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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats  Tisdagen den 25 november 2014, klockan 08.30 – 12.30, i 

Skållerudsrummet 

 
Beslutande  
Ledamöter Daniel Jensen, ordf.  (KD) 

 Kerstin Nordström, v. ordf. (S) 

 Gunnar Karlsson (C) 

Christina Andersson (C) 

 Christine Andersson (S) 

   

Tjänstgörande ersättare Marianne Larsson (M) för Patrik Tellander(M) 

 Barbro Prästbacka  (V) § 102-110 

 Ann-Christin Larsson (KD) § 111 
Övriga närvarande 

Ersättare Ann-Christin Larsson (KD) § 102-110 

  

Tjänstemän Thomas Jubell, socialchef 

 Patrik Högfelt, ekonom 

 Anna-Karin Sandberg, förvaltningssekreterare 

 Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare 

 Jan Olsson, sektorschef Stöd och service 

 Anna Åkerblom, enhetschef Myndighetsenheten 

 

  

 
Utses att justera  

Justerare Kerstin Nordström (S) 
 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 2 december 2014, klockan 13:00 

  

Justerade paragrafer  §§ 102 - 111 

 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  

  Anna-Karin Sandberg 

 Ordförande ............................................................................................................................. ................. 

  Daniel Jensen  

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

 Kerstin Nordström  

 

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

 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2014-11-25 
 

Datum då anslaget sätts upp 2014-12-02 

  

 

Datum då anslaget tas ned 2014-12-29 
  
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

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

 Anna-Karin Sandberg 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 

 

§ 102 

 

Avtal med migrationsverket avseende ensamkommande ungdomar utan 

legala vårdnadshavare 

 

 

§ 103 

 

Justerad och uppräknad ersättningsnivå avseende ekonomiskt stöd för 

personlig assistans enligt LSS § 9:2 

 

 

§ 104 

 

Utredning om bemanningsenhet/vikarieanskaffning  

§ 105 

 

Ändring i det stadigvarande serveringstillståndet för Håveruds Brasseri, 

Dalslands Center med anledning av nytt hyresavtal 

 

 

§ 106 

 

Verksamhetsuppföljning till och med oktober 2014  

§ 107 

 

Information om öppna jämförelser  

§ 108 

 

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av protokoll  

§ 109 

 

Rapporter  

§ 110 

 

Delegeringsärenden  

§ 111 

 

Information/anmälan  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 102 Dnr SN 2011/067.133      

  

 

Avtal med migrationsverket avseende ensamkommande 

ungdomar utan legala vårdnadshavare 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden begär att kommunstyrelsen i Mellerud tecknar nya avtal med 

migrationsverket om mottagande av ensamkommande ungdomar utan legala 

vårdnadshavare. Avtalet ska omfatta pojkar i ålder 16 – 18 år och antalet 

asylplatser ska vara 9 samt att antalet boendeplatser för ungdomar med 

uppehållstillstånd blir 18, och ett totalt antal om max 27 ungdomar. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har för tillfället ett avtal om att ta emot 3 ungdomar som söker 

asyl och 15 med permanent uppehållstillstånd. Antalet ensamkommande ungdomar 

ökar stadigt per år och Migrationsverket har stöd i lagen att anvisa ungdomar 

utanför avtalet om behov uppstår. Migrationsverket har satt ett fördelningstal på 9 

ungdomar som söker asyl för Mellerud. Om man sluter avtal på fördelningstalet så 

har kommunen större möjlighet att planera och genomföra mottagandet av 

ungdomarna än om Migrationsverket på egen hand utan styrning placerar i 

kommunen. Förslaget är därför att antalet asylplatser utökas till 9 och totalantalet 

blir 27, 9 asylplatser samt 18 boendeplatser för ungdomar med uppehållstillstånd.  

 

Beslutsunderlag 

Nuvarande avtal med Migrationsverket. 

Prognosmaterial från Migrationsverket/länsstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 103 Dnr SN 2014/010.729   

 

Justerad och uppräknad ersättningsnivå avseende ekonomiskt 
stöd för personlig assistans enligt LSS § 9:2 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ersättningsnivån avseende ekonomiskt stöd för 

personlig assistans enligt LSS § 9:2, i normalfallet, ska vara 260 kr/timme för 

2015. I fall då privat assistansanordnare i huvudsak anlitar assistenter som lever i 

hushållsgemenskap med brukaren ska ersättning utgå med 239 kr/timme.   

Uppräkning ska ske årligen enligt Sveriges Kommuner och Landstings index. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Vid beslut om ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt LSS § 9:2 har den 

enskilde möjligheten att välja privat assistansanordnare. Kommun har då 

skyldighet att till den enskilde, eller dennes assistansanordnare, utbetala skäliga 

kostnader. Skäliga kostnader anses vara de faktiska kostnader som kommun själv 

skulle ha haft om assistansen genomförs i kommunal regi. Nedanstående 

beräkningsunderlag har använts av flera kommuner i Fyrbodal och stämmer väl 

överens med våra egna beräkningar. Justering av beräkningsunderlag har skett på 

grund av tidigare felaktigheter. 

 

 Ersättningsnivå 2013 

Grundlön per timme 130,00 

OB-tillägg 11,5 % 14,95 

Semesterlön 14 % 18,20 
Delsumma 
lönekostnader 163,15 
Arbetsgivaravgifter 
38,46% 62,75 

Summa lönekostnader 225,90 
Övriga kostnader adm 
mm 9,74 % 22.00 

Totalt 247,90 

Avrundat belopp 248,00 
Ersättningsnivå 2014   
+2,5%                                                                            254,00 
Ersättningsnivå 2015   
+2,5% 260,00 

  
I de fall privat assistansgivare i huvudsak anlitar asistenter som lever i 

hushållsgemenskap med brukaren skall beloppet reduceras med kostnader för 

obekväm arbetstid. 
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§ 104 Dnr SN 2011/133.020   

 

Utredning om bemanningsenhet/vikarieanskaffning 
 

Socialnämndens beslut 

Att uppdra till förvaltningschefen att utreda frågan om en 

bemanningsenhet/vikarieanskaffning kan organiseras. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för samverkan 80-projektet har kommunstyrelsens arbetsutskott 

diskuterat frågan om inrättandet av en bemanningsenhet/vikarieanskaffning. KSAU 

har lämnat uppdraget till socialnämnden att se över frågan och hur en sådan 

verksamhet kan anordnas. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 november 2014. 

Beskrivning av ärendet 

 

I samband med att ett 80-projekt har genomförts inom socialförvaltningen under 

2014 har frågan uppkommit om behov av en bemanningsenhet. Kommunstyrelsen 

arbetsutskott är också personalutskott och har ansvaret för personalen inom 

kommunen. I samband med senaste avrapporteringen av 80-projektet till 

personalutskottet uppdrogs muntligen till socialnämnden att diskutera om en 

utredning av en bemanningsenhet skulle göras. 

 

Förvaltningens mening är att det är viktigt att genomföra en sådan utredning för att 

se hur anskaffning av vikarier och bemanning ska kunna effektiviseras. 
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§ 105 Dnr  SN 2014/221.702 

 

Ändring i det stadigvarande serveringstillståndet för Håveruds 
Brasseri, Dalslands Center med anledning av nytt hyresavtal 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden i godkänner förändringen i det stadigvarande serveringstillståndet 

för Håveruds Fisk & Vatten AB orgnr 556663-0462, som p g a nytt hyresavtal fått 

förändrade serveringsytor.  

 

Håveruds Fisk & Vatten AB orgnr 556663-0462 beviljas stadigvarande 

serveringstillstånd för allmänheten, att servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck 

samt spritdrycker inom lokalerna och på uteserveringarna utifrån de ytor som 

företaget disponerar enligt hyresavtal som är upprättat med Melleruds Kommuns 

samhällsbyggnadsförvaltning enligt 8 kap 2 § alkohollagen. Servering får ske 

årligen mellan kl 11.00–02.00  

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Melleruds samhällsbyggnadsförvaltning har aktualiserat en omförhandling av 

hyresavtalet för Håveruds Fisk & Vatten AB. I det nya avtalet har Håveruds Fisk & 

Vatten AB (Bolaget) fått begränsning av de ytor där alkoholservering får ske, se 

ritningar bilaga 1.  

 

Emellertid finns det möjlighet för Bolaget att ansökan om tillfälligt utökat 

serverings-tillstånd de gånger man tänkt ha mässor eller andra tillställningar i 

Dalslands Center, vilket även öppnar för andra aktörer att också söka tillfälliga 

tillstånd i de lokaler som inte hyrs av Bolaget. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Ritningar och hyresavtal enligt bilageförteckning. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

 

Håveruds Fisk & Vatten AB, Dalslands Center, 464 72  HÅVERUD 

Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare  
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§ 106 Dnr SN 2014/040.042 
 
Verksamhetsuppföljning till och med oktober 2014  

 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen och ger i uppdrag till förvaltningschefen 

att fortsatt bedriva verksamheten inom budgetram. 

 

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. 

 

Förvaltningschefen fick förra sammanträdet i uppdrag att i möjligaste mån undvika 

betaldagar för medicinskt färdigbehandlade. Lägesrapport ska lämnas till nämnden 

månadsvis. 

Prognosen redovisar ett överskott med ca 4 200 tkr. Jämfört med föregående 

prognos är detta en förbättring med ca 1,3 mnkr. Orsakerna till förbättringen är 

avslutade HVB-placeringar och fortsatt lägre kostnadsutveckling än budgeterat för 

försörjningsstöd. Hemvårdens befarade underskott har reducerats. Inom övrig LSS 

har de förväntade återbetalningskraven till Försäkringskassan dämpats något I 

övrigt visar de olika verksamheterna en lägre kostnadsutveckling än vad som 

förväntats tidigare. 

 

Driftsprojekt påverkar det sammanlagda resultatet efter september positivt med ca 

3,4 mnkr. 
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§ 107       

 

 

Information om öppna jämförelser 

 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Information till nämnden om öppna jämförelser som gäller ekonomiskt bistånd. 

Bifogat är en sammanställning som gäller de 14 kommunerna i Fyrbodal. 
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§ 108 Dnr SN 2014/179.007       

 

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av protokoll 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar tjänsteskrivelsen över Granskning av protokoll till 

revisorerna. 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Deloitte granskat Melleruds 

kommuns nämndprotokoll, tillhörande handlingar och riktlinjer. Granskningen var 

identifierad genom väsentlighets- och riskbedömning. 

Syftet med granskningen var att bedöma om protokollen följde kommunallagen och 

kan läsas och förstås av såväl förtroendevalda och anställda inom organsiationen 

som av intresserade medborgare utan förkunskaper i ärenden eller ingående 

kännedom om kommunal verksamhet. 

Revisoreran bedömer att protokollen med några få undantag lever upp till 

kommunallagens krav. Beslutsmeningarna är inte alltid självständiga och kvaliteten 

i de sammanfattande texterna varierar. Revisoreran tror att protokollens kvalitet 

och likformighet kan ökas genom att införa ärendehanteringsmodulen i 

diariesystemet W3D3. 

Förutom förbättringar inom struktur, klarspråk och rutiner vill revisorerna att 

nämnderna ska undersöka om enigheten i protokollen kan ge bristande transparens 

och innebära ett demokrati- och förtroendeproblem. 

Rekommendation från revisionen är relevant och värdefull och kommer att beaktas 

och åtgärdas  

Revisorerna önskar svar på revisionsrapporten senast den 28 november 2014. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande daterad 10 november 2014 

Rapport från kommunrevisorerna 
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§ 109      

 

Rapporter 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Daniel Jensen, Kerstin Nordström, Patrik Tellander 

11/11 socialnämndens utskott och presidie 

 

Daniel Jensen och Kerstin Nordström 

19/11 KPR och KHR 

 

Daniel Jensen 

31/10 Beredningen Hälsa 

 

Thomas Jubell 

Boende för ensamkommande 
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§ 110  

 

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, oktober 2014. 

 

Individ och familjeomsorg 

 

Ekonomiskt bistånd och familjerätt för oktober 2014. 

 

Beslut Förvaltningsrätten i Göteborg 7 november 2014 – avvisad överklagan. 

 

Dom Förvaltningsrätten i Göteborg 28 oktober 2014 – avslag överklagan. 

 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Socialnämnden 2014-11-25 12

  

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 111  

 

Information/Anmälan 
 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

- lägesrapport NPÖ 

- Vårdsamverkan Fyrbodal, ansvar och befogenheter för medföljande personal till    

sjukhus 

- Kommunfullmäktigens sammanträde 22 oktober 2014 § 73, 76 

- avsägelse från ledamot 

- demensföreskriften upphör när bemanningsföreskriften träder i kraft 

- lokaler för enhetschefer Stöd och service 

- rekryteringsläget för sjuksköterskor 

  

   

       

 

 

 

 

 


