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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdagen den 26 april 2016, klockan 08.30 – 12.30, i 

Skållerudsrummet 

 
Beslutande  
Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) § 32-40 

Daniel Jensen, vice ordf. (KD) 

Christine Andersson  (S) tjg för Eva Larsson (S) § 32-40 

Maria Andersson (C) tjg för Christina Andersson(C) 

Kristoffer Nilsson (S) tjg för Karin Nodin (C) 

Marianne Larsson (M) 

Märta Collén (MP) 

 Anita Augustsson   (KIM) § 31 för Christine Andersson (S) 

 
Övriga närvarande 

Ersättare Anita Augustsson (KIM) § 32-40 

  

Tjänstemän Anders Asklund, socialchef 

 Patrik Högfelt, ekonom § 34-37 

 Anna-Karin Sandberg, förvaltningssekreterare 

 Sölvie Linder, sektorchef VoO § 34 

 Anette Karlsson, sektorchef SoS § 34 

 Birgitta Bergh, sektorchef IFO § 40 

 

  

 
Utses att justera  

Justerare Maria Andersson (C) 

 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 28 april 2016, klockan 08.00 

 

 

Justerade paragrafer  §§ 31 - 40 

 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Anna-Karin Sandberg 

 Ordförande ............................................................................................................................. ................. 
  Michael Melby §§ 32-40 Daniel Jensen § 31 

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

 Maria Andersson 

 

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

 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2016-04-26 

 

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-28 

  
 

Datum då anslaget tas ned 2016-05-20 
  
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

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

 Anna-Karin Sandberg 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 

 

§ 31 Föreningsbidrag 2016 

 

 

§ 32 

 

Dalslandsgemensam administratör familjehemsenheten/ensamkommande 

barn och ungdom 

 

 

§ 33 

 

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning samt 

uttagsrätt på konto 

 

 

§ 34 

 

Prognos 1 2016 och verksamhetsuppföljning tom mars  

§ 35 

 

Tjänstemannaförslag budget 2017 

 

 

§ 36 

 

Ej verkställda beslut kvartal 1 2016 

 

 

§ 37 

 

Anpassning av sammanträdesdatum för redovisning av delårsbokslut och 

prognos 3 2016 

 

 

§ 38 

 

Rapporter  

§ 39 

 

Delegeringsärenden  

§ 40 

 

Förvaltningsinformation/anmälan  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 31 Dnr SN 2015/158.701 

 

Föreningsbidrag 2016 
 

Socialnämndens beslut 

 

Medl. Förening 2014 2015 Ansökt 2016 

(24)33 Brottsofferjouren Vbg o Dalsland 1 000 1 000 15 000 2000 

 Bris Region Väst 1 000 1 000 Ej sökt  

5(18) 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 

197 HRF Hörselskadades förening i 

Mellerud 

5 000 5 000 5 000 5000 

 Idégruppen Älvan 5 000 5 000 10 000 5000 

235 Mellerudsbygdens 

Pensionärsförening SPF 

5 000 5 000 5 000 5000 

301 PRO Mellerud 5 000 5 000  5000 

55 Demensföreningen i Mellerud 5 000 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  

 

Förvaltningen får i uppdrag att inför 2017 beskriva syftet med socialnämndens 

föreningsbidrag och komma med förslag till riktlinjer för bedömning av 

ansökningar.   

 

Jäv 

 

Michael Melby och Christine Andersson anmäler jäv och deltar inte 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 39 300 kr. Förslaget uppgår till 38 

800 kr. Skulle någon ny ansökan inkomma under året som avser etablera 

samverkan med kommunen om vissa frivilliginsatser kan den prövas under löpande 

budgetår.   

Beslutet skickas till 

Sökande föreningar endast som utbetalning. 
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§ 32 Dnr SN 2015/234/751 

 

Dalslandsgemensam administratör 

familjehemsenheten/ensamkommande barn och ungdom 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden beslutar att medfinansiera en dalslandsgemensam administratör 

med placering vid familjehemsenheten i Åmål. Anställningen ska vara en 

projektanställning på 0,75 årsarbetare under perioden 1 maj 2016 till 30 april 2018 

och ska därefter utvärderas.  

 

Melleruds andel beräknas enligt fördelning till 25% av kostnaderna och finansieras 

med statliga medel för flyktingmottagning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

En gemensam administratör för familjehemsavtal skulle avlasta handläggarna att 

kunna fokusera på uppdraget med handledning.  

 

Att likforma avtalen skulle ge en bättre service till uppdragstagarna 

familjehemmen. Förslag till enhetlig policy/riktlinjer för familjehem ska upprättas 

för beslut i kommunernas nämnder i Dalsland.  

 

Enheten för ensamkommande är i stort behov av familjehem, främst till de yngre 

barnen. Det är inte ovanligt att Migrationsverket direkt placerar barn hos 

närstående till barnet. Dessa närstående kan befinna sig i asylprocessen eller 

erhåller etableringsstöd. Det behöver klaras ut vilka arvoden och 

omkostnadsersättningar som ska gälla och om dessa påverkar dagersättning eller 

etableringstillägg som Migrationsverket respektive Arbetsförmedlingen betalar ut. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

 

Åmåls kommun 
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§ 33 Dnr SN 2015/95.002 

 

 

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning samt uttagsrätt på konto 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämndens föreslår kommunstyrelsen att besluta att följande personer 

bemyndigas att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt 

på konto 8234-735123363 två i förening: 

 

sektorchef IFO Birgitta Bergh Ny 

enhetschef vuxna Christine Loiske Björkman Ny 

Socialsekreterare Tonje Norén Jacobsen 

Socialsekreterare Annika Lau Ny 

Socialsekreterare Inga-Lena Dahl Larsson 

Socialsekreterare Sara Gavelin 

Socialsekreterare Inga-Lena Andersson 

Socialsekreterare Camilla Björk Karlsson 

Förvaltningschef  Anders Asklund Ny 

Assistent Maritha Johansson 

Assistent Helena Sundström 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

På grund av personalförändringar inom Myndighetsenheten behöver ett nytt beslut 

fattas vad gäller bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning 

samt uttagsrätt på konto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 34   Dnr SN 2016/073.042 

 

 

 
Prognos 1 2016 och verksamhetsuppföljning tom mars 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen och uppdrar åt socialchefen att reducera 

underskottet i möjligaste mån och fortsätta analysera orsaker.  

 

Socialchefen får i uppdrag att göra en fördjupad analys och prognos för placeringar 

på HVB, försörjningsstöd samt hemvård. Analyserna ska redovisas i samband med 

socialnämndens sammanträde i augusti. 

 

Löpande avrapportering ska göras till socialnämnden och en fördjupad prognos 

redovisas senast i samband med prognos 2 i augusti. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Socialnämnden bedömer i årets första prognos att nettokostnaderna kommer att 

överstiga nämndens budgetram med drygt 10 mnkr. De främsta orsakerna bakom 

det förväntade resultatet är inom Individ- och familjeomsorgen placeringar i hem 

för vård och boende (HVB) och kostnader för försörjningsstöd. Inom Vård och 

omsorg har omsorgsbehovet ökat, fler utskrivningsklara/korttidsvård och en 

fortsatt hög efterfrågan på hemvårdsinsatser.  

 

Förvaltningen har i uppdrag att redovisa en prognos över bedömt helårsutfall vid 

nämndens sammanträden. Prognosen uppdateras efter varje månads utgång. 

 

Beslutsunderlag 

 

Prognos och statistik för mars 2016. 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Socialnämnden 2016-04-26 7

  

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 35 Dnr SN 2016/102/041 

 

Tjänstemannaförslag budget 2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen och ställer sig bakom 

tjänstemannaförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

 

Tillskottet till socialnämndens budget är för 2017: 

En avräkning av en intäkt på 2 milj kronor från ekonomiskt bistånd 

Tillskott på 1 milj för placeringar 

Tillskott 2,5 milj kr för att täcka kostnader inom hemtjänsten(kostnaden beräknas 

till ca 5 milj kronor varav 2,5 milj täcks av statsbidrag för bemanning) 

Föreslagna tillskott till budget är förhållandevis stort men täcker troligen inte det 

totala behovet. Det är heller ingen mening att kräva en överkompensation 

då”normalläget” för IFO budgeten är okänt. Däremot bör kommunen ha beredskap 

för att hantera eventuella underskott. 

En översyn av kostnaderna i samtliga verksamheter är nödvändiga men 

besparingsmöjligheterna inom socialnämndens förvaltningsområde kommer att vara 
begränsade och knappast uppgå till ett möjligt underskott om 4-5 milj.kr 

Tjänstemannaförslaget innehåller förutsättningar för budgetfördelning utifrån 

omvärldsbevakning och förväntade händelser under 2016/17 Redovisningen rör 

hela kommunen med kommentarer kring varje förvaltningsområde. 

För socialförvaltningens del är det när detta skrivs så gott som omöjligt att på vissa 

områden förutse vilka behov som föreligger och som borde tillgodoses ekonomiskt 

för att undvika en budget i obalans vid bokslutet 2017. När det gäller kostnaderna 

för Individ och familjeomsorgen under 2017 påverkas de i allra högsta grad av hur 

väl verksamheten lyckas i att rekrytera kvalificerad personal till handläggar-

tjänsterna och hur snabbt man lyckas bygga upp nya strukturer för hur 

verksamheten skall bedrivas. I detta ligger också hur väl man lyckas i att hitta och 

bygga ut rimliga komplement till externt köpta behandlingslösningar. Att ha fel 

kompetens, att sakna tydligt ledarskap eller stor omsättning i personalgruppen 

skapar kostnader både vad gäller dyrare insatser men även kostnader för inhyrd 

personal och andra kostnader i samband med rekrytering. Ytterligare en 

osäkerhetsfaktor när det gäller individ och familjeomsorgens kostnader är 

oförutsägbarheten när det gäller ärendetillströmningen. Ett sätt att hantera detta är 

att lägga en budget för tex placeringar på en medelnivå och vara medveten om att 

man kan behöva hantera avvikelserna utanför den egna budgeten. 

Ytterligare en svårighet inför budget 2017 är försörjningsstödets utveckling. 

Kommunens befolkningsutveckling är positiv vilket är glädjande men vi kan befara 

att kostnaden när det gäller försörjningsstöd kommer att öka som det i detta 

budgetförslag inte finns täckning för och som man också bör ha en beredskap för 

hur man ska hantera. 
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Som det ser ut idag så skulle budgetförslaget täcka kostnaderna för hemtjänstens 

fortsatta kostnadsutveckling, under förutsättning att statsbidraget kan användas 

inom verksamheten.  

I övrigt finns utvecklingsbehov i form av administrativt stöd och 

verksamhetsutveckling men bedöms inte krävas mer medelstilldelning för att klara 

verksamheten. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänstemannaförslag Budget 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 36   Dnr SN 2016/101/705 

 

Ej verkställda beslut kvartal 1 2016 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre 

månader.  

Sammanfattning av ärendet 

Under första kvartalet 2016 har två ej verkställda beslut inrapporterats till IVO. Det 

första avser kontaktperson enligt LSS. Den sökande har tackat nej till erbjudandet. 

Det andra ärendet avser boende i särskilt boende enligt SoL. Sökandes behov är 

anpassat boende för demensvård där förvaltningen ännu inte kunnat erbjuda plats. 

Sökande har för närvarande insatsen korttidsvård. 

Beslutsunderlag 

Individrapport 2016-03-29 – 1459256191892 (sekretess). 

Individrapport 2016-04-15 – 1460704657261 (sekretess). 

Kvartalsrapport 2016-04-15 – 1460704983934 (bifogas) 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader 

från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen 

avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre 

månader från datum för avbrott. Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. 

 

De insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande: 

 

SoL, äldreomsorg 

SoL, omsorg om personer med funktionsnedsättning 

SoL, individ- och familjeomsorg 

LSS, omsorg om personer med funktionsnedsättning 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunfullmäktige 

Revisorerna 
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§ 37 

 

Anpassning av sammanträdesdatum för redovisning av 

delårsbokslut och prognos 3 2016 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden i augusti ska sammanträda onsdagen den 31 augusti 2016. 

 

Socialnämnden i oktober ska sammanträda måndagen den 31 oktober 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens sammanträdesdatum i augusti och oktober 2016 är sedan tidigare 

bestämt till 23/8 samt 18/10. Vid dessa två tillfällen ska delårsbokslutet per den 

31/7 och prognos 3 (januari – september) behandlas. De tidiga sammanträdes-

datumen i respektive månad medför att förvaltningen får mycket kort tid att 

förbereda nödvändiga handlingar inför de aktuella nämndsammanträdena. 

Om socialnämnden väljer att flytta augusti respektive oktober månads samman-

träden till nästkommande veckor skapar det möjlighet att presentera mer 

kompletta handlingar för nämnden att ta ställning till. 

Beskrivning av ärendet 

Under ett verksamhetsår ska respektive nämnder och styrelse upprätta tre 

prognoser, ett delårsbokslut samt ett årsbokslut. Prognoserna och boksluten ska 

under 2016 vara inlämnade till kommunstyrelsen senast vid följande datum och 

behandlas i socialnämnden enligt nedan: 

 

Tillfälle Inlämnat KS Socialnämnd 

Prognos 1  2 maj 26 april 

Delårsbokslut 1 september 23 augusti 

Prognos 2  1 september 23 augusti 

Prognos 3  28 oktober 18 oktober 

Bokslut februari 2017 februari 2017 

 

Förvaltningens månadsprognoser och statistik inklusive upprättande av handlingar 

till socialnämnden är vanligtvis klara 2 – 2,5 vecka in i den nya månaden. Vid 

prognos- och bokslutstillfällena ovan kräver ytterligare tid då underlagen är mer 

omfattande. Processen omfattar i huvudsak av sittningar/avstämningar med 

enhets- och sektorschefer, upprättande och analys av statistik samt analys av den 

ekonomiska redovisningen. 

Förslaget till beslut har diskuterats i socialnämndens presidie. 
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§ 38 

 

Rapporter 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Michael Melby 

 

7/4 Beredningen välfärd 

5-6/4 Samordningsförbundet Finsam konferens 

18/4 Ägarråd samordningsförbundet 

 

Daniel Jensen, Michael Melby, Eva Larsson 

13/4 Socialnämndens utskott och presidie 

 

Daniel Jensen 

5/4 Budgetberedning tjänstemannaförslag 
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§ 39 

 

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 2016. 

 

Statistik LSS-ärenden tom mars 2016. 

 

Utredning och beslut enligt Lex Sarah Dnr SN 2016/36,44,69,70,92,95 

 

 

Individ och familjeomsorg 

 

Ekonomiskt bistånd och familjerätt för mars 2016. 

 

Dom förvaltningsrätten i Göteborg 8 april 2016. Avslag överklagan ekonomiskt 

bistånd. 

 

Dom förvaltningsrätten i Göteborg 11 april 2016. Beviljad ansökan om LVU. 
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§ 40 

 

Förvaltningsinformation/anmälan 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

 Vägledande bestämmelser biståndshandläggning 

 Arbetsgruppen nytt äldreboende 

 lägesrapport IFO 

 rapport från KSAU 

 Beslut IVO avslutar Lex Maria 

 Beslut kommunfullmäktige extra statsbidrag 2016 § 19 

 Beslut kommunfullmäktige årsredovisning 2015 § 27 

 Arbetsmiljöaspekter vid planering av arbete i enskildas hem 

 Ärendestatistik från patientnämndernas kansli 

 

 


