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Plats och tid Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 26 april 2022 kl 08:30 – 16:00,  

                                                 ajournering för lunch kl 12:35 – 13:20 

 

 

 

Beslutande Ledamöter 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

Britt-Marie Johansson (M) 

Eva A Johansson (C) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Carina Halmberg (S) 

Mattias Petranyi (SD) 

 Ersättare 

Monica Sandström (S) 

Anders Bengtsson (SD) 

Övriga närvarande Mette Glesåen, sekreterare 

Anna Andersson, tf socialchef  

Åsa Sandblom, enhetschef SÄBO § 26 – via web 

Susan Gren, tf enhetschef IFO § 26 

Maria Reuter, enhetschef LSS § 26 

Carina Fors, tf biträdande socialchef § 26 

Patrik Högfelt, controller § 26 

Susanne Sterneblad, personalföreträdare § 26 – via web 

 

Justerare Cathrine M Rundqvist 

 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 25-29 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Cathrine M Rundqvist  
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-26 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-26 Datum då anslaget tas ned 2022-05-17 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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Ärendelista 

§ 25 Dnr 10327 
Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för justering ............................. 4 

§ 26 Dnr 2022-000012 042 
Bokslut och årsredovisning 2021 SN ........................................................................ 5 

§ 27 Dnr 2022-000062 730 
Ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022 ........................ 7 

§ 28 Dnr 2022-000002 700 
Övriga frågor 2022 ................................................................................................ 8 

§ 29 Dnr 2022-000003 002 
Redovisning av delegationsbeslut 2022 .................................................................... 9 
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§ 25 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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§ 26 Dnr 2022-000012 042 

Bokslut och årsredovisning för SN 2021  

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningens enhetschefer redovisar sina verksamheter; Åsa 

Sandblom (SÄBO inkl korttids), Susan Gren (IFO), Maria Reuter (LSS), 

Carina Fors (HSV tillika tf bitr socialchef) samt förvaltnings controller 

Patrik Högfelt. I frånvaro av enhetschef Jeanette Augustin (hemtjänsten) 

redovisas verksamheten av Carina Fors (HSV tillika tf bitr socialchef). 

Nämndens verksamhetsberättelse för år 2021 omfattar redovisning av; 

organisation, personal, ekonomi och verksamhet på en övergripande nivå.  

Den innehåller även verksamheternas redovisning av; ekonomiskt och 

verksamhetsmässiga resultat, viktiga händelser och uppföljning av nämndens 

verksamheter. 

 

Socialnämnden är huvudman och har det yttersta ansvaret för socialtjänsten 

och den kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. Ansvaret omfattar 

människor i alla åldrar och innebär; myndighetsutövning, förebyggande 

verksamhet och individuella stöd- och/eller skyddsinsatser i utsatta 

livssituationer.  

 

Socialnämndens uppdrag är huvudsakligen lagstyrt. Nämnden fullgör de 

uppgifter som framgår av; socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser 

om vård av unga och lag om vård av missbrukare i vissa fall. Nämnden 

fullgör också kommunens uppgifter enligt; hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 

lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om riks-

färdtjänst, lag om färdtjänst, begravningslag och lag om mottagande av vissa  

nyanlända invandrare för bosättning samt lag om mottagande av asylsökande  

m.fl. 

 

Under kommande år kommer fokus vara på att fortsätta hantera och 

minimera effekterna av pandemin samt att successivt återuppta det 

utvecklingsarbete som fördröjts under 2021.  

Socialnämnden redovisar för år 2021 ett underskott med -9 090 tkr 

inkluderat retroaktivt ramtillskott om 1 618 tkr som har sin bakgrund i 

statsbidraget ”God och säker vård för äldre”. För detaljerad information se 

beslutsunderlag.             

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Verksamhetsberättelse 2021 Socialnämnden inklusive ppt 

presentation      
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Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom skrivelse Verksamhetsberättelse 2021 

Socialnämnden och antar den som sin egen - inklusive tillhörande 

systematiskt arbetsmiljö arbete för 2021.        

 

 

Expedieras till 

KS 

SN ledningsgrupp 
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§ 27 Dnr 2022-000062 730 

Ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård i annan 

kommun 2022 

Sammanfattning av ärendet 

VästKom (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation) 

rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa 

ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av 

annan kommun än hemkommunen. 

 

VästKoms styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna i länet, att 

för egen del besluta om en ersättningsnivå under 2022 för hemtjänst och 

hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun enligt 

nedan: 

• Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022 med 441 kr/timma. 

• Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 med 710 kr/timma. 

 

Hemtjänst - ersättningsnivån för 2022 rekommenderas till 441 kr/timma för 

biståndsbedömd hemtjänst. Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,9 % 

och baseras på innevarande års omsorgsprisindex (OPI). 

Hemsjukvård - för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och 

behandling som beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommen-

deras kommunerna att under 2022 följa det belopp som fastställts av 

Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet för 2022 är 

satt till 744 kr/timma.         

 

Beslutsunderlag 

VästKom tjänsteutlåtande Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan 

kommun 2022 daterad 2022-02-24.             

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att höja 2022 års ersättningsnivå för hemtjänst och 

hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun till 441 kr/timme för 

hemtjänst och 744 kr/timme för hemsjukvård.       

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp        
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§ 28 Dnr 2022-000002 700 

Övriga frågor 2022 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS förvaltningschef Anna Andersson (tillika tf socialchef) informerar 

nämnden om Gula villans verksamheters flytt till Utvecklingscentrets 

lokaler, biståndsenheten (ÄO) och LSS verksamhet kommer flytta in i 

Utvecklingscentrets lokaler senast 6 juli. LSS enhetschef med gruppledare 

kommer även att flytta in i Utvecklingscentrets lokaler för att vara närmare 

många av sina verksamheter. 

Tf förvaltningschef Anna Andersson informerar vidare om att Alminia AB 

har förlorat sitt tillstånd att bedriva LSS assistans. 

Ledamot Cathrine M Rundqvist (C) tar upp frågan kring framtidens 

personalförsörjning inom socialförvaltningen. Tf socialchef Anna Andersson 

svarar att det arbetas med att ta fram en plan. Socialnämnden önskar en 

återkoppling i ärendet på september månads nämndsmöte, kring hur långt 

denna plan kommit. 

Ledamot Yvonne Simonsson (S) informerar nämnden om Folkhälsorådets 

möte i april. Socialnämnden uppmanas till inspel till folkhälsorådet.  

På kommunala handikapp och pensionärrådets (KHPR) möte 25 mars togs 

frågan kring Fixarmalte upp, som nämndens ordförande Kenneth Gustavsson 

(C) tog med sig till dagens nämndsmöte. Ärendet Fixartjänst och arbetet 

med förebyggande av fallolyckor i ett bredare perspektiv kommer att tas upp 

för beredning på socialnämndens arbetsutskott i maj. 

Ledamot Monica Sandström frågar ordförande Kenneth Gustavsson om inte 

äldreomsorgens personal kan få gå på föreläsningen av Yngve Gustavsson 

gällande demens. Ordförande svarar att när det gäller personal i 

verksamheten så måste ansvarig verksamhetschef besluta i denna fråga - om 

det är möjligt att släppa personal utifrån planeringen i verksamheten. Tf 

förvaltningschef Anna Andersson tar med sig frågan.  
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§ 29 Dnr 2022-000003 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – mars 2022 

Tf IFO chef Susan Gren – mars 2022  

Tf 1:e socialsekreterare Susan Hay – mars 2022 

Socialsekreterare Reine Dahlman – mars 2022 

Socialsekreterare Britt-Marie Härnesand - mars 2022  

Socialsekreterare Johnny Axelsson - mars 2022 

Socialsekreterare Marie Persson - mars 2022 

Socialsekreterare Marika Rosenbaum - mars 2022 

      

Biståndsbedömare ÄO; Annika Andersson, Lena Magnusson – mars 2022  

     

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisade delegationsbeslut.           

 

 

 

 


