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§ 110

Fastställande av dagordning
Beslut
Socialnämnden fastställer följande dagordning:
1.

Fastställande av dagordning

2.

Rapporter från Socialförvaltningen

3.

Verksamhetsuppföljning för juni och juli 2022

4.

Ekonomiuppföljning för juli 2022

5.

Socialnämndens donationsstiftelser 2022 - utdelning

6.

Redovisning Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

7.

Ledamotsinitiativärende gällande personalomsättningen inom Socialförvaltningen

8.

Förlängning av handlingsplan psykisk ohälsa

9.

Förlängning av befintligt inriktningsdokument för ungdomarmottagningarna i Västra
Götaland

10. Kvartalsredovisning Individ- och familjeomsorgens kvalitetsarbete
11. Digitala hjälpmedel i samverkan
12. Remissvar gällande ny detaljplan för Resecentrum m.m. i Melleruds tätort
13. Redovisning resultat öppna jämförelser
14. Redovisning av Lex Sarah 2022 januari-juni
15. Rapporter från socialnämndens ledamöter
-

Eventuella initiativärenden och väckta frågor

16. Ledamotsinitiativ gällande IVOs delresultat av granskning av särskilda boenden för äldre
17. Redovisning av delegationsbeslut
18. Anmälan
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden fastställer dagordningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 111

Rapporter från socialförvaltningen
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialchef rapporterar från sammanträden med mera.
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
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Dnr SN 2022/7

Verksamhetsuppföljning för juni och juli 2022
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsuppföljning för juni och juli 2022.
Sammanfattning av ärende
Redovisning av verksamhetsstatistik för verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorgen,
Vård och omsorg samt Stöd och service för juni och juli 2022.
Beslutsunderlag
• Bilaga 1 Verksamhetsrapport juni och juli 2022
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av
verksamhetsuppföljning för juni och juli 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 juli 2022
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ekonomiuppföljning för juli 2022.
Sammanfattning av ärende
Redovisning av ekonomi för verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorgen, Vård och
omsorg samt Stöd och service för juli 2022.
Beslutsunderlag
• Bilaga 2 Ekonomirapport juli 2022
• Bilaga 3 Sammanställning vakanta tjänster per juli 2022
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av
ekonomiuppföljning för juli 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 2022/146

Socialnämndens donationsstiftelser 2022 - utdelning
Beslut
Socialnämnden lämnar följande förslag för respektive stiftelsefond för utdelning under 2022.
2520

A.J Josefssons sjukvårdsfond

-

Kapital får
förbrukas

35.000
kr

2521

Birger Alfredssons från Bäckenäset
i Dals Rostock minnesfond

855900-8076

Fria kapital får
förbrukas

162.723
kr

2541

Ture och Alida Jarls minnesfond

802480-3010

Fria kapital får
förbrukas

12.215
kr

Sammanfattning av ärendet
Bokslut för de tre stiftelserna som Socialnämnden beslutar om hur medlen ska fördelas /
användas är klara. Stiftelse Ture och Alida Jarls minnesfond fria kapital har återhämtat sig och
utdelning är nu möjlig. Permutation av stiftelse A. J Josefssons sjukvårdsfond under 2020 blivit
beviljad och medel ur fonden kan nu sökas av personer i hela Melleruds kommun men i första
hand inom Grinstads socken.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse
Bilaga 4 AJ Josefssonssjukvårdsfond redovisning 2021
Bilaga 5 Birger Alfredssons Minnesfond redovisning 2021
Bilaga 6 Ture och Alida Jarls Minnesfond redovisning 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden lämnar följande förslag för respektive
stiftelsefond för utdelning under 2022.
2520

A.J Josefssons sjukvårdsfond

-

Kapital får
förbrukas

35.000
kr

2521

Birger Alfredssons från Bäckenäset
i Dals Rostock minnesfond

855900-8076

Fria kapital får
förbrukas

162.723
kr

2541

Ture och Alida Jarls minnesfond

802480-3010

Fria kapital får
förbrukas

12.215
kr

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Stiftelsen AJ Josefssonssjukvårdsfond
Stiftelsen Birger Alfredssons Minnesfond
Stiftelsen Ture och Alida Jarls Minnesfond

Justerandes sign
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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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Socialnämnden
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§ 11 6

sida
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Dnr SN 2022/136

Ledamotsinitiativärende gällande personalomsättningen
inom Socialförvaltningen
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen.
2. ge socialchef i uppdrag att framåt halvårsvis sammanställa en analys över
personalomsättningen inom nämndens område.
Sammanfattning av ärendet
I samband med socialnämnden sammanträde i maj, SN 2022 § 88, fick socialchef i uppdrag att
göra en djupare analys av personalomsättningen inom förvaltningen då det fanns signaler om
att denna ökat. Den statistik som nu tagits fram visar på att en viss ökning av
personalomsättningen för 2022 baserat på utfallet för det första halvåret men att det ännu är
oklart om det kommer vara en ökning även för helåret. I denna skrivelse finns statistik över
personalsammansättningen sammanställd, analys över möjliga orsaker till ökad
personalomsättning samt redogörelse för planerade och vidtagna åtgärder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen.
2. ge socialchef i uppdrag att framåt halvårsvis sammanställa en analys över
personalomsättningen inom nämndens område.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/167

Förlängning av handlingsplan psykisk ohälsa
Beslut
Socialnämnden i Melleruds Kommun antar förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023–
2024 i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation.
Sammanfattning av ärendet
Sedan år 2018 finns en länsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa, framtagen i samverkan
mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen. Den länsgemensamma handlingsplanen
har därefter brutits ned till delregionala och lokala handlingsplaner. Med jämna mellanrum ska
handlingsplanen ses över och eventuella revideringar göras varefter beslut om handlingsplanen
fattas för två år i taget.
Efter en fördjupad analys under år 2019 beslutades att förlänga handlingsplanen till och med år
2022. I juli månad år 2020 fick Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag av
regeringen att ta fram underlag för en nationell strategi kring psykisk hälsa. Myndigheterna ska
senast 1 september 2023 presentera förslag till nationell strategi och nationell handlingsplan.
Bedömning och synpunkter
Mot bakgrund av pågående arbete med nationell strategi och nationell handlingsplan ställer sig
socialchefsnätverket bakom förslaget om en förlängning av nuvarande länsgemensam
handlingsplan, att den förlängs ytterligare två år, 2023–2024. Bedömningen är att det är bra att
synkronisera länets arbete med den nationella processen.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
• Fyrbodal förbundsdirektionen § 76 2022
• Bilaga 7 Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa i VGR 2018-2024
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden i Melleruds Kommun antar förlängning av
handlingsplan psykisk hälsa 2023–2024 i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Fyrbodal
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/166

Förlängning av befintligt inriktningsdokument för
ungdomarmottagningarna i Västra Götaland
Beslut
Socialnämnden i Melleruds Kommun antar förlängning av inriktningsdokument för
ungdomsmottagningarna i Västra Götaland i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation.
Sammanfattning av ärende
I samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen finns ett
inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar. Inriktningsdokumentet ligger till grund
för lokala avtal och överenskommelser kring ungdomsmottagningarnas organisering,
finansieringsfördelning och arbetssätt.
Giltighetstid för befintligt inriktningsdokument är 2018–2022. Arbetet med uppdragshandling för
revidering och utvärdering av inriktningsdokument är påbörjat och förväntas hanteras av
Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och Politiska Samrådsorganet (SRO) i juni 2022.
Ett nytt samverkansavtal kommer dock inte vara klart innan nuvarande löper ut, och en
förlängning är därför nödvändig. VVG ställde sig bakom förslaget till förlängning den 4 april, och
SRO gjorde detsamma vid mötet den 28 april.
Bedömning och synpunkter som framkommit:
En översyn och revidering av befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna är
nödvändig. Arbetssätt och ansvarsfördelning behöver ses över för att säkerställa omställningen
till nära vård för ungdomsmottagningarnas målgrupp.
En förlängning av inriktningsdokument är nödvändig för att säkerställa att styrdokument finns
under tiden som ett nytt samverkansavtal framarbetas.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse
Fyrbodal förbundsdirektionen § 78 2022
Bilaga 8 Fördelning av länsgemensamma medel UMO
Bilaga 9 Inriktningsdokument UMO 2018-2022

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden i Melleruds Kommun antar förlängning av
inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland i enlighet med VästKoms
styrelses rekommendation.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Fyrbodal
Socialchef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/16

Kvartalsredovisning Individ- och familjeomsorgens
kvalitetsarbete
Beslut
Socialnämndens godkänner redovisningen av verksamhetsuppföljningen för
individ- och familjeomsorgen.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg redovisar verksamhetsuppföljningen.
Beslutsunderlag
• Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämndens utskott godkänner redovisningen av
verksamhetsuppföljningen för individ- och familjeomsorgen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/168

Digitala hjälpmedel i samverkan
Beslut
Socialnämnden i Melleruds Kommun ställer sig bakom förslag till samverkansavtal avseende
digitala hjälpmedel i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation.
Sammanfattning av ärendet
Baserat på utredningen Välfärdsteknik i samverkan utvecklades ett förslag på samverkansavtal
för digitala hjälpmedel som varit ute på remiss till Västra Götalandsregionen och de 49
kommunerna i Västra Götaland under perioden 19 januari – 18 april 2022. Remissvaren visade
att huvudmännen var positiva till att etablera en utökad samverkan i linje med det föreslagna
avtalet.
Ett deadlinen 2022-10-17, har uppkommit utifrån ett upphandlingsperspektiv då enstaka
produkter, som av kommunerna önskats vara tidiga i sitt införande, sammanfaller med en redan
inplanerad upphandling inom VGR. De produkter som berörs av denna deadline är: digital våg,
digital blodtrycksmätare och pulsoximeter. De kommuner som inte kan lämna in ett påskrivet
avtal, alternativt ett jakande beslut, inför deadline 2022-10-07 förlorar möjligheten att avropa
dessa produkter fram till dess att en förnyad upphandling ska genomföras. Det är dock fortsatt
möjligt att lämna in ett påskrivet avtal efter denna deadline och ansluta sig till samarbetet för
att delta i de upphandlingar som kommer därefter.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
• Fyrbodal förbundsdirektionen § 77 2022
• Bilaga 10 Samverkansavtal digitala hjälpmedel
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden i Melleruds Kommun ställer sig bakom förslag
till samverkansavtal avseende digitala hjälpmedel i enlighet med VästKoms styrelses
rekommendation.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Fyrbodal
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/170

Remissvar gällande ny detaljplan för Resecentrum m.m. i
Melleruds tätort
Beslut
Socialnämnden avger remissvar gällande ny detaljplan för Resecentrum m.m. i Melleruds tätort
enligt föreliggande förslag.
Reservationer
Liselott Hassel (SD): reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

En detaljplan innebär mycket arbete och därmed utgifter. När vi då utarbetar en sådan är det
viktigt att de blir så flexibla som möjligt, att vi får så mycket pang för pengarna som möjligt helt
enkelt. Det förslag som ligger på bordet menar vi begränsar oss onödigt mycket för framtiden.
Vi bör öppna upp för mer verksamhet i samtliga delar.
Bergs, Resecentrum, Stinsen, området märkt "ÅVS" samt Räddningstjänstens lokaler är enligt
vår mening lämpligt att utöka med Centrumverksamhet utan begränsningar. Därför menar vi att
arbetsutskottet i remissvaret bör infoga följande synpunkt, att: I samtliga delar som
detaljplanen avser införs sk centrumverksamhet utan begränsningar.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med en ny planläggning är att ta fram en detaljplan som är mer ändamålsanpassad efter
dagens behov och krav samt att utreda förutsättningar och möjligheter för att utveckla
området. Förutsättningar för att möjliggöra ett attraktivt och välfungerande resecentrum ska
särskilt beaktas i planen. Byggnader inom området med högt kulturhistoriskt värde ska skyddas.
Området omfattas av flera befintliga Stads- och detaljplaner från 1924–1992.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020, § 134, att ge byggnadsnämnden i uppdrag att
upprätta en ny detaljplan för området kring Bergs, Melleruds Resecentrum och söderut till
brandstationen i Melleruds tätort.
Detaljplanen tas fram genom ett så kallat standardförfarande och beslutas i
kommunfullmäktige.
Svar på remiss ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 31 augusti 2022.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse
Remissyttrande - Ny detaljplan för Resecentrum m.m. i Melleruds tätort
Bilaga 11 Plankarta - Resecentrum
Bilaga 12 Planbeskrivning - Resecentrum

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden avger remissvar gällande ny detaljplan för
Resecentrum m.m. i Melleruds tätort enligt föreliggande förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Liselott Hassel (SD): Socialnämnden avger remissvar gällande ny detaljplan för Resecentrum
m.m. i Melleruds tätort enligt föreliggande förslag med tillägg kring att i samtliga delar som
detaljplanen avser införs sk centrumverksamhet utan begränsningar.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar därefter på Liselott Hassels (SD) tilläggsförslag och finner att
Socialnämnden avslår detta.
Omröstning begärs
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till ordföranden Daniel Jensens (KD) avslag på tilläggsförslaget.
Nej-röst till Liselott Hassels (SD) tilläggsförslag.
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för ordföranden Daniel Jensens (KD) förslag och 1 nej-röst för Liselott Hassels
(SD) förslag beslutar Socialnämnden att bifalla ordföranden Daniel Jensens (KD) förslag.
Ordinarie ledamöter
Ann-Sofie Fors
Karin Nodin
Anita Augustsson
Christine Andersson
Eva Larsson
Liselott Hassel
Daniel Jensen
Summa

Parti
(M)
(C)
(KIM)
(S)
(S)
(SD)
(KD)

Ersättare

Parti

Nej

X
X

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerandes sign

Ja
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande

Avstår
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Dnr SN 2022/33

Redovisning resultat öppna jämförelser
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av resultatet från öppna jämförelser 2022.
Sammanfattning av ärendet
Sammanfattningsvis kan sägas att Mellerud visar på positiv förändring inom samtliga områden
som ingår i mätningen. Utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen och LSS utmärker sig
med att ha dubblerat sina positiva svar procentuellt. Det finns fortfarande områden att jobba
vidare med, tex systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
• Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av resultatet från
öppna jämförelser 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-08-30
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Dnr SN 2022/183

Redovisning av Lex Sarah 2022 januari-juni
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av Lex Sarah för januari - juni 2022.
Sammanfattning av ärendet
Den som bedriver socialtjänst och verksamhet enligt LSS ska utan dröjsmål dokumentera,
utreda och avhjälpa eller undanröja ett missförhållande eller risk för missförhållande. Under
2022 januari till juni har det utretts 7 rapporter om missförhållande inom socialförvaltningen.
Nr
45
83
93
113
114
132
135

Rapport
1
1
1
1
1
1
1

Utredning
1
1
1
1
1
1
1

7

7

Beslut
Missförhållande
Missförhållande
Missförhållande
Inget missförhållande
Inget missförhållande
Missförhållande
Risk för
missförhållande

Orsak
Fysiskt övergrepp
Brist i bemötande
Ekonomiskt övergrepp

Brist i bemötande
Brist i utförande av
insats

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
• Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av Lex Sarah för
januari - juni 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-08-30
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§ 124

Rapporter från Socialnämndens ledamöter
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ordförande och ledamöterna rapporterar från sammanträden med mera.
Ordförande informerar om utskott den 12 juli och 16 augusti samt ett extra utskott den 15 juli.
Vid ordinarie utskott deltog Daniel Jensen (KD), Karin Nodin (C) och Eva Larsson (S). Vid det
extra utskottet deltog Karin Nodin (C), Eva Larsson (S) och Anita Augustsson (KIM).
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
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-08-30
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§ 125

Ledamotsinitiativ gällande IVOs delresultat av granskning
av särskilda boenden för äldre
Beslut
Socialnämnden beslutar att ge socialchef i uppdrag att tillse redovisning kring resultatet av IVOs
granskning av särskilda boenden för äldre utifrån Melleruds perspektiv.
Sammanfattning av ärendet
Daniel Jensen (KD) väcker följande fråga om redovisning kring resultatet av IVOs granskning av
särskilda boenden för äldre utifrån Melleruds perspektiv.
IVO genomförde under pandemin en särskild tillsynsinsats av medicinsk vård och behandling
vid landets SÄBO. IVO kunde då slå fast att lägstanivån i äldreomsorgen var alldeles för låg och
att kommuner och regioner - trots tillsyn och beslut från IVO med krav på åtgärder - inte i
tillräcklig utsträckning vidtagit åtgärder för att säkerställa en god vård och omsorg av boende
på SÄBO. Mot den bakgrunden bedömde IVO under 2021 att hälso- och sjukvården för
personer på SÄBO i samtliga kommuner uppvisade sådana risker och brister att en nationell
tillsyn var nödvändig. Tillsynen påbörjades under 2021.
Nu har ett delresultat redovisats från det arbetet där IVO konstaterar tydliga brister i vården av
patienter på SÄBO främst inom följande områden; Vård i livets slutskede, läkemedelshantering
samt kontinuitet och dokumentation.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att ge socialchef i uppdrag att tillse
redovisning kring resultatet av IVOs granskning av särskilda boenden för äldre utifrån Melleruds
perspektiv.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-08-30
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§ 126

Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till 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
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut

alkohol juni 2022
alkohol juli 2022
IFO juni 2022
IFO juli 2022
VoO och LSS juni 2022
VoO och LSS juli 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
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-08-30

§ 127

Anmälan
Förslag till 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
21 juni 2022 – 22 augusti 2022.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KF § 80 2022 (1)
KF § 81 2022 (2)
KF § 83 2022 (3)
KF § 85 2022 (4)
KF § 87 2022 (5)
KF § 89 2022 (6)
FR Göteborg Dom 2022-06-20 (7)
FR Göteborg Dom 2022-06-21 (8)
FR Göteborg Dom 2022-06-27 (9)
KR Göteborg Dom 2022-06-29 (10)
FR Göteborg Dom 2022-06-30 (11)
FR Göteborg Dom 2022-06-30 (12)
FR Göteborg Dom 2022-07-01 (13)
FR Göteborg Dom 2022-07-15 (14)
FR Göteborg Dom 2022-07-18 (15)
FR Göteborg Beslut 2022-07-20 (16)
FR Göteborg Dom 2022-08-11 (17)
FR Göteborg Dom 2022-08-11 (18)
HFD Stockholm Beslut 2022-08-12 (19)
HFD Stockholm Beslut 2022-08-12 (20)

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
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