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Socialnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Håkan Gusteus (L) Ordförande 
Karin Svedberg (M) tjänstgörande ersättare för Carina Tihane (C) §§ 10-23 
Nathalie Wallin (SD) tjänstgörande ersättare för Maino Svensson (C) §§ 10-23 
Christina Svedberg (M) 
Håkan Ekman (S) tjänstgörande ersättare för Edgardo Varas (S) §§ 10-15, §§ 17-23 
Jane Glamér (SD) 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
- 
 
Övriga närvarande 
Johan Lundh, socialchef 
Elisabet Persson, sektorekonom 
Johan Ferm, sektorekonom 
Anna Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) §§ 11-13 
Josefine Blid, nämndsekreterare 
 
Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 10  Dnr 2022/42 
Föredragning/workshop Intern kontrollplan Socialnämnden 2022 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden beslutar att socialchef ska ta fram förslag på intern 
kontrollplan 2022 till nästkommande sammanträde med kontrollpunkter 
enligt riskerna som framkommit under workshop. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Socialnämnden har i uppdrag att ta fram en ny intern kontrollplan för 2022. 
Regler, riktlinjer och rutiner kopplade till intern kontrollplan ska vara 
densamma oavsett nämnd och styrelse. En workshop genomförs där 
nämnd/styrelse-specifika kontrollpunkter ska tas fram utifrån av nämnden 
identifierade risker.  
 
Risker som framgår av workshopen är bland annat: 

• Budget i obalans 
• Låga nyckeltal 
• Platsbrist 
• Demografisk utveckling 
• Rekryteringssvårigheter och att bibehålla kompetens  

 
Samtidigt förs en dialog om att bland annat tidigare kontrollpunkter 
gällande synpunkt- och klagomålshantering samt ej verkställda beslut bör 
kvarstå. 

 
Beslutsunderlag 
 
Intern kontroll workshop 
Intern kontrollplan powerpoint 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialchef 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 11  Dnr 2022/28 
Remiss Samverkansavtal digitala hjälpmedel 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden ställer sig bakom remissversionen på förslaget till 
Samverkansavtal för digitala hjälpmedel.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Digitala hjälpmedel i samverkan är ett gemensamt initiativ av Västra 
Götalandsregionen och VästKom. Det handlar om att ta fram en gemensam 
modell för hur ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel kan 
tillhandahållas genom Hjälpmedelscentralen och är en naturlig del i 
omställningen till en personcentrerad och nära vård och omsorg. 
 
Invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel1 av hög kvalitet 
om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla detta. 
Det visar utredningen om Välfärdsteknik i samverkan. Vidare framkommer 
av utredningen att det finns en samsyn kring att en sådan samverkan kan ge 
en bättre användning av de gemensamma resurserna (exempelvis kopplat till 
upphandling, logistik och support). Det finns också ett brett stöd i regionen 
och bland kommunerna för den principiella modellen för hur en sådan 
samverkan ska fungera. Utredningen visar att samverkan kring ett enhetligt 
sortiment av digitala hjälpmedel är genomförbart.  
 
De föreslagna justeringarna innebär i korthet att sortimentet av digitala 
hjälpmedel utökas med produkter som svarar mot invånarens behov av såväl 
vård som omsorg. Alltså produkter med användning inom Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Gemensamt är att de används av 
invånaren i sin hemmiljö.  
 
Detta innebär att styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel ges ett utökat 
uppdrag för sortiment, regelverk och uppföljning inom området digitala 
hjälpmedel. Ambitionen är att precis som för nuvarande sortiment av 
hjälpmedel ska digitala hjälpmedel upphandlas av Västra Götalandsregionen 
samtidigt som Hjälpmedelscentralen ansvarar för logistik och de tjänster 
som behövs. Utökningen av sortimentet av digitala hjälpmedel planeras ske 
stegvis och huvudmännen förväntas kunna hyra eller köpa produkterna till 
invånare med behov av digitala.  
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Finansiering: 
Om samverkansavtalet i sin nuvarande form undertecknas av huvudmännen 
medför det att befintliga strukturer för hjälpmedel behöver utökas något för 
att omhänderta det utökade uppdraget och säkerställa rätt kompetenser. Den 
initiala finansieringen för att etablera detta ingår i samverkansavtalet och 
motsvarar 10 kronor per invånare och huvudman. (engångsavgift) för 
Färgelanda kommuns räkning 66 tkr.  
 
Finansiering sker inom befintlig budgetram. 
 
Nyttjandet av digitala hjälpmedel ska sedan följa nuvarande modell där 
tjänster från samverkansstrukturen och Hjälpmedelscentralen ingår i 
produkthyran. Anledningarna att det bedöms behövas en sådan initial 
finansiering är flera. Om ingen gemensam investering görs, riskerar de 
första produkterna att bli mycket dyra och därför sannolikt inte nyttjas vilket 
i sin tur hade inneburit att en enskild huvudman själv skulle behöva bära 
kostnaderna. 
 
Sammantaget medför samverkansavtalet följaktligen något högre kostnader 
för huvudmännen initialt, i samband med att samarbetet etableras. När 
samarbetet finns på plats väntas de totala kostnaderna minska till följd av 
samordningsvinster och minskat dubbelarbete. Underlaget från utredningen 
visar dessutom att invånarna, kommunerna och regionen ser flera vinster 
kopplat till högre kvalitet, mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel samt 
möjlighet att stödja omställningen till god och nära vård. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Presentation digitala hjälpmedel 
E-post med remiss 
Remiss avseende digitala hjälpmedel 
 
Anna Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar i 
ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialchef  
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Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 12  
Covid-19 information och nuläge Ukraina 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anna Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar om: 
• Covid-19 och vaccineringsläget
• Ukrainska nuläget
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 13  Dnr 2022/33 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden antar ”Patientsäkerhetsberättelse 2021” och beslutar att hålla 
den tillgänglig för den som önskar ta del av den.  

 
Ärendebeskrivning 

 
MAS har i sektorns kvalitetsledningssystem STRATSYS, sammanställt 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 för Färgelanda kommun, Sektor Omsorg.  
 
Enligt 3 Kap. §10 i Patientsäkerhetslagen är Vårdgivaren (kommunen som 
juridisk person) skyldig att senast den 1/3 varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken ska framgå; 
 
1.  Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 
2.  Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3.  Vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del 
av den. Färgelanda kommuns patientsäkerhetsberättelser finns sedan 2011 
tillgängliga på kommunens hemsida. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse  
Patientsäkerhetsberättelse 2021 Omsorg 
 
Anna Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar i 
ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 14  Dnr 2022/37 
Omstrukturering av äldre omsorgen med anledning av platsbrist 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande möte. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Under januari månad har sektor omsorg fått 28 betaldagar att betala till 
regionen till en kostnad motsvarande 270 tkr. Någon buffert för dessa 
kostnader finns inte i budgeten 2022. Kostnaderna för betaldagar under 
resterande månader av 2022 är svåra att prognostisera och att beräkna 
beroende på platstillgång och kommunmedborgarnas behov av tid på 
korttidsenheten innan man kan flytta hem alternativt till ett särskilt boende 
dit det i dagsläget är kö. 
Ett räkneexempel 10 betaldagar ggr 9300 kr/dygn 93 tkr/månad ggr 11 
månader ca 1 100 tkr i ej budgeterade kostnader 2022. 
 
Kön till fasta platser på särskilda boenden som har beviljade beslut växer 
och flera ansökningar om plats på särskilt boende inkommer för utredning 
och beslut. Kommunmedborgare med beviljade beslut får bo kvar hemma i 
sina ordinära boenden i dagsläget för att prioritera hemtagning från 
sjukhuset i väntan på att plats blir ledig som längst upp till 3 månader efter 
fattat beslut. Risken för ej verkställda beslut och sanktionsavgifter för 
kommunen om inte besluten blir verkställda inom 3 månader ökar. 
 
Kommunmedborgare med omfattande behov av både omvårdnads och 
hälso- och sjukvårdsinsatser som bor kvar hemma kräver förstärkning i både 
hemtjänsten och i hemsjukvården utöver beslutad personalbudget. Dessa 
ökade kostnader för personalförstärkningar 2022 är svåra att beräkna men 
följs upp månadsvis i ekonomiuppföljningen i socialnämnden med för 
eventuella ökade personalkostnader specifikt aktivitetskonto. Dessa ökade 
kommande kostnader som är svåra att fullt ut beräkna i dagsläget skulle 
minska om äldreomsorgen omstrukturerades. 
 
Omstruktureringen innebär kortfattat att sjuksköterskor och 
rehabiliteringspersonal på Håvestensgården enhet 5 måste flytta ut till andra 
i dag ej klara verksamhetslokaler. Avdelning Rosen på Solgårdens särskilda 
boende med 10 demensplatser flyttar till Håvestensgårdens särskilda boende 
enhet 5 och Håvestensgårdens särskilda boende blir det ”Demenscentrum” 
som kommunfullmäktige fattat beslut om i Färgelanda kommun 2018. 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Avdelning Eken på Lillågårdens särskilda boende som i dagsläget består av 
5 korttidsplatser och 5 platser för somatisk äldreomsorg delas. 5 fasta 
boendeplatser för somatisk äldreomsorg flyttas till avdelning Rosen på 
Solgårdens särskilda boende i Högsäter där ytterligare 5 somatiska platser 
tillskapas totalt 10 platser. På Lillågårdens särskilda boende skapas en 
renodlad korttidsenehet med 10 platser för korttids, växelvis och palliativ 
vård för i stället som i dag 5 platser. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kostnadsberäkningar för omstruktureringar. 
 
Beslutet skickas till 
 
Diariet 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
  

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-21 

  

 
 
 

Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 15  Dnr 2022/40 
Justering i detaljbudget 2022 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan och detaljbudget 2022 
efter att följande justeringar har genomförts mot tidigare beslutad 
verksamhetsplan och detaljbudget med dnr SN 2021/89 daterad 2021-12-01 
§118. 

 
Ärendebeskrivning 

 
En verksamhetsplan är sektorns beskrivning av den planerade verksamheten 
under ett verksamhetsår. Verksamhetsplanen används av sektorn för att planera, 
följa upp, förbättra och rapportera sina verksamheter. Planen kopplar 
verksamhetsstyrningen till lagstiftning, inriktningsmål, förväntade resultat och 
resurser.  
Verksamhetsplanen ska översiktligt beskriva det sektorn ska utföra vad gäller 
resultat- och aktivitetsplan, uppdrag och åtaganden. Planen tas fram av sektorn 
efter beslutad budgetprocess och informeras nämnden senast i december.  
Sektor omsorgs verksamhetsplan knyter an till de uppdrag förvaltningen har 
utifrån lagstiftning, kommunens vision, inriktningsmål och de förväntade 
resultat som socialnämnden förväntar sig effekt av under 2022. Aktiviteter för 
att nå måluppfyllelse arbetas fram inom varje verksamhetsinriktning och enhet. 
De aktiviteter som beskrivs i denna övergripande verksamhetsplan är 
verksamhetsinriktningarnas övergripande aktiviteter och mot dem formar sedan 
varje enhet sina delaktiviteter för måluppfyllelse.  
Planen är också en beskrivning av förvaltningens organisering av verksamheter 
och roller. 
 
Följande justeringar har genomförts efter tidigare beslutad verksamhetsplan och 
detaljbudget för sektor omsorg 2022. 
 
Justerad detaljbudget 2022 på Omsorgskontoret: 13 547 tkr (-1 535 tkr). 
Ökat bemanning hälso- och sjukvård samt justering av hyra Solgården på 
grund av nytt hyreskontrakt. 
 
Justerad detaljbudget 2022 i Äldreomsorgen: 57 325 tkr (+800 tkr). 
Justering hyra Solgården på grund av nytt hyreskontrakt. 
 
Justerad detaljbudget 2022 i kommunal Hälso- och sjukvård och 
Rehabilitering: 16 983 tkr (+900 tkr). Ökad bemanning. 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Justerad detaljbudget 2022 på Individ- och familjeomsorgen: 34 910 tkr (-
300 tkr) för att kunna öka bemanning (Hälso- och sjukvård) och justera för 
högre hyreskostnader (Solgården). 
 
Justerad budget 2022 i Enheten för stöd och service: 22 801 tkr. Ökat med 
135 tkr på grund av flytt av avtal LSS-team från Ledning (total budget LSS-
team 635 tkr).  
Vi utökade (flyttade) ramen med 635 tkr från början men minskade med 500 
tkr för att få ihop helheten. 

 
Beslutsunderlag 
 
Bilaga Reviderad verksamhetsplan och detaljbudget 2022 sektor omsorg. 
 
Sektorekonom Johan Ferm informerar i ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 16  Dnr 2022/36 
Remiss val och arvodesberedningen avseende ny politisk organisation 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden överlämnar remissvar gällande förslag till ny politisk 
organisation, daterad 2022-03-11 som sitt eget till val- och 
arvodesberedningen. 

 
Jäv 
Håkan Ekman (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Val- och arvodesberedningen har remitterat förslag till ny politisk 
organisation daterat 2022-02-14 till kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, 
socialnämnden och bygg och trafiknämnden. Nämndernas svar ska vara val 
och arvodesberedningen tillhanda senast 2022-04-06. 
 
Kommunfullmäktige gav den 17 februari 2021 val- och arvodesberedningen 
i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 se över den politiska 
organisationen (KF § 12).  

 
I beredningen av ärendet har val- och arvodesberedningen nyttjat 
remissförfarande vid flera tillfällen och efterfrågat synpunkter från 
nämndpresidier, gruppledare och ledande tjänstemän i olika frågor. 

 
Beredningen föreslår en fortsatt s.k. nämndsorganisation, där vissa 
strategiska samhällsplaneringsfrågor flyttas från bygg- och trafiknämnden 
till kommunstyrelsen. 
 
I samband med att beredningens slutliga förslag till politisk organisation 
överlämnas till kommunstyrelsen kommer förslaget att kompletteras med 
uppgifter om antal ledamöter och ersättare per nämnd, presidier, utskott 
beslutade av kommunfullmäktige, råd knutna till respektive nämnd m.m. 

 
Beslutsunderlag 
 
Remissvar 
Förslag till politisk organisation 2023-2026 
Protokoll val- och arvodesberedningen 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet skickas till 
 
Val och arvodesberedningen 
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Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 17 
Ordförande informerar 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ordförande Håkan Gusteus informerar om: 
• Deltagandet i Fyrbodals ordförandenätverk
• Länsstyrelsen förfrågan till Socialnämnden gällande tillsyn av 

rökfria miljöer
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2022-03-21 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 18 
Sektorchef informerar 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Socialchef Johan Lundh informerar om: 

• Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
• Aktuellt i sektorn
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 19  Dnr 2022/2 
Ekonomiska Månadsrapporter/prognoser 2022 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sektorekonom Johan Ferm informerar om ekonomisk månadsrapport för 
februari månad. 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 20  Dnr 2022/23 
Synpunkter och klagomålshantering 2022 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Socialchef informerar om de synpunkter- och klagomål som inkommit och 
besvarats under senaste perioden för återrapportering till mars månad. 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 21  Dnr 2022/22 
Statistik Socialnämnden 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Socialchef informerar om statistik/nyckeltal för februari månad. 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 22  Dnr 2022/13 
Delegationsanmälan Socialnämnden 2022 

 
Socialnämndens beslut 

 
Redovisad delegationssammanställning godkänns och läggs till 
handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Delegationsanmälan för februari månad presenteras. 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 23  Dnr 2022/27 
Meddelanden Socialnämnd 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Meddelanden/rapporter för februari månad presenteras. 
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