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Sammanträdesdatum

2019-05-22

Socialnämnden
Plats och tid

Hagtjärn, Hagalid, onsdagen den 22 maj 2019 kl 08:30 – 12:00

Beslutande

Ledamöter
Kenneth Gustavsson (C), Ordförande
Britt-Marie Johansson (M)
Eva A Johansson (C)
Cathrine M Rundqvist (C) §§ 6-7
Siv Martinsson (C) §§ 1-5 ersättare för Cathrine M Rundqvist (C)
Yvonne Simonsson (S)
Carina Halmberg (S)
Anders Bengtsson (SD) ersättare för Mattias Petranyi (SD)
Ersättare
Lena Zakariasson

Övriga närvarande

Brigitte Fauske, bitr förvaltn.chef
Mette Glesåen, sekreterare

Justerare

Anders Bengtsson

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen,

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mette Glesåen

Ordförande
Kenneth Gustavsson
Justerare
Anders Bengtsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-22

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-22

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Underskrift
Mette Glesåen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2019-06-18
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Sammanträdesdatum

2019-05-22

Socialnämnden
§ 39

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-05-22

Socialnämnden
§ 40

Dnr 2019-000056 730

NYTT Avtal om patientnämnds verksamhet
Sammanfattning av ärendet
Hemsjukvårdens (HSV) enhetschef Carina Fors föredrar ärendet skriftligt.
Kommunen är skyldig att tillhandahålla patientnämndsverksamhet. Det ska
finnas en patientnämnd i varje landsting och kommun som erbjuder hälsooch sjukvård, enligt lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och
sjukvården. Patientnämnden är en opartisk instans mellan patient och
vårdgivare. Nämndens verksamhet ska hjälpa patienter med problem som
uppstått i kontakten med vården och ta initiativ till förändringar som stärker
patientens ställning och förbättrar vården.
Västra Götalandsregionen (VGR) erbjuder ett nytt och uppdaterat avtal från
och med 2020-01-01 med syfte att uppdatera avtalsinnehållet efter aktuella
förhållanden och regelverk. Det nya avtalet är fyraårigt och kan förlängas
maximalt två gånger med fyra år i taget.
Kommunstyrelsen (KS) har begärt in ett yttrande av socialnämnden gällande
det nya avtalet och förslag till beslut från enhetschef HSV är att nytt avtal
tecknas.
Beslutsunderlag
VGR skrivelse Avtal om patientnämndsverksamhet datumstämplad 2019-0417.
Tjänsteskrivelse Nytt avtal om patientnämndsverksamhet datumstämplad
2019-04-26
Socialnämndens beslut
Socialnämndens förslag till KS är att nytt avtal tecknas med VGR för att
fortsätta tillhandahålla patientnämndsverksamhet till kommunen.

Expedieras till
KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 41

Dnr 2019-000057 730

Ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård i annan
kommun 2019
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 2019 har inkommit.
Ersättningsnivån för 2019 beträffande hemtjänst rekommenderas till
412kr/timma för biståndsbedömdhemtjänst. År 2019 års ersättningsnivå
innebär en ökning med 2,7% jämfört med 2018. Försjukvård som utgår ifrån
distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas avarbetsterapeut eller
sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2019 följa det belopp
som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen, det
vill säga 669kr/timma för utförd hemsjukvård.

Beslutsunderlag
Västkoms tjänsteutlåtande Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan
kommun 2019 daterad 2019-03-12.
Västkoms protokoll 2019-04-02 § 08
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta ersättningsnivå under år 2019 för hemtjänst
med 412 kr/timma vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun.
Socialnämnden beslutar att anta ersättningsnivå under år 2019 för hemsjukvård med 669 kr/timma vid tillfällig vistelse i annan kommun än
hemkommun.

Expedieras till
KS för kännedom
SN ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 42

Dnr 2019-000009 700

Intern kontrollplan 2019
Sammanfattning av ärendet
En god intern styrning och kontroll syftar till att säkra en ändamålsenlig och
effektiv förvaltning samt att undvika att allvarliga fel och skador uppstår. En
god intern kontroll begränsar även risken för oegentligheter och andra
former av bedrägligt beteende.
Den interna kontrollen i Dals-Eds kommun styrs av "Reglemente för intern
kontroll" antaget av kommunfullmäktige 2003-11-19 med revidering i
kommunfullmäktige 2008-12-17. I reglementet framgår det att
kommunstyrelsen (KS) har det övergripande ansvaret för att se till att det
finns en god intern kontroll. I detta ligger även ett ansvar för att en intern
kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt se till så att den
utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. Därvid ska förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas.
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har som uppgift att
en organisation upprättas för den interna kontrollen samt att regler och
anvisningar antas för den interna kontrollen. Utöver processer i
internkontrollplanen sker kontroll av om verksamheterna bedrivs på ett
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt genom verksamhetsplaner.
Redovisning av detta sker enligt uppgjorda tidsplaner och på olika nivåer.
Hösten 2018 fick ekonomichef i uppdrag att revidera kommunens riktlinjer
för internkontroll. Socialförvaltningen har ombetts avvakta med ärendet
Internkontrollplan 2019 tills dessa riktlinjer är klara.
Beslutsunderlag
Tjänstskrivelse Uppföljning internkontroll 2019 daterad 2019-04-30
Internkontrollplan 2019 Socialnämnden datumstämplad 2019-05-16
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar sig för att fortsätta använda 2018 års upplägg för
2019 års internkontrollplan, i avvaktan på kommunens revidering av
internkontrollplan 2019.
Expedieras till
KS för kännedom

Justerandes signatur
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Socialnämnden
§ 43

Dnr 2016-000074 700

Socialnämndens delegationsordning
Sammanfattning av ärendet
Från och med första juli 2019 kommer riksdagens beslut om en ny lag om
tobak och liknande produkter att träda i kraft. Det innebär att detaljhandel
och partihandel endast får bedrivas av den som har tillstånd med sådan
handel.
I samband med att socialnämnden (SN) fattade beslut om att anta Dalsland &
Säffles Alkohol- och Tobaksenhet (DAT) reviderade tillsynsplan att gälla
från och med första juli 2019, antog även SN förslag till revidering av
delegationsordning (SN § 25; 2019-03-25).
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut - SN § 25; 2019-03-25.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden kompletterar delegationsordningen utifrån socialnämndens
beslut - SN 25; 2019-03-25.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 44

Dnr 2019-000005 700

Socialnämndens verksamhetsbesök 2019
Sammanfattning av ärendet
Dagens verksamhetsbesök är förlagt till ”Kyrkans gård” där socialnämnden
får en rundvandring i huset.
På andra våningen i ”Kyrkans gårds” lokaler är följande verksamheter
inhysta; biståndsenheten inom äldreomsorg (ÄO), kommunens
bemanningsteam plus enhetschefer inom LSS med administratör.
På första våningen är verksamheten ”Gula Villan” inhyst.
”Gula Villan” är en sammanslagning av före detta Eden och Spiras
verksamheter.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för rundvandring och presentation av verksamheter i
”Kyrkans gårds” lokaler.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 45

Dnr 2019-000007 700

Övriga frågor 2019
Sammanfattning av ärendet
Biträdande förvaltningschef Brigitte Fauske ger nämnden en muntlig
information kring hur långt förvaltningens verksamheter kommit gällande
anpassningskrav.
Socialnämndens kommande möte i juni flyttas fram en vecka till tisdagen
den 25 juni med anledning av att förvaltningen är i behov att ta fram ett bra
beslutsunderlag gällande ovanstående informationspunkt.

Expedieras till
Förvaltningschef
Biträdande förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 46

Dnr 2019-000010 002

Redovisning av delegationsbeslut 2019
Sammanfattning av ärendet
IFO chef Reine Dahlman - April 2019
1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand - April 2019
Socialsekreterare Johnny Axelsson – April 2019
Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson - April 2019
Socialsekreterare Sara Myrberg – April 2019
Socialsekreterare Krister Stensson – April 2019
Socialsekreterare Marie Persson - April 2019
Biståndsbedömare; Lena Magnusson, Ellen Hansen Foss & Annika
Andersson – April 2019
LSS – förvaltningschef Tommy Almström & handläggare Mikael
Hagelbrand – April 2019

Socialnämndens beslut
Tar del av redovisade delegationsbeslut

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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