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Socialnämnd 

Riktlinje för arvode och omkostnadsersättningar samt sociala förmåner 
för familjehem 

Beslutsförslag 

Socialnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer för arvode och 
omkostnadsersättningar samt sociala förmåner för familjehem i Färgelanda 
kommun.  

Ärendebeskrivning: 

Med utgångspunkt i SKLs riktlinjer har kommunerna i Dalsland gemensamt 
utformat riktlinjer avseende arvode och omkostnadsersättningar samt sociala 
förmåner för familjehem. Syftet är att tjänstemännen skall kunna tillämpa 
dessa ersättningar för socialnämndens familjehemsvård för barn och unga.  

Johan Lundh 
Socialchef 

Carina Holmqvist 
IFO-chef 

Beslutet expedieras till: 
Socialchef 
IFO chef fvb 
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Sektor Omsorg 
Utvecklingschef 
Camilla Karlsson 
0528-567628 
0766352605 
camilla.karlsson@fargelanda.se 

Socialnämnden 

Riktlinjer för anhörigstöd i Färgelanda Kommun 

Beslutsförslag 

Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för anhörigstödet i Färgelanda 
Kommun.  

Ärendebeskrivning: 

Riktlinjer för anhörigstödet är framtaget utifrån socialtjänstlagen där det 
står att ”socialtjänsten ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer 
som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder”. Syftet med stödet är att minska 
fysiska och psykiska belastningar för närstående samt att mer kostsamma 
insatser kan skjutas upp. Riktlinjerna innehåller på vilket sätt kommunen 
ska erbjuda stöd till anhöriga, samverkan mellan olika parter, målsättning 
och en strategi för anhörigarbetet samt hur man ska följa upp arbetet.    

Socialchef 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
Anhörigsamordnare 

Ärende 5

Johan Lundh
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Riktlinjer för anhörigstödet i Färgelanda kommun är framtagna utifrån 
gällande lagstiftning . Riktlinjerna innehåller vilket syfte, mål och strategi 
det finns runt att ge stöd till  anhöriga i Färgelanda kommun samt vilken 
ansvarsfördelning som finns mellan olika tjänstemän. 
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1. Inledning 
 
Den 1 juli 2009 förstärktes lagen om anhörigstöd. Regeringspropositionen 
”2008/09:82 Personer som vårdar eller stödjer närstående” låg till grund för 
skärpningen av Socialtjänstlagen. 
”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som 
vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder.” 
Kommunens skyldighet att erbjuda stöd är inte kopplat till att man vårdar 
eller stödjer en person med en viss sjukdom eller diagnos, viss ålder eller 
typ av funktionsnedsättning. Bestämmelsen i 5 kap. 10 § SoL omfattar 
socialtjänstens hela verksamhet. Alla anställda inom såväl äldreomsorgen, 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning som inom individ- och 
familjeomsorgen har skyldighet att uppmärksamma anhörigas behov av stöd 
och att erbjuda stöd. 
 
1.1 Bakgrund 
Syftet med att stödja anhöriga är framförallt för att minska deras fysiska och 
psykiska belastning. Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad 
livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas (Socialstyrelsen, 
2009). 
Ett väl fungerande stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående 
kan leda till minskat behov av bl.a. särskilt boende och minskat utnyttjande 
av akutsjukvård genom att anhöriga orkar vårda och stödja en person under 
en längre tid än man annars skulle ha gjort. Om den anhöriga som utför vård 
och omsorg erbjuds stöd kan mer kostsamma insatser skjutas upp och 
kanske till och med helt undvikas [proposition 2008/09:82]. 
 
1.2 Anhörigas vård, omsorg och stöd till närstående 
Den vård och omsorg och det stöd som anhöriga utför kan bestå av alltifrån 
socialt stöd, tillsyn och praktisk hjälp med hushållssysslor till omfattande 
hjälp med personlig omvårdnad och uppgifter av sjukvårdskaraktär 
[proposition 2008/09:82]. 
Enligt socialstyrelsens rapport ger nästan var femte person i vuxen ålder 
regelbundet omsorg till en närstående. Omsorgsgivande är vanligt i alla 
åldrar men förekommer mest i åldersgruppen 45–64 år. De personer som ger 
mycket omfattande omsorg löper en stor risk att få en sämre livskvalitet. 
Den offentliga vården och omsorgen måste därför uppmärksamma 
omsorgsgivarnas situation i ett tidigt skede och aktivt erbjuda stöd och hjälp 
(Socialstyrelsen, 2012). 
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1.3 Vad är stöd till anhöriga? 
Forskning visar att anhörigstöd är bästa möjliga behandling, vård och 
omsorg för den närstående. Att den vård och omsorg som ges till den 
närstående är individuellt anpassad, av god kvalitet och tillför något positivt 
både för den anhöriga och för den närstående. Dessutom bör stödet vara 
flexibelt och lättillgänglig samt erbjudas i rätt tid. Att som anhörig bli sedd, 
lyssnad på och delaktig samt att få information, kunskap och psykologiskt 
stöd är också viktigt. I anhörigstödet är även möjlighet till avlösning och 
hälsofrämjande insatser betydelsefulla. Flera insatser samtidigt ökar 
sannolikheten för att uppnå önskade effekter (Johansson, 2007). Regeringen 
anser i propositionen 2008/09:82 att stöd till de personer som vårdar eller 
stödjer närstående måste kännetecknas av individualisering, flexibilitet och 
kvalitet. 
 
1.4 Samverkan mellan anhöriga och socialtjänsten 
Det är viktigt att socialtjänstens olika verksamheter samverkar med 
anhöriga. Anhörigas synpunkter bör beaktas vid behovsbedömningen och 
vid utförandet av insatserna. Det är alltså viktigt att lyssna både till 
vårdtagarens och anhörigas behov och önskemål vid bedömningen av en 
insats så att den, förutom att tillgodose vårdtagarens behov, också innebär 
en lättnad för den anhöriga (Socialstyrelsen, 2010). 
 
1.5 Samverkan inom socialtjänsten 
Att arbetet med att stödja anhöriga integreras i socialtjänstens olika 
verksamheter är viktigt för att kunna erbjuda ett lättillgängligt och flexibelt 
anhörigstöd (Socialstyrelsen, 2009) samt för att undvika att någon anhörig 
hamnar ”mellan stolarna”. Att de personer som i sina olika yrkesroller 
träffar anhöriga och de personer som arbetar specifikt med anhörigstöd 
utvecklar samarbetsformer är därför nödvändigt. 
 
1.6 Samverkan mellan hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten 
Enligt propositionen 2008/09:82 är anhörigas medverkan och delaktighet i 
hälso- och sjukvården ofta en förutsättning för en väl fungerande vård. 
Hälso- och sjukvården har ansvar för att förebygga ohälsa, vilket bl.a. 
innebär att identifiera personer eller grupper som riskerar att drabbas av 
ohälsa - såsom anhöriga. 
Hälso- och sjukvården har en viktig funktion i att beakta anhörigas eget 
behov av stöd. Den sjuke och den anhörige behöver kunskap om 
sjukdomstillståndet, om hur sjukdomen utvecklas samt om olika 
förhållningssätt. 
Primärvården har en viktig roll i att uppmärksamma anhörigas behov av 
stöd och informera om vilket stöd som kan ges inom hälso- och sjukvården 
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samt att informera om vart anhöriga kan vända sig för att få stöd i 
kommunen. 
Regeringen anser att ett ökat samarbete mellan hälso- och sjukvården och 
kommunerna krävs för att kommunerna ska få kännedom om anhöriga till 
vårdtagare som inte får kommunala insatser [proposition 2008/09:82]. 

2. Syfte 
Syftet med samhällets stöd till anhöriga är att genom förebyggande och 
stödjande arbete uppnå en högre livskvalitet för anhöriga. Anhörigstödet ska 
leda till en minskning av anhörigas fysiska och psykiska belastning och ge 
en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. 

3. Mål 
 
3.1 Målsättning för anhörigstödet i Färgelanda kommun är 
att: 

• anhöriga ska känna sig sedda, lyssnade på och delaktiga. 
• anhörigstödet i kommunen ska vara flexibelt, individuellt anpassat 

och av god kvalitet. 
• all personal inom sektor omsorg ska arbeta i en anhörigstödjande 

kultur. 
 
3.2 Målgrupper för anhörigstödet i Färgelanda kommun: 
I första hand anhöriga som ger insatser i form av vård, omsorg och stöd till 
närstående i det egna hemmet, oavsett ålder, sjukdomstillstånd eller 
funktionshinder. 
Anhöriga till vårdtagare som bor i kommunens särskilda boenden och 
anhöriga till enskilda personer med insatser enligt SOL, LSS, HSL samt 
anhöriga till enskilda personer med service eller stödinsatser inom IFO är 
också målgrupper för anhörigstödsarbetet. 

4. Strategi 
Enligt socialstyrelsen är det med anledning av den nya bestämmelsen 5 kap. 
10§ i Socialtjänstlagen viktigt att kommunerna tar fram en strategi som 
beaktar: 
att det är anhöriga inom hela socialtjänstlagens verksamhetsområden – 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning, individ- och 
familjeomsorgen samt äldreomsorgen – som berörs av bestämmelsen. 
att information om kommunens anhörigstöd ges till invånarna och att 
samarbete inleds med hälso- och sjukvården för att nå anhöriga i ett tidigt 
skede. 
att utveckla förhållningssättet till, och bemötandet av, anhöriga inom 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 
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5. Ansvarsfördelning 
 
5.1 All personal inom sektor omsorg har ansvar att: 

• målmedvetet arbeta för att se anhöriga som kompetenta 
samarbetspartners samt erbjuda anhörigas delaktighet i vården och 
omsorgen. 

• arbeta aktivt för en anhörigvänlig vård och omsorg samt att skapa en 
anhörigstödjande kultur. 

• arbeta aktivt med insatser som ökar känslan av trygghet hos 
anhöriga. 

 
5.2 Anhörigsamordnaren har ansvar att: 

• samordna och utveckla anhörigstödet i Färgelanda kommun. 
• vara den tjänsteman i kommunen som har aktuella specialkunskaper 

i anhörigstöd och som anhöriga kan vända sig till för att få råd och 
stöd och personligt riktad information anpassad till den situation den 
anhöriga befinner sig i. 

• bistå med att ta fram informationsmaterial. Erbjuda ett aktuellt 
informationsmaterial. 

• arbeta aktivt för att enskilda personer, allmänhet och andra 
vårdgivare informeras om det anhörigstöd som finns inom 
socialförvaltningen. 

• stimulera till att personal inom vård, omsorg och IFO arbetar med en 
anhörigvänlig vård och omsorg och en anhörigstödjande kultur. 

• arbeta aktivt med insatser som ökar känslan av trygghet hos 
anhöriga. 

• regelbundet utvärdera anhörigas upplevelse av stödet till anhöriga. 
• arbeta aktivt för att identifiera nya, för kommunen okända, anhöriga 

och att komma i kontakt med anhöriga i ett tidigt skede. 
• samarbeta med andra kommuners anhörigstöd. 
• samarbeta med andra huvudmän i anhörigstödsfrågor. 

 

6. Uppföljning/utvärdering 
 
Riktlinjerna för anhörigstödet ska följas upp varje år av styrgruppen för 
anhörigstödet. Stödet till anhöriga ska utvärderas med muntliga eller 
skriftliga enkäter. 
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Tjänsteskrivelse 
2019-02-22 

Diarienr 1 

Administrativa enheten 
Nämndsekreterare 
Josefine Blid 
0528-567114 
0766352796 
josefine.blid@fargelanda.se 

Socialnämnden 

Framtidens Vårdinformations Miljö - Fullmakt och mandat för beslut 

Beslutsförslag 

Socialnämnden beslutar att ge Västkom/kommunrepresentanterna fullmakt 
och mandat att besluta i det kommande arbetet med Framtidens 
Vårdinformations Miljö (FVM).  

Ärendebeskrivning: 

VästKom har för kommunens räkning deltagit i VGR:s upphandlingsprojekt 
för framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Genom bevakning av 
kommunens intressen har de medverkat till att kravställa det kommande 
kärnsystemet så att det är användbart i den kommunala vård- och 
omsorgsverksamheten. VästKom/kommunrepresentanterna måste 
tillsammans med vald leverantör och VGR kunna fatta beslut löpande och 
därför behövs en fullmakt/ett tydligt mandat för dessa. Kommunen ombeds 
därför att besluta att ge VästKom/kommunrepresentanterna detta mandat.  

Johan Lundh 
Socialchef 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
VästKom 

Ärende 6







Tjänsteskrivelse 
2019-02-22 

Diarienr 
 2019- 
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Administrativa enheten 
Nämndsekreterare 
Josefine Blid 
0528-567114 
0766352796 
josefine.blid@fargelanda.se 

Socialnämnden 

Firmatecknare för Socialnämnden 

Beslutsförslag 

Socialnämnden beslutar att utse nämndens ordförande Håkan Gusteus, 
socialnämndens vice ordförande Edgardo Varas och socialchefen Johan 
Lundh att var för sig vara nämndens firmatecknare (motsvarande).  

Detta beslut gäller inte: 
- de fall där det finns särskilda bestämmelser om beslut om ”firmateckning”
eller
- de fall socialnämnden i särskilt beslut utsett ”firmatecknare”, gett fullmakt
eller särskilt bemyndigande att teckna för Socialnämnden.

Ärendebeskrivning: 

Ibland behövs en ”firmatecknares” godkännande och att hen ska kunna 
styrka sin behörighet.  

I arbetsordningar, reglementen och delegationsordningen finns 
bestämmelser om undertecknande av handlingar. Att använda dessa 
mångsidiga dokument för att styrka behörigheter är emellertid tungrott och 
ineffektivt. Med detta beslut förenklas administrationen. 

Socialchef 

Beslutet skickas till: 
Utsedda firmatecknare 
Diariet 

Ärende 7

Johan Lundh



Tjänsteskrivelse 
2019-02-04 

Diarienr 
SN 2019-6 

1 

Administrativa enheten 
Nämndsekreterare 
Josefine Blid 
0528-567114 
0766-35 25 94 
Josefine.blid@fargelanda.se 

Socialnämnden 

Intern kontrollplan 2019 Socialnämnden 

Beslutsförslag 

Socialnämnden antar förslag till intern kontrollplan för 2019. 

Ärendebeskrivning 

I kommunallagens 6 kap 6 § framgår att ”Nämnderna skall var och en inom sitt 
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal 
angelägenhet med stöd av 10 kap 1 § har lämnats över till någon annan. Lag 
(2017:725).” 

Enligt Riktlinjerna för intern kontroll i Färgelanda kommun (KF 2017-05-03 § 93 
(dnr 2017-271)) ska kommunstyrelsen varje år anta en särskild plan för uppföljning 
av den interna kontrollen för nästkommande år. Planen antas senast under december 
månad. Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan sker i samband med att 
kommunstyrelsen beslutar om plan för kommande år, se separat ärende.  

I och med ny nämndsorganisation från 2019 kommer socialnämndens interna 
kontrollplan endast att innehålla kontroller för de verksamheter som ligger inom 
nämndens ansvarsområden. 

Efter uppföljning av planen för 2018 framkommer att ett antal av planens 
kontrollpunkter bör följas upp även 2019. Det handlar bland annat om att rutiner ska 
tas fram eller revideras och/eller skapas. Utöver dessa punkter föreslås ett nytt 
kontrollmoment avseende kontroll att beslutade attestuppdrag överensstämmer med 
det som är inlagt i ekonomisystemet. 

Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar framtaget förslag till Intern 
kontrollplan för Socialnämnden 2019 som bifogas. 

Johan Lundh 
Socialchef 

Beslutet skickas till 
Kommunchef  
Ansvarig enhets- resp sektorchef 

Ärende 8



FÖRSLAG - INTERN KONTROLLPLAN 2019
fastställd av socialnämnden 2019-XX-XX § XX

Dnr 

PROCESS Kontrollmoment
Namn Beskrivning Styrdokument Metod Ansvarig Frekvens Klar Avstämningsdatum Rapportera till Avvikelse/kommentar

Adm Allmänna handlingar Svar på inkomna frågor, skrivelser 
resp synpunkter

Tryckfrihetsförordning, 
Kommunallag, Offentlighets- 
och sekretesslag

Stickprovskontroll av postregistrerade 
ärenden och handläggning av dessa

Registratorer 4 gånger per år Var tredje månad Personalchef 

Personal Lex Sarah Årlig genomgång av regelverk med 
personal

Socialtjänstlagen (2001:453) Kontroll av APT protokoll Enhetschef/ 
Verksamhetsutvecklare 
HSL 

2 gånger per år Halvårsvis Anvarig 
sektorschef/ 
kommunchef

Omsorg Synpunkt/Klagomål Kontrollera att upprättad rutin 
efterföljs samt antal ärenden under 
året för redovisning

Kontroll och uppföljning av inkomna 
ärenden

Sektorschef/ 
Verksamhetsutvecklar 
SoL

2 gånger per år Halvårsvis Sektorschef

Omsorg Verkställda beslut 
Äldreomsorgen

Tid från beslut om särskilt boende 
till verkställande av det

Socialtjänstlagen 16 kap §§ 6a-
f och Kommunallagen 9 kap 
10 §

Uppföljning av beviljade ärenden Verksamhetsutvecklar 
SoL

4 gånger per år Var tredje månad Sektorschef

Omsorg Genomförandeplaner 
hemtjänst

Antalet upprättade 
genomförandeplaner i hemtjänsten 

Enhetschef hemtjänst/ 
Verksamhetsutvecklare 
SoL

4  gånger per år Var tredje månad Sektorchef



 Statistik 2019

Bostadsanpassningsbidrag 
jan feb Totalt:

Inkomna ansökningar **11 + 5 0 ** 11 +5
Beviljade bidrag (helt) 3 1 4

Beviljade bidrag (delvis) 1 0 1 Pågående: 10 st
Avslag (helt) 0 0 0
Avslutat * 1 0 1
Ändrade beslut 0 0 0
Överklagade 0 0 0
Socialnämndens beslut 0 0 0
* Avslutat av särskilda skäl tex dödsfall, återtagen ansökan

** Överförda ärenden från 2018

Ärende 11



Verksamhet Ansvarig för
rapportering Beräkningsgrund Dec fg år Jan

Omsorgs- och utvecklingskontoret

Betalansvarsdagar EC Bist handl 0

Äldreomsorg

Demens antal platser EC Demens Exkl korttidsplatser 39 39

Demens antal belagda platser EC Demens Exkl korttidsplatser 37 39

Demensplatser kö EC bisthandl Exkl korttidsplatser 0 2

Somatik antal platser EC Somatik Exkl korttidsplatser 31 31

Somatik antal belagda platser EC Somatik Exkl korttidsplatser 31 31

Somatiska platser kö EC Bist handl Exkl korttidsplatser 2 6

Korttid totalt antal platser, somatik EC Somatik Antal platser 5 5

Korttid totalt antal platser, demens EC Somatik Antal platser 2 2

Korttid antal belagda platser, somatik EC Somatik Antal platser 9 8

Korttid antal belagda platser, demens EC Somatik Antal platser 3

Beviljade hemtjänsttimmar (ej tot) Ek Omsorg Hemtjänstdokument, 3:e kol 3341 3506

Antal personer som är beviljade hemtjänst Ek Omsorg Hemtjänstdokument, 2:a kol 205 206

Antal personer inskrivna i hemsjukvården EC Hemsjukv 152

Individ- och familjeomsorgen

Institution vuxna, antal EC Ifo 3 2
Institution barn och unga, antal EC Ifo 0 0

Institution barn och unga BUV*, antal EC Ifo 1 1

Externa familjehemsplaceringar barn och unga, antal EC Ifo 4 4

Externa familjehemsplaceringar barn och unga BUV, antal EC Ifo 0 0

Familjehem i kommunens regi, antal EC Ifo 10 10

Familjehem i kommunens regi BUV, antal EC Ifo 8 8

Närstående placeringar, antal EC Ifo 2 2

Uslusslägenhet i kommunens regi, antal EC Ifo 10 10

Ekonomiskt bistånd, tkr EC Ifo Ansvar 5*, konto 4511+4512 912 985

Antal hushåll EC Ifo 91 105

Enheten för stöd och service

Antal vuxna med boendebeslut egen regi EC Ess 13 14

Antal placeringar externt** EC ESS 7 7

*) BUV "Barn utan vårdnadshavare"

**) Exkl korttidsverksamhet

Statistiken avser den siste i varje månad, om inget annat anges



Utskriftsdatum: Utskriven av: Josefine Blid2019-02-22

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Socialnämnd

Socialnämnd

Sekretess: Visas

2019-03-06

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

660 Anmälan av delegationsbeslut fattade 2019-01-01--
31 avseende insatser enligt socialtjänstlagen SoL; 
(FLY) Delegat: IFO

Carina Holmqvist §

2019-02-18 Carina Holmqvist

SN 2019/13 Delegationsanmälan Omsorgen 2019

Carina Holmqvist

661 Anmälan av delegationsbeslut fattade 2019-01-01--
31 avseende insatser enligt socialtjänstlagen SoL. 
(FAR) Delegat IFO

Carina Holmqvist §

2019-02-18 Carina Holmqvist

SN 2019/13 Delegationsanmälan Omsorgen 2019

Carina Holmqvist

658 Delegationbeslut avseende Färdtjänst respektive 
Riksfärdtjänst fattade 2019-01-01--31

Elisabeth Söderberg §

2019-02-18 Elisabeth Söderberg

SN 2019/14 Delegationsanmälan Färdtjänst/Riksfärdtjänst 2019

Elisabeth Söderberg

659 Anmälan av delegationsbeslut fattade 2019-01-01--
31 avseende Socialtjänstlagen SoL. Delegat sektor 
omsorg

Johan Lundh §

2019-02-18 Johan Lundh

SN 2019/13 Delegationsanmälan Omsorgen 2019

Johan Lundh

2019.49 Avtal mellan Färgelanda kommun och BPSD-
registret Giltighetstid 2019-01-01 tillsvidare 
(uppsägning 6 månaders varsel)

  §

2019-01-21 BPSD 

SN 2019/36 Avtal mellan Färgelanda kommun och BPSD-
registret Giltighetstid 2019-01-01 tillsvidare 
(uppsägning 6 månaders varsel)

Johan Lundh

2019.64 Avtal arbetsplatsförlagt lärande inom vård och 
omsorgsutbildning på gymnasienivå

  §

2019-01-23 Uddevalla Kommun, Vuxenutbildningen

Sidan  1 av 2
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

SN 2019/39 Avtal arbetsplatsförlagt lärande inom vård och 
omsorgsutbildning på gymnasienivå

Johan Lundh

2019.69 Avtal gällande köp av Skyddat boende för 
våldsutsatta kvinnor med medföljande barn

  §

2019-01-28 Trollhättans Stad, Arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen

 

SN 2019/40 Avtal Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med 
medföljande barn

Johan Lundh
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Tjänsteskrivelse 
2019-02-04 

Diarienr 
2019/37 

1 

Administrativa enheten 
Nämndsekreterare 
Josefine Blid 
0528-567114 
0766-35 25 94 
Josefine.blid@fargelanda.se 

Socialnämnd 

Dataskyddsombud för Socialnämnden 

Beslutsförslag 

Socialnämnden beslutar utse Henrik Röste till dataskyddsombud för 
Socialnämndens verksamheter. 

Ärendebeskrivning: 
Socialnämnden är enligt reglementet ansvarig för behandlingar av 
personuppgifter inom sin verksamhet. Den som behandlar personuppgifter 
måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Myndigheter ska utse 
dataskyddsombud. 

Det övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att 
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen (GDPR). Det 
innebär bland annat att 
• samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
• kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna

styrdokument
• informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också: 
• ge råd om konsekvensbedömningar
• vara kontaktperson för Datainspektionen och samarbeta med

myndigheten vid till exempel inspektioner
• vara kontaktperson för de registrerade och personalen i organisationen.

Dataskyddsombudet har inte något eget ansvar för att organisationen följer 
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den 
personuppgiftsansvariga eller hos utsett personuppgiftsbiträde. 

Johan Lundh 
Socialchef 

Ärende 14
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Beslutet skickas till: 
Henrik Röste för anmälan till Datainspektionen 
IT-chef 
Diariet 
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