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§ 17

Fastställande av dagordning
Beslut
Socialnämnden fastställer följande dagordning, med tillägg kring punkt 7:
1.

Fastställande av dagordning

2.

Kvalitets- och patientsäkerhetberättelse 2021

3.

Redovisning Lex Maria 2021

4.

Redovisning av ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 1 2022

5.

Verksamhetsberättelse och inriktning Alkohol- och tobaksenheten 2021

6.

Bokslut 2021

7.

Ledamotsinitiativärende angående satsning på förebyggande arbete

8.

Verksamhetsuppföljning för januari 2022

9.

Ekonomiuppföljning för januari 2022

10. Redovisning Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete
11. Internkontrollplan 2022
12. Samverkan skuld-/budgetrådgivning och dödsbohandläggning
13. Information om Covid-19
14. Rapporter från socialförvaltningen
15. Rapporter från socialnämndens ledamöter
-

Eventuella initiativärenden och väckta frågor

16. Redovisning av delegationsbeslut
17. Anmälan
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden fastställer följande dagordning, med tillägg
kring punkt 7.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2022-02-15

Sammanträdesdatum

§ 18

sida

5

Dnr SN 2022/42

Kvalitets- och patientsäkerhetberättelse 2021
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2021 ger en övergripande information om hur
kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under året. Enligt patientsäkerhetslagen
(2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse,
av vilken det ska framgå:
1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
2. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten
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 finns det inget hinder för att upprätta en gemensam kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse.
Beslutsunderlag
• Bilaga 1 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse
• Presentation
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse för 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/43

Redovisning Lex Maria 2021
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av Lex Maria för 2021.
Sammanfattning av ärendet
En anmälan enligt Lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av,
eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom
enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659). Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk
skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade
vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Allvarlig vårdskada innebär att
patienten fått bestående skada eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.
Ingen anmälan enligt Lex Maria har rapporterats under verksamhetsåret 2021.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av Lex Maria för
2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/44

Redovisning av ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 1
2022
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 1 2022.
Sammanfattning av ärendet
Ett beslut SoL 4 kap 1 § kontaktperson, resursbrist.
Ett beslut LSS 9 § 4 kontaktperson, den enskilde har tackat nej till tre (3) erbjudande.
Ett beslut LSS 9 § 9 boende vuxna, den enskilde har tackat nej till erbjudandet. Har tackat ja till
nytt erbjudande med preliminärt datum 1 mars 2022.
Har inrapporterats till IVO den 31 januari 2022.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda
beslut rapporteringstillfälle 1 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/20

Verksamhetsberättelse och inriktning Alkohol- och
tobaksenheten 2021
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsberättelse och inriktning Alkohol- och
tobaksenheten 2021.
Sammanfattning av ärendet
Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet har upprättat en verksamhetsberättelse och
inriktning för arbetet med tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen 2021.
Beslutsunderlag
• Verksamhetsberättelse Alkohol- och tobaksenheten
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef stab och administration
Alkohol- och tobaksenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/49

Bokslut 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen av bokslut 2021.
2. överlämna bokslutsredovisningen till Kommunstyrelsen.
3. föreslå Kommunstyrelsen att Socialnämndens överöverskott inte överförs till 2022.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har utarbetat ett bokslut för 2021. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för
året, investeringsuppföljning samt uppföljning av nämndens mål. Totalt redovisas ett överskott
med +5,7 miljoner. Avvikelsen gentemot budget 2021 uppgår till 1,8 %. Detta beror på
minskade kostnader i enlighet med handlingsplaner inom Individ och familjeomsorgen samt
inom Vård och omsorg. Större delen av överskottet tillhör Stöd och service till följd av att en del
insatser inte kunnat genomföras i lika hög utsträckning på grund av pandemin samt ett minskat
antal brukare med personlig assistans enligt LSS och bostad med särskild service.
Av Socialnämndens mål för 2021 bedöms 100 % vara helt eller delvis uppfyllda. Av de sex
nämndmålen är fem mål uppfyllda och ett mål delvis uppfyllt. Flera av nyckeltalen baseras på
aktiviteter som kräver fysiska möten vilket har försvårats på grund av pågående pandemi.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Bilaga 2 Bokslut 2021
Presentation
Tjänsteskrivelse
Tjänsteanteckning statsbidrag 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen av bokslut 2021.
2. överlämna bokslutsredovisningen till Kommunstyrelsen.
3. föreslå Kommunstyrelsen att Socialnämndens överöverskott inte överförs till 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Ledamotsinitiativärende angående satsningar på det
förebyggande arbetet
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. Ge socialchef i uppdrag att kartlägga behovet av satsningar på det förebyggande arbetet och
presentera vid nämndens sammanträde i mars 2022.
2. Ge Socialnämndens utskott i uppdrag att den 15 mars bereda eventuella inspel kring
uppdragets innehåll.
Sammanfattning av ärende
Ordföranden Daniel Jensen (KD) väcker ett initiativärende och anför följande:

Vi lägger förhållandevis lite pengar på förebyggande arbete och i vissa verksamheter är
kostnaderna förhållandevis högre än jämförbara kommuner. Därför bör vi fokusera på en plan
för förebyggande arbete.
Beslutsunderlag
• Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:
1. Ge socialchef i uppdrag att kartlägga behovet av satsningar på det förebyggande arbetet och
presentera vid nämndens sammanträde i mars 2022.
2. Ge Socialnämndens utskott i uppdrag att bereda eventuella inspel kring uppdragets innehåll.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde.
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/7

Verksamhetsuppföljning för januari 2022
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsuppföljning för januari 2022.
Sammanfattning av ärende
Redovisning av verksamhetsstatistik för verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorgen,
Vård och omsorg samt Stöd och service för januari 2022.
Beslutsunderlag
• Bilaga 3 Verksamhetsrapport januari 2022
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av
verksamhetsuppföljning för januari 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/6

Ekonomiuppföljning för januari 2022
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ekonomiuppföljning för januari 2022.
Sammanfattning av ärende
Redovisning av ekonomi för verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorgen, Vård och
omsorg samt Stöd och service för januari 2022.
Beslutsunderlag
• Bilaga 4 Ekonomirapport januari 2022
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av
ekonomiuppföljning för januari 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/4

Redovisning Socialförvaltningens systematiska
arbetsmiljöarbete
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärende
Socialchef redovisar socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Fortsatt dialog kring
redovisning av OSA-enkät 2021.
Beslutsunderlag
• Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2021/310

Internkontrollplan 2022
Beslut
Socialnämndens beslutar att uppföljning och redovisning av internkontroll sker vid prognos 1,
delårsbokslut och bokslut 2022.
Sammanfattning av ärendet
Vid Socialnämndens sammanträde i december 2021 lyftes dialog om eventuell uppföljning och
redovisning av internkontroll vid prognos 1, delårsbokslut och bokslut 2022.
Socialnämnden beslutade på sammanträdet, SN § 181, att ge socialnämndens utskott i uppdrag
att bereda fråga kring hur ofta internkontrollen ska följas upp och redovisas i Socialnämnden.
Socialnämndens utskott beslutade den 18 januari 2022, § 2, att föreslå Socialnämnden att
besluta om uppföljning och redovisning av internkontroll vid prognos 1, delårsbokslut och
bokslut 2022.
Beslutsunderlag
• Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämndens beslutar att uppföljning och redovisning av
internkontroll sker vid prognos 1, delårsbokslut och bokslut 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/13

Samverkan skuld-/budgetrådgivning och
dödsbohandläggning
Beslut
Socialnämnden beslutar att ingå i samarbete kring Dalslandsgemensam skuld/budgetrådgivning och dödsbohandläggning.
Sammanfattning av ärendet
Socialcheferna i Dalsland (Bengtsfors/Mellerud, Dals-Ed, Färgelanda och Åmål) är eniga om att
gå vidare med avtalssamverkan kring gemensam budget-/skuldrådgivning och
dödsbohandläggning. Två tjänster tillsätts från och med 1 april 2022 och utgår från Mellerud
med uppdrag att tillsammans tillgodose Dalslandskommunernas verksamhet inom området.
Samtal och besök kommer utifrån möjlighet och lämplighet genomföras digitalt, hembesök och i
lokaler tillhandhållna av respektive kommun. För att underlätta för de enskilda
kommuninvånarna bör besök/kontakt så långt som möjligt förläggas till respektive kommun.
Syftet med samverkan är att genom samarbete kunna tillhandahålla heltidstjänster riktade till
budget-/skuldrådgivning och dödsbohandläggning för ökad kvalité i handläggning och
rättssäkerhet. Målsättning är att minska respektive kommuns sårbarhet, korta ner väntetider för
insats samt ge utrymme och förbättrade förutsättningar för ett förebyggande och utåtriktat
arbete.
Personal- och kringkostnader delas mellan Dalslandskommunerna utifrån befolkningsandel och
finansernas inom befintlig ram, för Melleruds del 313 tkr.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att ingå i samarbete kring
Dalslandsgemensam skuld-/budgetrådgivning och dödsbohandläggning.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign
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Dnr SN 2022/9

Information om Covid-19
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens utskott beslutade den 6 april 2020, § 35, att förvaltningen löpande under
pandemin, återkopplar till utskottet och nämnden hur arbetet fortgår avseende tillgång till
skyddsutrustning, arbetsmiljöfrågor samt informationen till medarbetarna. Verksamhetschef för
vård och omsorg lämnar aktuell information.
• Covid-19 går troligen från samhällsfarlig till allmänpliktig den 1 april.
• I stort sett har alla restriktioner för allmänheten tagits bort.
• Source control nivå 3 (munskydd kontinuerligt i alla vårdlokaler, vilket även gäller besökare
och brukare). Extra användning av visir är kvar.
• Haft hög sjukfrånvaro av personal under de senaste 5 veckorna. Nu andra veckan med
bättre nivåer.
• Testkapaciteten har varit god förutom långa svarstider början av januari.
• Vecka 11 är en vaccinationsvecka. Kommunen ombeds medverka.
• De samverkansgrupper vi ingår i har skalat ner mötesfrekvensen.
• Digitala möten återgår till fysiska möten utifrån lämplighet.
• Utglesade arbetsplatser och hemarbete är inte längre en rekommendation, men okej där det
är möjligt.
• 22 januari var det en allmän vaccinationsdag i Västra Götalandsregionen.
• I dagsläget görs inga prioriteringar enligt Handlingsplan vid pandemi.
Beslutsunderlag
• Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef vård och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2022-02-15

Sammanträdesdatum

sida

17

§ 30

Rapporter från socialförvaltningen
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialchef lyfter Inspektionen för Vård och Omsorgs beslut 2020-02-02 som inkommit gällande
tillsyn av handläggning av ärenden rörande barn- och unga.
Beslutsunderlag
• Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
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MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2022-02-15

Sammanträdesdatum

sida
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§ 31

Rapporter från Socialnämndens ledamöter
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Protokollsanteckning
Olof Sand (S) och Christine Andersson (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

I skrivelsen begär den Socialdemokratiska kommunala gruppen en rättelse så att s-gruppens
reservation förs till protokollet. Ordförande i nämnden Daniel Jensen (KD) meddelar att han inte
har för avsikt att rätta sitt handlande inom ramen för mötet. Inom s anser vi att agerandet är
egenmäktigt och strider emot bestämmelserna i Kommunallagen som Daniel Jensen i sin roll
som nämndens ordförande helt har det politiska ansvaret för. Vi beklagar verkligen Jensens
ställningstagande och tvingas nu gå vidare. Vi Socialdemokrater hade verkligen förhoppningar
om att få rättelsen införd i protokollet inom ramen för Socialnämndens interna arbete.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ordförande och ledamöterna rapporterar från sammanträden med mera.
- Eventuella initiativärenden och väckta frågor lyfts.
Ordförande informerar om möte med Länsstyrelsen den 9 februari gällande alkohol- och
tobakstillsynen samt möte med miljö- och hälsorådet och ungdomsrådet den 14 februari.
Olof Sand informerar om att den Socialdemokratiska kommunala gruppen
2022-01-30 inkommit med en begäran om rättelse av Socialnämndens protokoll 2022-01-18,
punkt 13, då inte hela den text som skickades in i samband med reservation tagits med i
protokollet.
Beslutsunderlag
• Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2022-02-15

Sammanträdesdatum

sida
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§ 32

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstepersoner
enligt gällande delegationsordning. Varje månad ska beslut som tagits
redovisas till Socialnämnden. Redovisningen innebär inte att Socialnämnden får fastställa eller
ompröva dessa beslut, däremot kan Socialnämnden återkalla delegationen.
Beslutsunderlag
• Delegationsbeslut IFO januari 2022
• Delegationsbeslut VoO och LSS januari 2022
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2022-02-15

Sammanträdesdatum

§ 33

Anmälan
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Varje månad redovisas handlingar som inkommit och bedöms relevanta
för Socialnämnden att få kännedom om. Handlingar inkomna under perioden
10 januari 2022 – 7 februari 2022.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KF § 4 2022 (1)
KF § 7 2022 (2)
KF § 8 2022 (3)
KS § 17 2022 (4)
FR Göteborg Dom 2022-01-10 (5)
FR Göteborg Dom 2022-01-10 (6)
FR Göteborg Dom 2022-01-13 (7)
FR Göteborg Dom 2022-01-28 (8)
FR Göteborg Dom 2022-01-31 (9)
IVO Göteborg Beslut 2022-02-02 (10)
FR Göteborg Dom 2022-02-03 (11)
FR Göteborg Dom 2022-02-04 (12)

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida
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