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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats  Tisdagen den 29 april 2015, klockan 08.30 – 12.30,  
i Skållerudsrummet. 

 
Beslutande  
Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) §§ 40-48 

Daniel Jensen, vice ordf. (KD) 
Christina Andersson (C) 
Karin Nodin (C) 
Marianne Larsson (M) 
Märta Collén (MP) 

 
Tjänstgörande ersättare Eva Larsson (S) för Kerstin Lindberg (S) 
 
 
Övriga närvarande 
Ersättare Kristoffer Nilsson (S) 

Anita Augustsson (KIM) 
Barbro Prästbacka (V) §§ 40-48 

  
 
 
Tjänstemän Thomas Jubell, socialchef 
 Patrik Högfelt, ekonom § 40 
 Jeanette Krafft, förvaltningsassistent 

Sölvie Linder, sektorchef Vård och omsorg § 40 
Jan Olsson, sektorchef Stöd och service § 45  
Ingmar Johansson, kommunchef  del av § 47 
 
 
 

Utses att justera  
Justerare Marianne Larsson (M) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 28 april 2015, klockan 13.30 

 
Justerade paragrafer  §§ 39 - 48 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Jeanette Krafft 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Michael Melby §§ 40-48    Daniel Jensen § 39 

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Marianne Larsson 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2015-04-28 

 
Datum då anslaget sätts upp 2015-04-29  
  
Datum då anslaget tas ned 2015-05-21 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Jeanette Krafft 
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§ 39 Dnr SN 2014/149.701      
  
Föreningsbidrag 2015 
 
Socialnämndens beslut 
 
Medl. Förening 2013 2014 Ansökt 2015 
(24) Brottsofferjouren Vbg o Dalsland 1 000 1 000 15 000 1000 
 Bris Region Väst 1 000 1 000 16 400 1000 
5(19) Personskadeförbundet RTP 300 300  300 
56 (10) Reumatikerföreningen i Mellerud 5 000 5 000 8 500  5000 
25(100) Vänersborgs Södra Dals FUB 5 000 5 000  6 000 5000 
200 HRF Hörselskadades förening i 

Mellerud 
5 000 5 000 5 000 5000 

 Idégruppen Älvan 5 000 5 000 10 000 5000 
224 Mellerudsbygdens 

Pensionärsförening SPF 
5 000 5 000 5 000 5000 

330 PRO Mellerud 5 000 5 000 ? 5000 
50 Demensföreningen i Mellerud 4 000 5 000  5 000 5000 
13(80) NÄFFS 1 000 1 000  3 000 1000 
 Föräldraföreningen mot 

Narkotika Gbg 
500 500 20 000 500 

7 Parkinsson Norra 
Älvsborg/Bohuslän 

500 500 Ej sökt 500 

 
Bidragen utbetalas under förutsättning att komplett ansökan kommer in. 
Michael Melby anmäler jäv och deltar ej i överläggning eller beslut? 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ansökningstiden gick liksom tidigare år ut den 31 mars. Förslag till utdelande har 
baserats på tidigare praxis. Vägledande har varit: lokal verksamhet, medlemsantal, 
regional förening med lokal verksamhet, regionala föreningar med aktiva 
medlemmar boende i Mellerud, riksorganisationer som arbetar aktivt förebyggande 
för socialnämndens målgrupper. Avsikten med bidragen är att säkra en fortsatt 
verksamhet men inte att samla för framtida behov. Utifrån dessa kriterier ges 
bidragen lika beroende på typ av förening och verksamhet snarare än ansökt 
summa. Förra året beviljades bidrag med totalt 38 800 kr. Förslaget uppgår till  
39 300 kr med något frågetecken på ej ännu inkommen ansökan. På kontot för 
bidrag till föreningar och stiftelser finns ytterligare budgeterade medel men 
handläggaren bedömer inte att finns anledning att frångå praxis genom att göra 
generella höjningar av bidragen. Skulle någon ny ansökan inkomma under året som 
avser etablera samverkan med kommunen om vissa frivilliginsatser kan den prövas 
under löpande budgetår.    
 
Expedieras 

Sökande föreningar endast som utbetalning. 
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§ 40 Dnr SN 2015/031.042 
 
Verksamhetsuppföljning med prognos 1 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen och ger biståndsenheten i uppdrag att vid 
socialnämndens sammanträde den 26 maj 2015 redovisa vårdkrävande ärenden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har i uppdrag att redovisa en prognos över bedömt helårsutfall vid 
nämndens sammanträden. Prognosen uppdateras efter varje månads utgång. 

Förvaltningschefen har i uppdrag att vidta åtgärder eller föreslå åtgärder för att 
bedriva verksamheten inom budgetram. 

Förvaltningsekonomen fick förra gången i särskilt uppdrag att redovisa uppföljning 
av projektmedel. 
 
Beslutsunderlag 

 Prognos efter mars 2015 redovisas senast vid sammanträdet. 
 Statistik mars 2015. 
 
Beslutet skickas till 

Socialchefen 
Sektorchefen för Vård och omsorg 
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§ 41 Dnr SN 2015/074.041 
 
Budget 2016 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom tjänstemannaförslag till budget 2016 med 
ändringen att medel på 18 Mnkr från Oförutsett/Ej fördelat omfördelas till 
Fastighetsverksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nämnden kan lämna sina synpunkter på det budgetförslag som tagits fram av 
förvaltningen. De synpunkterna ska sedan lämnas vidare för beredning i 
kommunstyrelsen innan beslut om budgetramar tas i kommunfullmäktige i juni. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänstemannaförslag till budget 2016. 
 
Förslag på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Bifall till tjänstemannaförslag till budget 2016 med  
ändringen att medel på 18 Mnkr från Oförutsett/Ej fördelat omfördelas till 
Fastighetsverksamhet. 
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på tjänstemannaförslag till budget 2016 och finner att 
socialnämnden bifaller detta. 
 
Beslutsgång 2 

Ordförande frågar på Daniel Jensen ändringsförslag och finner att socialnämnden 
bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 42         
 
Ej verkställda beslut första kvartalet 2015 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ett beslut ska verkställas inom tre månader. Om detta inte kan ske, måste 
kommunen redovisa orsaken och vad ansökan avser, till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), för bedömning om eventuellt vitesföreläggande. Även kommunens 
revisorer och kommunfullmäktige ska informeras om vilka gynnande biståndsbeslut 
som inte verkställts. 

Under första kvartalet 2015 rapporterades till IVO fyra stycken gynnande beslut 
som ej verkställts inom tre månader. Alla avsåg särskilt boende enligt SoL inom 
äldreomsorgen. Orsaken är att ledig bostad saknas och berörda brukare får för 
närvarande insatsen korttidsboende. I all fyra fall togs de gynnande besluten under 
december 2014. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 20 april 2015. 
 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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§ 43 Dnr  SN 2015/075.049 
 
Gemensam ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom det upprättade förslaget till ersättningar för 
hemsjukvård och hemtjänst i annan kommun och att socialnämnden ger 
förvaltningen möjlighet att följa framtida rekommendationer om ersättningar  
utan beslut i socialnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Västkom har i beslut 2015-03-03 rekommenderat kommunerna att följa vissa 
ersättningsnivåer som redovisas i bilagorna till denna skrivelse. Förvaltningen 
föreslår nämnden att ställa sig bakom dessa ersättningsnivåer samt att 
förvaltningen får införa justeringar av ersättningsnivåerna i framtiden utan beslut i 
nämnden så länge nivåerna följer de förslag som Västkom lämnar årligen och som 
baseras framtagna underlag från SKL samt från Samverkansnämnden för västra 
sjukvårdregionen. 
 
Beslutsunderlag 

 Mail från Charlotta Wilhelmsson, Beredningsansvarig Hälsa Fyrbodal 
 Protokollsutdrag från Västkoms styrelsemöte 2015-03-03 
 
Beslutet skickas till 

Förvaltningsekonomen 
Sektorchefen för Vård- och omsorg  
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§ 44 Dnr SN 2015/076.050 
 
Antagande av samarbetsavtal för försörjning av hjälpmedel 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom det upprättade förslaget till avtal om hjälpmedel 
och tecknar det i enlighet med förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Västkom har tagit fram en rekommendation angående ett ”Samarbetsavtal för 
försörjning av personliga hjälpmedel”. Västkoms styrelse har vid sammanträde 
150303 fattat beslut om att skicka ut avtalet till kommunerna för hantering och 
beslut. Förvaltningens förslag är att Melleruds kommun ställer sig bakom det 
föreslagna avtalet. 
 
Beslutsunderlag 

 Mail från Charlotta Wilhelmsson, Beredningsansvarig Välfärd Fyrbodal 
 Protokollsutdrag från Västkoms styrelsemöte 150303 
 Missiv innehållande bakgrund, kortfattad beskrivning av innehåll i avtal 
 Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel inklusive bilagor 
 
Beskrivning av ärendet 

Västra Götalandsregionen och länets kommuner har en gemensam handbok för 
hjälpmedel och en gemensam hjälpmedelsförsörjning. 

Anledningen till att man haft ett gemensamt avtal är att patienten ska kunna få 
kontinuitet i vård och behandling även om huvudmannaskapet ändras under 
vårdtiden. 

Det nu giltiga avtalet upphör att gälla från 2015-09-30. Under hösten 2013 och 
våren 2014 fördes det diskussioner om hur hjälpmedelsförsörjningen skulle lösas 
fortsättningsvis. 

Utifrån EU:s nya upphandlinsdirektiv som ska implementeras i svensk lagstiftning 
från 2016. I det direktivet finns en bestämmelse som möjliggör samarbete mellan 
upphandlande myndigheter för att se till att allmännyttigt uppdrag som är 
gemensamt för avtalaslutande myndigheter kan genomföras. 

Samarbetet ska ledas via en gemensam samverkansorganisation som ska se till att 
de som sluter avtalet har insyn och inflytande samt ett gemensamt ansvar för 
verksamhetens bedrivande. 

Under 2014 ställde sig länets kommuner bakom ett förslag om ett gemensamt 
samarbetsavtal och ett förslag till avtal togs fram under hösten 2014. 
Socialnämnden i Mellerud har nu möjlighet att ställa sig bakom avtalet, 
ställningstagandet behöver redovisas till Västkom. 
 
Beslutet skickas till 

Västkom  
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§ 45  
 
Rapporter 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Michael Melby, Daniel Jensen, Christina Andersson: 

Socialnämndens utskott 15/4, ordförandebeslut LVU 27/4, beredningen  
Välfärd 16/4. 

Christina Andersson och Marianne Larsson: 

Verksamhetsbesök på gruppbostaden Karolinen och servicebostad Linnégatan. 

Jan Olsson: 

Magasinsgatan  
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§ 46   
 
Delegeringsärenden 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Besluten ska 
anmälas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan nämnden återkalla 
lämnad delegering. 
 
Beskrivning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde. 
 
Vård och omsorg samt Stöd och service 
 
Bistånd i hemvård, ordinärt boende, särskilt boende enligt SoL och insatser enligt 
LSS, mars 2015. 
 
Individ och familjeomsorg 
 
Ekonomiskt bistånd och familjerätt för mars 2015. 
 
Serveringstillstånd mars 2015. 
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§ 47 
 
Information 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

 Uppföljning Myndighetsenheten 
 Kommunfullmäktiges sammanträde 25 mars 2015, § 18. 
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§ 48 
 
Avtackning 
 
Sammanfattning av ärendet 

Sektorchefen för Stöd och service går i pension och avtackas för lång och  
trogen tjänst. 

 
  

        
 
 


