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Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 12 juni 2018 kl 08:30 – 11:00 

Beslutande Ledamöter 

Åke Jansson (C) 

Yvonne Simonsson (S), 2:e vice ordförande 

Eva A Johansson (C) 

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

Carina Halmberg (S) 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

 Ersättare 

Lena Zakariasson (S) ersättare för Monica Sandström (S) 

 

Övriga närvarande Birgitta Gustafsson, tf förvaltningschef 

Mette Glesåen, sekreterare 

Anna-Maria Bonskog, enhetschef  Hagalid § 48 

Magnus Åkesson, kommunens samhällsbyggnadschef § 49 

Christina Larsson, tf enhetschef hemsjukvården (HSV) § 50 

Jonas Magnusson, förvaltningsekonom § 51 

Justerare Britt-Marie Johansson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 47-53 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Britt-Marie Johansson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-06-12 

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-12 Datum då anslaget tas ned 2018-07-03 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 

Underskrift 
Socialförvaltningen  

 Mette Glesåen  
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Ärendelista 
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Hygienpaket med förbrukningsartiklar för städ och personlig hygien ........................... 4 

§ 49 Dnr 2017-000095 700 
Chef i beredskap inom socialförvaltningen. .............................................................. 5 
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§ 47 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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§ 48 Dnr 2016-000094 730 

Hygienpaket med förbrukningsartiklar för städ och personlig 

hygien 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Hagalid, Anna-Maria Bonskog, föredrar ärendet muntligt och 

skriftligt.  

Vid kommunens särskilda vård- och omsorgsboende finns möjlighet att 

abonnera på förbrukningsartiklar, ett så kallat hygienpaket, till exempel 

toalettpapper och hygien/rengöringsmedel mot en avgift. Abonnemang på de 

så kallade hygienpaketen har erbjudits sedan november månad 2017 i 

kommunens särskilda boenden – Edsgärdet och Hagalid.  

Ungefär hälften av vårdtagarna har tackat ja respektive nej. Vid flytten till de 

nyrenoverade lokalerna på Edsgärdet, kommer de inneboende även behöva 

tvättmedel, då alla har egna tvättmaskiner på rummen. Gissningsvis kommer 

fler att tacka ja till hygienpaketet då.  

 

      

Beslutsunderlag 

Se skrivelse Hygienpaketet datumstämplad 2018-05-31       

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av informationen och lägger den till handlingarna     
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§ 49 Dnr 2017-000095 700 

Chef i beredskap inom socialförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens samhällsbyggnadschef Magnus Åkesson föredrar ärendet 

muntligt. 

 

Chefsberedskapen gällande chef i beredskap ska endast vara aktiv 

under; kvällar, nätter och helger. Chefen ska kunna ge stöd, ledning och 

fatta beslut i oklara eller akuta situationer som inte kan hanteras av 

ordinarie chef nästföljande vardag - under övrig tid gäller ordinarie 

organisation. I dagsläget finns det inget reglerat när det gäller 

arbetsmiljöansvaret under dessa tider för socialförvaltningens 

verksamheter. För att säkerställa och tydliggöra arbetsmiljöansvaret 

under dessa tider är socialförvaltningen i behov av att införa 

chefsberedskap.  

 

Med anledning av att förvaltningen har ett flertal verksamheter som 

drivs dygnet runt är den i starkt behov av att ta fram ett förslag kring 

chef i beredskap.  

 

      

 

Socialnämndens beslut 

Tagit del av informationen och inväntar förslag.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunchef 
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§ 50 Dnr 2018-000006 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Christina Larsson tf enhetschef hemsjukvården föredrar ärendet muntligt.  

Bor du på ett vård- och omsorgsboende, exempelvis äldreboende eller 

gruppbostad, har du hemsjukvård från kommunen. Du kan även ha rätt till 

hemsjukvård i din bostad om du har ett varaktigt behov av vård och omsorg i 

hemmet. 

Hemsjukvården i kommunen utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter (sjukgymnaster). Ibland kan dessa delegera sjukvårds-

uppgifter till hemtjänsten eller boendets personal, exempelvis när det gäller 

att ge läkemedel eller att träna balansen. Läkarinsatsen i hemsjukvården 

sköts av läkare från vårdcentralerna. 

Vid akut sjukdomstillstånd hos en patient där kommunens sjuksköterska 

beräknas ha möjlighet att komma fram före ambulansen larmas både 

ambulans och kommunal sjuksköterska till patienten. Samverkande sjukvård 

har utbildat sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården för att 

kunna ta hand om patienterna I Väntan På Ambulans (IVPA) och försett dem 

med den utrustning som behövs för att ta hand om patienten. Kommunen har 

fram till maj månads utgång haft 22 uppdrag. 

      

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av informationen och lägger den till handlingarna      
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§ 51 Dnr 2018-000007 700 

Övriga frågor 2018 

Sammanfattning av ärendet 

 

Socialnämndens arbetsutskott vidarebefordrade Budgetuppföljning per 

månad – maj 2018 och Budget 2019 till nämnden för kännedom, 

förvaltningsekonom Jonas Magnusson redovisar dessa ärenden muntligt.  

 

Ledamot Carina Halmberg (S) vill ha information kring hur POSOM 

gruppen är formerad (aktörer) och när en aktualisering av gruppen kan vara 

aktuell. Hur ser arbetsbeskrivning ut för gruppen.  

 

Socialnämndens ledamöter avslutar mötet med ett studiebesök på Edsgärdets 

nyinvigda demensavdelning. 
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§ 52 Dnr 2018-000018 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Maj 2018 

 

IFO chef Reine Dahlman 

Maj 2018 

 

1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand 

Maj 2018 

 

Socialsekreterare Johnny Axelsson 

Maj 2018 

 

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson 

Maj 2018 

 

Socialsekreterare Marie Persson 

Maj 2018 

 

Socialsekreterare Krister Stensson 

Maj 2018 

 

 

 

Biståndsbedömare Lena Magnusson, Ellen Hansen Foss 

Maj 2018 

 

DAT (Dalslands alkohol och tobak) handläggare Yvonne Pettersson 

Maj 2018      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut.       
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§ 53 Dnr 10328  

Meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

 

Statistik 
Individ- och familjeomsorgen – maj 2018 

Beläggningsstatistik Hagalid & Edsgärdet – maj 2018 

 

 

Rapport 
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –  

2018-06-01     

 

Övrigt        

 

 

 


