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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdagen den 27 mars 2018, klockan 08.30 – 12.00, i 
sammanträdesrummet Skållerud, Kommunhuset, Mellerud 

 
Beslutande  
Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) 

Daniel Jensen, vice ordf. (KD) § 44 - 53 
Christina Andersson (C) 
Karin Nodin (C) 
Märta Collén (MP) 

 
 
Tjänstgörande ersättare Christine Andersson   (S) för Eva Larsson 
 Anita Augustsson   (KIM) för Marianne Larsson  
 

 
Övriga närvarande 
  
Tjänstemän Roger Granat, socialchef 
 Karolina Christensen, sektorchef Vård och Omsorg, § 43 
 Lena Hansson, enhetschef Kroppefjällshemmet, § 43 
 Carina Fors, verksamhetsutvecklare, § 44 
 Patrik Högfelt, ekonom, §  
 Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare, § 54 
 Jeanette Krafft, alkoholhandläggare, § 54 

 
Utses att justera  
Justerare Karin Nodin (C) 
Ersättare Anita Augustsson (KIM) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 29 mars kl 09.00 

 
 
Justerade paragrafer  §§ 42 - 54 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Gunnar Karlsson 

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

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Karin Nodin 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2018-03-27 

 
Datum då anslaget sätts upp 2018-03-29   

 
Datum då anslaget tas ned 2018-04-27 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Gunnar Karlsson 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 42 Fastställande av dagordning 3 
§ 43 Information från sektorchefen, Vård och omsorg 4 
§ 44 Kvalitets och patientberättelse 5 
§ 45 Intern kontrollplan 2018 6 
§ 46 Information inför budget 2019 7 
§ 47 Verksamhetsuppföljning 8 
§ 48 Förändring av delegeringsordning 9 
§ 49 Information om rekryteringsprocess av ny socialchef  10 
§ 50 Rapporter från förvaltningen 11 
§ 51 Rapporter från socialnämndens ledamöter 12 
§ 52 Delegationsärenden 13 
§ 53 Anmälan 14 
§ 54 Taxor för serveringstillstånd och tillsynsavgifter 15 
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§ 42 
 
Fastställande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer dagordning enligt nedanstående. 

 
1. Fastställande av dagordning 

2. Information från sektorchefen, Vård och omsorg 
 

3. Kvalitets och patientberättelse 
 

4. Intern kontrollplan 2018 
 

5. Information inför budget 2019 
 

6. Verksamhetsuppföljning 
 

7. Förändring av delegeringsordning 
 

8. Information om rekryteringsprocess av ny socialchef  
 

9. Rapporter från förvaltningen 
 

10. Rapporter från socialnämndens ledamöter 
 

11. Delegationsärenden 
 

12. Anmälan 
 

13. Taxor för serveringstillstånd och tillsynsavgifter 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
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§ 43 

Information från sektorchefen, Vård och Omsorg 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sektorchefen för Vård och Omsorg och enhetschefen för Kroppejällshemmet 
redogör för sektorns verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till 
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§ 44 

Kvalitets och patientberättelse 2017 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen för 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2017 ger en övergripande information 
om hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under året.  

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den l mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse, av vilken det ska framgå:  

l. 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.  

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) bör en 
kvalitetsberättelse upprättas som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet.  

Så länge det går att utläsa de uppgifter som anges i Patientsäkerhetslagen och i 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) finns det inget 
hinder för att upprätta en gemensam kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse. 
 
Beslutsunderlag  

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2017 med bilagor. 
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§ 45 

Intern kontrollplan 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till internkontrollplan 2018 för 
socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har antagit nya riktlinjer för internkontroll. Varje nämnd skall under 
första kvartalet 2018 fastställa en plan för interkontroll för nämndens verksamhet. 

Förslaget till intern kontrollplan för socialnämnden har arbetats fram av en 
arbetsgrupp i förvaltningen och socialnämndens presidie. 

En risk- och konsekvensbedömning har gjorts. Därefter har förslag till åtgärder och 
kontrollåtgärder tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Intern kontrollplan 2018 - socialnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
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§ 46   Dnr:   

Information inför Budget 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen informerar om arbetet med att ta fram underlag och socialnämndens 
budget inför 2019 

Beslutsunderlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till 
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§ 47   Dnr:  
 
Verksamhetsuppföljning – Prognos  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhet och statistik för 
perioden januari – februari 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens verksamhetsstatistik t.o.m. februari 2018 föreligger.  

Jämfört med tilldelad den ram som tilldelats socialnämnden för 2018 prognostiseras 
ett underskott med 10 miljoner. 

Ökade volymer av placeringar medför ökande kostnader kopplade till sektorn 
Individ och Familjeomsorg (IFO). Ökningen berör främst barn och unga. Men även 
antalet placerade vuxna har ökat. IFO har fortsatt stor inströmning av anmälningar. 

Inom sektorn Vård och Omsorg finns just nu ett minskat behov av platser i 
särskilda boenden. Den under 2017 startade dagverksamheten för personer med 
demenssjukdom utvecklas löpande och har nu öppet 5 dagar i veckan. För att möta 
behov av personal som inte har kunnat rekryteras anlitas just nu sjuksköterskor på 
konsultbasis.  

Sektorn Stöd och Service har nyligen slutfört rekrytering av två enhetschefer. 
Osäkerhet finns över vilken effekt flera biståndsbeslut kommer att få. Osäkerheten 
bottnar i fördelningen av kostnader mellan stat och kommun  

Beslutsunderlag 

Verksamhets och statistiksammanställning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
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§ 48   Dnr:  

Förändring av delegeringsordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna följande förändringar av 
delegeringsordningen. 

1. Socialnämnden beslutar att lägga till socialsekreterare ensamkommande som 
delegat/beslutsnivå i punkterna 1a, 1c, 2 och 9 

2. Socialnämnden beslutar att ändra till socialnämnd som delegat/beslutsnivå med 
socialnämndens ordförande som ersättare i punkt 59 

3. Socialnämnden beslutar att ändra till enhetschef som delegat/beslutsnivå i 
punkterna 165, 166, 167, 170, 171, 174 och 175 

4. Socialnämnden beslutar att göra ett tillägga till punkt 108u. Till 
delegat/beslutsnivå fastställa alkoholhandläggare med socialchef som ersättare 
gällande beslut om förbud mot försäljning eller meddela varning enligt 20 a § 
tobakslagen. 

5. Socialnämnden beslutar att förtydliga punkt 108w med tillägget ”på tobak”. 

6. Socialnämnden beslutar att lägga till punkt 181 gällande ansvar för tillsyn av 
försäljning av e-cigaretter med påfyllnadsbehållare enligt 26 § p 1a till 2b lag om e-
cigaretter med påfyllningsbehållare med delegat/beslutsnivå alkoholhandläggare. 

7 Socialnämnden beslutar att lägga till punkt 182 gällande besluta och utdömma 
vite eller föreläggande enligt 31 § lag om e-cigaretter med påfyllningsbehållare 
med delegat/beslutsnivå alkoholhandläggare. 

8. Socialnämnden beslutar att lägga till punkt 183 gällande besluta om förbud mot 
försäljning eller meddela varning enligt 32 § lag om e-cigaretter med 
påfyllningsbehållare med delegat/beslutsnivå alkoholhandläggare. 

9. Socialnämnden beslutar att lägga till punkt 184 gällande ansvar för kontroll av 
försäljning av receptfria läkemedel enligt 20 § lag om receptfria läkemedel med 
delegat/beslutsnivå alkoholhandläggare   

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av förändrad organisation och rutiner inom socialnämndens 
verksamhetsområde föreslås en anpassning av delegeringsordningen. Ny 
lagstiftning gällande e-cigaretter med påfyllningsbehållare gör också att 
delegeringsordning behöver utökas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 20 mars 2018 
Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggaren daterad 12 februari 2018 
Förslag från alkoholhandläggaren 

 

 

Beslutet skickas till  

Diariet 
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§ 49   Dnr:  

Information om rekryteringsprocess av ny socialchef 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens HR-chef informerar om den planerade rekryteringsprocessen med 
syfte att anställa ny socialchef. 
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§ 50   Dnr:  

Rapporter från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen informerar om  

Avtal mellan kommunen och Melleruds bostäder AB 

Habbo 
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§ 51 

Rapporter från Socialnämndens ledamöter 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ledamöter redovisar aktiviteter för nämndens räkning.  
 
Michael Melby 
 

8/3 Presidieträff för kommunala pensionärsrådet och kommunala 
funktionshinderrådet. 

9/3 Bokslutsdialog kommunstyrelsens arbetsutskott 

14/3 Socialnämndens utskott 

21/3 Kommunala pensionärsrådet 

21/3 Kommunala funktionshinderrådet 

23/3 Socialnämndens utskott 
 
 
Daniel Jensen 

9/3 Bokslutsdialog kommunstyrelsens arbetsutskott 

14/3 Socialnämndens utskott 

21/3 Kommunala pensionärsrådet 

21/3 Kommunala funktionshinderrådet 

23/3 Socialnämndens utskott 
 
Christina Andersson  

14/3 Socialnämndens utskott 

23/3 Socialnämndens utskott 
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§ 52  

Delegeringsärenden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beskrivningen av ärendet 

Underställda delegationsärenden fattade under perioden 1 februari 2018 – 28 
februari 2018 redovisas för nämnden. 
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§ 53 

Anmälan  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna domar och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Beslut meddelat av inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 14 februari 2018 
gällande tillsyn av socialnämnden i Melleruds kommun och handläggning i 
barnärende. Ärendet avslutas då IVO funnit att ärendet handlagts i enlighet med 
gällande bestämmelser. 

Dom meddelad vid Kammarrätten i Göteborg den 6 mars 2018, där rätten avslår 
överklagad dom i Förvaltningsrätten i Göteborg meddelad den 20 november 2017 
varvid Socialnämndens beslut från 15 september 2017 står fast. 
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§ 54 

Taxor för serveringstillstånd och tillsynsavgifter 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar föreslå att tillsynsavgiften fastställs till 2 000 kr för en 
produktgrupp en av nämnda lagstiftningar. 

2. Socialnämnden beslutar föreslå att tillsynsavgiften fastställs till 3 500 kr för två 
produktgrupper av nämnda lagstiftningar 

3. Socialnämnden beslutar föreslå att tillsynsavgiften fastställs till 4 500 kr för tre 
produktgrupper av nämnda lagstiftningar 

4. Socialnämnden beslutar föreslå att tillsynsavgiften fastställs till 5 500 kr för fyra 
produktgrupper av nämnda lagstiftningar 

5. Socialnämnden beslutar föreslå att taxor och tillsynsavgifter fastställs enligt 
förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor och 
tillsynsavgifter enligt tobakslagen (1993:581), alkohollag (2010:1662), lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) och lag om handel med 
vissa receptfria läkemedel (2009:730) efter uppgifterna att utöva kommunala 
uppgifter enligt nämnda lagar tilldelats Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2018 
Förslag TAXOR 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
 


