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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Torsdagen den 22 december 2016, klockan 08.30 – 12.15, i 

Bolstadrummet 

 
Beslutande  
Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) 

Daniel Jensen, vice ordf. (KD) 

Karin Nodin (C) 

Marianne Larsson (M) 

Märta Collén (MP) 

 

Tjänstgörande ersättare Maria Andersson (C) för Christina Andersson 

 Christine Andersson (S) för Eva Larson 
 
Övriga närvarande 

Ersättare Anita Augustsson (KIM) 

  

Tjänstemän Anders Asklund, socialchef 

 Patrik Högfelt, ekonom 

 Birgitta Bergh, sektorschef IFO 

 Anette Karlsson, sektorschef Stöd och Service 

 
Utses att justera  

Justerare Maria Andersson (C) 
Ersättare  
 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 29 december 2016 kl. 10.00. 

 

 

Justerade paragrafer  §§ 97 - 105 

 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Patrik Högfelt 

 Ordförande ............................................................................................................................. ................. 
  Michael Melby  

 Justerande ............................................................................................................................. ................. 

 Maria Andersson 

 

 

 

 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2016-12-22 

 

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-29 
   

 

Datum då anslaget tas ned 2017-01-20 
  
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
 

Underskrift ........................................................................................................ 

 Patrik Högfelt 
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§ 97 Dnr SN 2014/166.050 

 

Förlängning av samverkansavtal Ungdomsmottagning mellan 

Melleruds kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
för 2017 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att förlänga avtalet avseende ungdomsmottagning för 

2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Det senaste grundavtalet om ungdomsmottagningar löpte ut 2015. Norra hälso- 

och sjukvårdsnämnden har haft för avsikt att föreslå förändringar i avtalet men 

förändringarna har inte hunnit utredas och förankras i avtalskommunerna varför 

man förlängde avtalen utan förändring för 2016. Inte heller för 2017 har man ett 

färdigt förslag varför man igen föreslår en förlängning av avtalet utan förändringar, 

för 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2015-08-24, § 64 

Samverkansavtal om ungdomsmottagning i Mellerud, 2015 

 

Beskrivning av ärendet 

Med tanke på hur situationen är inom Individ och familjeomsorgen, med framför 

allt stora rekryteringssvårigheter är det bra att ungdomsmottagningen finns, 

framför allt med tanke på kultur och utbildningsnämndens behov av att få kurativa 

insatser för ungdomar då det inte är möjligt att erbjuda från socialtjänsten i 

dagsläget. Eftersom inget är ändrat i avtalet är kostnaderna för Melleruds kommun 

förhållandevis låga. Däremot är det nödvändigt att inför ett kommande 

avtalstecknande vara noga med att väga kostnader mot eventuella egna insatser i 

en ungdomsmottagning, likväl som att fundera över andra alternativ, typ 

familjecentral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Karin Davidsson, Västra Götalandsregionen 

hsn.norra@vgregion.se 
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§ 98   Dnr SN 2016/102.041 

 

Fördelning av budgetanslag 2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att fördela 2017 års budgetanslag mellan respektive sektor 

enligt följande: 

 

Sektor 

Ram 2017 

(tkr) 

70 Socialchef -12 017 

71 Individ- och familjeomsorg 34 848 

73 Vård och omsorg 168 787 

78 Stöd och service 67 272 

Ej ännu fördelat 662 

Totalt socialnämnden 259 552 

 
Socialchefen får i uppdrag att reglera verksamhetsanknutna poster till berörd 

sektor, post ännu ej fördelat samt mindre justeringar mellan sektorerna. 

 

Detaljbudgeten för 2017 ska redovisas vid socialnämndens sammanträde i januari. 

 

Socialchefen får i uppdrag att upprätta underlag för behov för 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid upprättandet av styrelsen och nämndernas budgetramar för 2017 beräknades 

budgeterade personalkostnaderna öka med 2,5 %, intäkter och övriga kostnader 0 

%. Interna kostnader regleras fullt ut vid oförändrat nyttjande. Personal-

omkostnadspåslaget utgår från 38,33 % (sänkt från 38,46 %).  

I kommunfullmäktiges beslut i juni 2016 om ramar 2017 beviljades socialnämnden 

ytterligare anslag med 5 500 tkr. Av dessa medel var avsikten att förstärka på 

Individ och familjeomsorgen med 1 000 tkr riktat till placeringskostnader. Två mnkr 

avsågs för att ta bort ett beräknat nettoöverskott för ensamkommande barn. 

Ytterligare 2,5 mnkr tillsköts vård och omsorg för att täcka ökade kostnader för 

hemtjänst.  

Besked om statligt stimulansbidrag för bemanningssatsning inom äldreomsorgen 

2017 saknas fortfarande. För 2016 var denna intäkt budgeterad med 2,5 mnkr. 

Utifrån socialnämndens begäran hos kommunfullmäktige om utökad ram för 2017 

beviljades nämnden ytterligare 3,9 mnkr (Kf beslut § 149 2016-11-23). Utifrån 

socialnämndens begäran motsvarar den ökade ramen följande åtgärder: 
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Fagerlidshemmet – demensbemanning 20 platser 1 500 tkr 

Fagerlidshemmet – bemanning för ytterligare fyra platser 1 200 tkr 

Hemvård – anpassning till befolkningsökning 1 840 tkr 

Egenfinansiering ökade intäkter och minskat åtagande -1 350 tkr 

Lönerörelsen 2016 – lönesatsning undersköterskor 757 tkr 

Summa 3 947 tkr 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-22, § 78 

Socialnämndens beslut 2016-10-31, § 81 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-23, § 149 

Förvaltningsekonomens skrivelse 2016-12-21 
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§ 99   Dnr SN 2016/073.042 

 

Verksamhetsuppföljning november 2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens resultat mot budget bedöms i denna prognos till ett underskott på 

11,8 mnkr. Detta är en försämring jämfört med prognos efter oktober med 900 tkr. 

Försämringen beror främst på justerad löneprognos för verksamheterna inom vård 

och omsorg. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Socialförvaltningens prognos t.o.m. november 2016 

Verksamhetsstatistik t.o.m. november 2016 
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§ 100   Dnr SN 2016/143.007 

 

Uppföljning av aktgranskning LSS 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om att se över behovet av vägledande principer för LSS i 

Melleruds kommun eller gemensamma för samtliga samarbetskommuner.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljningen av aktgranskningen inom LSS som genomfördes 2011 genomfördes 

under oktober 2016. Frågan var om socialnämnden hade vidtagit tillräckliga 

åtgärder för att förbättra styrningen och uppföljningen i LSS-verksamheten med 

utgångspunkt av genomförd revision 2011.  

 

Den samlade bedömningen från revisionen var att socialnämnden vidtagit 

tillräckliga åtgärder för att förbättra styrningen och uppföljningen i LSS-

verksamheten. Det framkom under revisionen att kännedomen om Melleruds 

kommuns vägledande bestämmelser från 2013 var bristfälliga. Rekommendationen 

är att se över behovet av vägledande principer för Melleruds kommun eller 

gemensamma för samtliga samarbetskommuner.  

Beslutsunderlag 

 

Rapporten från uppföljningen av aktgranskningen LSS oktober 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Revisorerna 
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§ 101 SN 2013/058.701 

 

Förslag om medfinansiering gemensam samordnare gällande 

barnahus i Fyrbodal. 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tillstyrker delad kostnad utifrån befolkningsmängd för en 0,5 års 

samordnartjänst. Total kostnad uppgår till 340`kr för tjänst, som ska delas i 

förhållande till invånarantal, samt 100`kr för oh kostnader vilka delas lika mellan 

Dals Ed, Bengtsfors, Åmål och Melleruds kommuner. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns ett behov av att samverka i frågor som rör hot och våld mot minderåriga. 

Målgruppen som är barn och ungdomar i åldern 0 - 18 år som varit utsatta för våld 

i nära relationer, sexuella övergrepp, hedersrelaterat brottslighet och 

människohandel med sexuella ändamål samt kvinnlig könsstympning enligt lagen 

(1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. Samarbetande 

myndigheter är socialtjänst, polis och åklagarmyndighet samt sjuk och hälsovård. 

Det är av stor betydelse att samarbete sker för att kunna handlägga och stödja de 

personer som misstänks vara utsatta för denna typ av brott. 

Barnahusverksamheten bedrivs på flera orter. För Melleruds del innebär det 

framförallt att barnförhörsverksamheten förläggs till Åmål.  

Vikten av samordning läggs på det gemensamma som handlar om 

kompetenshöjning, rutiner och metoder för alla kommuner som tecknar avtal att 

kunna få ta del av. Denna funktion föreslås ligga på en samordningstjänst knuten 

till Barnahuset i Trollhättan, som ansvara över att implementera och driva 

utvecklingsarbete gällande brott mot barn i kommunerna. Barnahuset i Trollhättan 

ses i denna modell som att vara huvudkontoret och Uddevalla och Åmål blir 

satelliter till huvudkontoret tillsammans med de kommuner som väljer att ingå 

avtal och därmed knyts till Åmål eller Uddevalla satelliterna. Kommunerna i norra 

Bohuslän och Dalsland har då möjlighet att teckna avtal med Uddevalla respektive 

Åmåls verksamheter och samtidigt få ta del av det övergripande gemensamma 

utvecklingsarbetet som kommer erbjudas från Barnahuset Trollhättan. 
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§ 102   

 

 

Rapporter 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Melby, Daniel Jensen och Eva Larsson 

2016-12-13 Socialnämndens utskott 

 

Michael Melby 

2016-12-07 Arbetsmiljöverket - uppföljningsmöte 

2016-12-09 Beredningen Välfärd 
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§ 103 

 

Delegeringsärenden och anmälan av domar 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten enligt SoL och LSS 

Socialnämnden godkänner informationen av inkomna domar. 

 

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: 

 

Beslut enligt SoL och LSS för november. 

 

Följande domar anmäls vid dagens sammanträde: 

 

Dom Förvaltningsrätten i Göteborg 24 november 2016 avslag på överklagat ärende 

angående ekonomiskt bistånd.  
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§ 104 

 

 

Information 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

- § 226 kommunstyrelsen 7 december 2017 

- Återbruk av inventarier – återkoppling vid socialnämnden januari 2017 

- Socialchefen informerar om plan vid brist på delegerade beslutsfattare  

- Systemförvaltare 

- Personalsituationen på IFO 

- Ny chef för sektorn vård och omsorg 

- Ny socialchef 
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§ 105 SN 2015/220.738 

 

 

Ängenäs – antal boendeplatser  
 

 
Socialnämndens beslut 

Socialchefen får i uppdrag att ta fram underlag för ekonomisk brytpunkt hemtjänst 

kontra särskilt boende. 

Socialnämndens presidium får i uppdrag att upprätta förslag till kommunstyrelsens 

sammanträde i januari 2017 om hur många boendeplatser det planerade 

äldreboendet på Ängenäs ska omfatta. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande har underhand begärt socialnämndens bedömning 

hur många boendeplatser det nya äldreboendet på Ängenäs bör omfatta.  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll 2015-11-24, § 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Socialchefen 

 


