd hemsjukvård.  

 

Västra sjukvårdsregionen har harmoniserat priserna med Södra sjukvårds-

regionen för år 2018. Detta innebär en ny kategorisering av yrkes-

kategorierna och numer ingår såväl distriktsköterska och sjukgymnast i 

kategorin ”Besök hos övriga yrkeskategorier i primärvård (inklusive 

medicinsk service)”. Beloppet är satt till 650kr/timma både för sjukvård som 

utgår från distriktssköterskebeslut och förbehandling som beslutas av 

fysioterapeut/ arbetsterapeut.      

 

Beslutsunderlag 

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2018 Västkom 

tjänsteutlåtande daterad 2018-03-05 

Västkom´s protokoll sammanträdesdatum 2018-03-13      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta ersättningsnivå under år 2018 för hemtjänst 

med 401 kr/timma vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun. 

 

Socialnämnden beslutar att inte anta ersättningsnivå under år 2018 för hem-

sjukvård med 650 kr/timma vid tillfällig vistelse i annan kommun än 

hemkommun. Socialnämnden menar att en procentuell höjning motsvarande 

den som är för hemtjänst är rimlig och att en 11% höjning kräver en bättre 

motivering. 
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Socialnämnden återremiterar frågan till Västkom för vidare utredning och 

förtydligande.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Västkom 

KS för kännedom 

SN ledningsgrupp för kännedom 
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§ 42 Dnr 2016-000074 700 

Socialnämndens delegationsordning  

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har gjort en genomgång av delegationsordningen för att 

komplettera och aktualisera ett antal beslutspunkter. Nedanstående förslag 

har inkommit:  

 

Förslag till revidering av socialnämndens delegationsordning från MAS 

(medicinskt ansvarig sjuksköterska) har inkommit via mail gällande lagrum 

om anmälan till Socialstyrelsen; nr 188.  

 

SAS (socialt ansvarig samordnare) har inkommit via mail med 

revideringsförslag angående anmälningsskyldighet av missförhålanden; nr 

190 - i kolumn ersättare/anmärkning. 

 

DAT (Dalslands Alkohol- och tobaksenhet) har inkommit med förslag till 

revidering avseende; Tobakslagen, Lag om e-cigaretter med 

påfyllningsbehållare sam Lag om receptfria läkemedel.   

      

 

Beslutsunderlag 

DAT tjänsteskrivelse Reviderad delegationsordning avseende Tobakslagen, 

Lag om e-cigaretter med påfyllnadsbehållare samt Lag om receptfria 

läkemedel daterad 2018-02-12.      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att komplettera delegationsordning med föreslagna 

revideringar och antar dem.       

 

 

Expedieras till 

DAT 

SAS & MAS 

SN ledningsgrupp för kännedom   
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§ 43 Dnr 2018-000073 700 

Utnämning av dataskyddsombud för Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PuL) med 

dataskyddsförordningen (GDPR). De nya reglerna börjar då gälla direkt utan 

någon övergångsperiod. Varje självständig nämnd i kommunen är en 

myndighet som enligt dataskyddsförordningen är personuppgiftsansvarig för 

personuppgiftsbehandlingar inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd 

ansvarar därmed också för att utse ett dataskyddsombud.  

Regelverket medger att samma person utses som dataskyddsombud för 

samtliga myndigheter och företag i kommunkoncernen.  

 

Förslag till beslut är att Socialnämnden utser Christian Nilsson till 

dataskyddsombud för socialnämnden, under 25 maj-31 december 2018. 

Dataskyddsombudet rapporterar till kommunchefen. Utvärdering och nytt 

beslut om dataskyddsombud ska ske hösten 2018, inför år 2019. 

 

      

Beslutsunderlag 

Utnämning av dataskyddsombud för Socialnämnden daterad 2018-05-15 

      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser kommunens utvecklingsstrateg, Christian Nilsson, till 

dataskyddsombud för socialnämnden, från 25 maj till och med 31 december 

2018. Dataskyddsombudet rapporterar till kommunchefen.  

Utvärdering och nytt beslut om dataskyddsombud ska ske hösten 2018, inför 

år 2019. 

      

 

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp – för kännedom 

KS 
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§ 44 Dnr 2018-000007 700 

Övriga frågor 2018 

Sammanfattning av ärendet 

 

Ledamot Yvonne Simonsson (S) ställer frågan angående vem som beslutat 

att pensionärerna inte får någon hjälp längre från kommunen med bland 

annat gräsklippning. Socialnämndens vidarebefordrar frågan till 

kommunstyrelsen (KS). 

 

Ledamot Yvonne Simonsson (S) tar upp frågan kring vad som händer med 

allt grus som ligger kvar på kommunens gator, förr om åren har gatorna 

sopats en gång på våren i samband med kommunens vårmarknad, men inte i 

år. Socialnämnden vidarebefordrar frågan till kommunstyrelsen (KS). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KS  
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§ 45 Dnr 2018-000018 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

April 2018 

 

IFO chef Reine Dahlman 

April 2018 

 

Socialsekreterare Johnny Axelsson 

April 2018 

 

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson 

April 2018 

 

Socialsekreterare Marie Persson 

April 2018 

 

 

 

Biståndsbedömare Lena Magnusson, Ellen Hansen Foss 

April 2018 

 

DAT (Dalslands alkohol och tobak) handläggare Yvonne Pettersson 

April 2018 

      

 

 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut.      
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§ 46 Dnr 10328  

Meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

 

Statistik 
Individ- och familjeomsorgen – april 2018 

Beläggningsstatistik Hagalid & Edsgärdet – april 2018 

 

 

Rapport 
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –  

2018-05-02     

 

Övrigt      

 

 

 

 

 


