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Innehållsförteckning 
 

§ 174  Fastställande av dagordning  3 

§ 175  Presentation av ny Socialchef  4 

§ 176  Verksamhetsuppföljning och prognos november 2020 5 

§ 177  Sektorrambudget 2021 6 

§ 178  Investeringsbudget 2021 - 2026 7 

§ 179  Presentation - utvärdering administrativa enheten 9 

§ 180  Svar på initiativärende om obligatoriska språktester för all personal inom  
kommunal vård och omsorg 

11 

§ 181  Reglemente - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 12 

§ 182  Arbetsmiljö  13 

§ 183  Utbildning - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 14 

§ 184  Utbildning - Föräldrabalken  15 

§ 185  Ängenäs särskilda boende, rapport 16 

§ 186  Information om Covid-19 17 

§ 187  Redovisning av delegeringsbeslut 18 

§ 188  Anmälan 19 

§ 189  Rapport 20 
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§ 174 
 

Fastställande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer följande dagordning:  

1. Fastställande av dagordning  

2. Presentation av ny Socialchef  

3. Verksamhetsuppföljning och prognos för november 2020 

4. Sektorsbudget 2021 

5. Investeringsbudget 2021 - 2026 

6. Presentation – Utvärdering administrativa enheten 

7. Initiativärende om obligatoriska språktester för all personal inom kommunal  

vård och omsorg  

8. Reglemente – Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

9. Arbetsmiljö 

10. Utbildning – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

11. Utbildning – Föräldrabalken 

12. Ängenäs särskilda boende, rapport 

13. Information om Covid-19 

14. Redovisning av delegeringsbeslut  

15. Anmälan 

16. Rapport 
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§ 175 

 
Presentation av ny socialchef  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärende 

Tanja Mattsson som är ny Socialchef för Mellerud och Bengtsfors kommun presenterar  
sig för Socialnämnden.  

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner informationen.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 176  Dnr SN 2020/58  
 

Verksamhetsuppföljning och prognos november 2020 

Socialnämnden beslut 

Socialnämnden beslutar att 

1. godkänna information om verksamhetsuppföljning och prognos  

2. godkänna redovisningen av åtgärdsplan för budget i balans 2020–2021  

3. uppmana förvaltningen att arbeta för att minimera underskottet 2020    

Sammanfattning av ärende 

Redovisning av statistik och ekonomi för sektorerna Individ- och familjeomsorgen, Vård och 

omsorg och Stöd och service för oktober 2020. 

Beslutsunderlag 

• Statistikunderlag 

• Redogörelse av ekonomi 

• Åtgärdsplan  

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att 

1. godkänna information om verksamhetsuppföljning och prognos  

2. godkänna redovisningen av åtgärdsplan för budget i balans 2020–2021  

3. uppmana förvaltningen att arbeta för att minimera underskottet 2020    

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 177   Dnr SN 2020/186 

Sektorsbudget 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att 

1. att anta förvaltningens ändrade grundförslag till fördelning av sektors budgeten 2021. 

2. att anta förvaltningens förslag om hur de riktade medlen till äldreomsorgen fördelas 

3. att ansöka om tilläggsanslag till kommunstyrelsen motsvarande 1,3 mkr för ökade 

lönekostnader 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Budget 2021 sektors fördelning. Förutsättningar för sektorernas budget 2021. Tilldelad ram 

2021 296,274000 mkr samt ökat tillskott om medel tillförs om 1,3 mkr för ökade lönekostnader 

2021. 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse  

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att 

1. att anta förvaltningens ändrade grundförslag till fördelning av sektors budgeten 2021. 

2. att anta förvaltningens förslag om hur de riktade medlen till äldreomsorgen fördelas 

3. att ansöka om tilläggsanslag till kommunstyrelsen motsvarande 1,3 mkr för ökade 

lönekostnader 2021. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Gunnar Erlandsson tf. socialchef 
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§ 178 Dnr SN 2020/361 

Investeringsbudget 2021 – 2026 

Socialnämnden beslut 

Socialnämnden beslutar att 

1. anta Socialförvaltningen förslag om investeringsbudget för 2021  

2. ge förvaltningschefen i uppdrag att senast vid bokslut 2021, redovisa hur investeringsmedlen 
2021 har använts. 

3. anta förvaltningens förslag till investeringsram för perioden 2022–2025, att i budget 2022 

lägga förslag till investeringsram 2022–2026 

4. som information godkänna förvaltningens förslag om större investeringar 2022–2029 

Sammanfattning av ärende 

Planerad tilldelning av investeringsbudget 2021 

För 2021 är tilldelningen av investeringsmedel 300 tkr, förvaltningen föreslår att VoO tilldelas 

200 tkr att använda för inköp av grundutrustning och sängar. Vidare lämnas 100 tkr för övriga 
investeringar. 

Större investering 2021 sektor stöd och service 

Sektorn behöver göra en tillbyggnad av Stallets Dagliga verksamhet under 2021 för att få plats 

för de brukare som har sin dagliga verksamhet där. En beräknad produktionskostnad ca 900 tkr 
i investering.  

Investeringar årligen 2022–2025 

För perioden 2022 – 2025 föreslår förvaltningen att socialnämnden begär en ökning av 
investeringsmedel till 600 tkr per år. Då det finns ett ökat behov av investeringar för att klara 

förvaltningens behov. Se bilaga investeringar 2022–2025.  

Större investeringar under perioden 2022–2029 

Förvaltningen kan enligt befolkningsunderlaget, se att antalet äldre över 80 år, kommer att öka 

i antal mellan år 2020 till 2029 med ca 180 personer i kommunen. Ett vedertaget mått är att 15 
% av dessa har behov av en plats i särskilt boende. Förvaltningen ser att behovet är ca 27–30 

platser under perioden och fördelas mellan år 2020–2024, och mellan år 2025–2029.  

Då antalet äldre ökar över 80 år ökar med ca 60 personer mellan år 2020–2024 är behovet en 

utökning med 8–10 nya platser senast 2024. Lediga lokaler finns på Fagerlid för att skapa dessa 

nya platser. Förvaltningen föreslår att en projektering och ombyggnad startar i början av 2023 
för att kunna vara färdigt och tas i anspråk under 2024.  

Beräknad driftskostnad för 10 nya platser är 8 Mkr/år. Investeringskostnad är ej beräknad i 
detta.  

Mellan år 2025 - 2029 ökar antalet äldre med 120 personer och då är behovet ytterligare 18–20 
nya platser. En fjärde flygel på Ängenäs är möjlig att bygga till. Förvaltningen föreslår att en 

projektering startas under år 2027, för att möjliggöra en tillbyggnad av en fjärde flygel på 

Ängenäs som skulle kunna tas i anspråk 2029. 
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År 2029 en beräknad driftskostnad för 18 platser inklusive sjuksköterska och enhetschef till en 
beräknad kostnad på 18 Mkr/år. Investeringskostnad är ej beräknad i detta.  

Inom Stöd och service behövs en översyn av befintliga bostäder och lokaler för verksamheten. 

Planeringen bör påbörjas med Samhällsbyggnad och ligga till grund för investering 2022 – 
2029. I dag hyr sektorn externt två boende med vardera om fem platser, vilket inte är optimalt 

ur verksamhets och kostnadssynpunkt. Förvaltningen föreslår att samtliga gruppbostäder har 
sex platser.   

 

Beslutsunderlag 

• Investering 2022–2029 

• Befolkningsprognos 2020–2029 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att 

1. anta Socialförvaltningen förslag om investeringsbudget för 2021  

2. ge förvaltningschefen i uppdrag att senast vid bokslut 2021, redovisa hur investeringsmedlen 
2021 har använts. 

3. anta förvaltningens förslag till investeringsram för perioden 2022–2025, att i budget 2022 

lägga förslag till investeringsram 2022–2026 

4. som information godkänna förvaltningens förslag om större investeringar 2022–2029 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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§ 179 Dnr SN 2020/294 

Presentation – Utvärdering administrativa enheten 
 

Socialnämnden beslut 

Socialnämnden beslutas att 

1. godkänna redovisningen av utvärderingen av den administrativa enheten  

2. anta åtgärdsplanen  

3. ge förvaltningen i uppdrag att löpande återrapportera arbetet en gång/månad 

4. redovisa resultatet av åtgärderna på socialnämnden i april 2021. 

5. ge socialchef i uppdrag att analysera behovet av en tydlig befattningsbeskrivning för 

samtliga chefer vilket ska redovisas på Socialnämnden den 19 januari 2021. 
 

Sammanfattning av ärende 

I augusti 2020 fattade socialnämnden beslut om uppdrag till socialchef att genomföra utredning 
av den administrativa enheten utifrån beslutet om tillkomsten av enheten. I socialnämndens 

beslut om utredning framgår att utredningen ska vända sig till målgrupperna enhetschefer inom 
socialförvaltningens sektorer, individ- och familjeomsorgen (IFO), vård och omsorg (VoO) och 

stöd och service (SoS) samt till personalen i den administrativa enheten. 

I slutet av 2018 togs det beslut om administrativ enhet inom socialförvaltningen i Mellerud. Den 

administrativa enheten skulle syfta till att med god service avlasta och förbättra arbetsmiljön för 

medarbetare och chefer inom socialförvaltningen. Denna utredning har syftat till att utvärdera 
vart verksamheten i dagsläget befinner och hur vida den vidtagna åtgärden fått önskad, 

förväntad och avsedd effekt.  

Utifrån resultat dras slutsatser och förslag på utvecklingsområden. Inhämtande av information 

har skett genom två riktade enkäter, varav en till medarbetare i den administrativa enheten och 

en till enhetschefer inom socialförvaltningens sektorer. Utredningen påvisar stora skillnader i 
upplevelse kring organisationsförändringen mellan enhetschefer och medarbetare inom den 

administrativa enheten.  

Enhetscheferna anser att den förändring som haft störst inverkan på deras verksamhet är inom 

området personaladministration och att organiseringen inte bidrar till en minskad 

arbetsbelastning.  

Medarbetarna i den administrativa enheten anser att enheten bidrar till en tillhörighet med 

gemensam plattform och att deras arbete blivit mer effektivt till följd av ett strukturerat 
arbetssätt. Administratörernas roll och uppdrag har blivit tydligare. Både medarbetarna och 

enhetscheferna upplever att sårbarheten minskat kring administrativt stöd, men enhetscheferna 
upplever även att tillgängligheten minskat.  

Utredningen visar att det är en bit kvar till önskat läge i strävan efter funktionalitet. Konstateras 

att man ännu inte nått organiseringens fulla effekt och att det vore kontraproduktivt att efter 
kort tid gå tillbaka till tidigare organisering, så till vida att det varken löser nuvarande eller 

framtida utmaningar. Exempelvis kommande samarbete med Bengtsfors. 

Utifrån utredningens resultat föreslås strategiska mål och åtgärder inom följande områden:  

• Minska enhetschefernas arbetsbelastning.  

• Delaktighet i förvaltningens strävan mot funktionalitet som inte avser vara beroende av 
person.  
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• Ökad förståelse och gemensam dialog kring heltidsresan inom förvaltningen.  

• Ge förvaltningen förutsättningar att kunna fokusera på verksamhetsutveckling. 

En åtgärdsplan har tagits fram med målsättning att stödja den administrativa enheten att nå 

syftet; att med god service avlasta och förbättra arbetsmiljön för medarbetare och chefer inom 
socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

• Rapport - Utvärdering administrativa enheten 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutas att 

1. godkänna redovisningen av utvärderingen av den administrativa enheten  

2. anta åtgärdsplanen  

3. ge förvaltningen i uppdrag att redovisa resultatet av åtgärderna på socialnämnden  
i april 2021. 

Beslutsgång 

Olof Sand (S) yrkar på tillägg i beslutet: ge socialchef i uppdrag att analysera behovet av en 

tydlig befattningsbeskrivning för samtliga chefer vilket ska redovisas på Socialnämnden den 19 

januari 2021. Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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§ 180  Dnr SN 2020/330 

Initiativärende om obligatoriska språktester för all personal inom 
kommunal vård och omsorg  

Socialnämnden beslut 

Socialnämnden godkänner informationen och ger socialchefen och sektorchefen i uppdrag  

att göra en översyn kring behov av språktest bland medarbetarna inom kommunal vård  

och omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds Kommun ingår i lokalt Vård och omsorgscollege Fyrbodal Öst tillsammans med 
Bengtsfors, Åmål, Trollhättan, Vänersborg, Dals-Ed, Kunskapsförbundet och Hermods. De elever 

som får diplom från Vård- och omsorgscollege har gått en utbildning som är kvalitetssäkrad 

genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven söker 
arbete. Reglerna för diplom uppdaterades den 1 juni 2018 för vård och omsorgsprogrammet. 

Diplomet är ett bevis på att eleven genomfört en utbildning med kvalitet och arbetsförlagd 
praktik utifrån vårt samverkansavtal. Godkänt betyg i Svenska 1/Svenska 1 som andra språk är 

obligatoriskt för diplom. Elever som har betyg i svenska på gymnasial nivå eller ett omdöme 
som motsvarar lägst godkänd från folkhögskola får tillgodoräkna sig 100 poäng till diplomet.  

Medarbetare med annan utbildning kan erbjudas språktest vid behov i samverkan med 

vuxenutbildningen. Som en del i vårt fortsatta kvalitetsarbete kommer vi även under 2021 att 
arbeta med språkombud på arbetsplatserna. Vi har beslutat om att utbilda tre 

språkombudsutbildare i Fyrbodal Öst. Under APL (Arbetsplatsförlagt lärande), praktik eller 
fältstudier finns det namnskyltar att låna i verksamheten som kommer att märkas med praktik. 

Beslutsunderlag 

• Presentation – tydliggörande av funktion 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse  

• Initiativärende från Liselotte Hassel (SD) 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner informationen och ger socialchefen 

och sektorchefen i uppdrag att göra en översyn kring behov av språktest bland medarbetarna 
inom kommunal vård och omsorg. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

Beslutet skickas till 

Socialchef  
Sektorchef 
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§ 181  Dnr SN 2020/103 

Reglemente – Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete   

Socialnämnden beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa upprättat förslag till reglementet för systematiskt 
kvalitetsarbete.    

 
Sammanfattning av ärende 

Föreliggande styrdokument föreslås utgöra Socialförvaltningens reglemente för systematiskt 

kvalitetsarbete. Syftet med ett ledningssystem är att ledningen i kommunen ska kunna styra 
verksamheten så att rätt sak görs på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Ledningssystemet gör det 

möjligt att hålla ordning och reda i verksamheten så att händelser som kan leda till vårdskador, 
missförhållanden eller andra avvikelser kan undvikas. 

 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse  

• Reglemente för systematiskt kvalitetsarbete 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att fastställa upprättat förslag till 
reglementet för systematiskt kvalitetsarbete.    

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
Administrativ chef 
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§ 182 Dnr SN 2020/355 

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.   

Sammanfattning  

Det är av stort intresse för Socialnämnden att följa och informeras om det pågående 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i förvaltningen under socialnämndens möte i december. 

Redovisningen består förvaltningens arbete inom följande område:   

1. Undersökning  

2. Riskbedömning  

3. Åtgärder  

4. Handlingsplan  

5. Förebyggande åtgärder, tex friskvård, företagshälsovård etc. 

6. Arbetsmiljöutbildning  

7. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse  

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av  
det systematiska arbetsmiljöarbetet.   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

Beslutet skickas till 

Socialchef  
Administrativ chef 
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§ 183   Dnr SN 2020/215 

Utbildning – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Socialnämnden beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna utbildningen enligt plan § 65 p. 3. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens ledamöter har fått en kort utbildning inom Lagen om stöd och service  
till vissa funktionshindrade (LSS). 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att godkänna utbildningen enligt  
plan § 65 p. 3. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 184 Dnr SN 2020/215 

Utbildning – Föräldrabalken 

Socialnämnden beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna utbildningen enligt plan § 65 p. 3. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens ledamöter har fått en kort utbildning inom Föräldrabalken (FB). 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att godkänna utbildningen enligt  

plan § 65 p. 3. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 185 Dnr SN 2019/364 

Ängenäs särskilda boende, rapport 

Socialnämnden beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet  

Sektorchefen för vård och omsorg lämnar en aktuell rapport om verksamheten vid  
Ängenäs särskilda boende: 

• Nulägesrapportering   

• Personalinformation  

• Information om teknik  

 

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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 186 Dnr SN 2020/171 

Information om Covid-19  

Socialnämnden beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

På socialnämndens utskott 2020-04-06, § 35, togs beslutet att förvaltningen löpande under 
pandemin, återkopplar till utskottet och nämnden hur arbetet fortgår avseende tillgång till 

skyddsutrustning, arbetsmiljöfrågor samt informationen till medarbetarna. 

Sektorchefen för Vård och omsorg lämnar en aktuell information: 

• Nulägesrapport  

• Chef i beredskap  

• Utökade öppettider för Bemanningsenheten  
 

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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 187 

Redovisning av delegeringsbeslut  

Socialnämnden beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet  

Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstepersoner 
enligt gällande delegeringsordning.  

Besluten ska anmälas till socialnämnden varje månad. Redovisningen innebär inte att 

socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan socialnämnden 
återkalla delegering.  

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:  

• Delegeringsbeslut IFO november 2020 

• Delegeringsbeslut VoO november 2020 

• Anställningsbeslut rapport tillsvidareanställningar november 2020 

• Anställningsrapport tidsbegränsade anställningar november 2020 

• Anställningsrapport timavlönade anställningar november 2020 

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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 188 

Anmälan  
 

Socialnämnden beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet  

Varje månad anmäler socialförvaltningen handlingar som inkommit och bedöms relevanta  

för socialnämnden att få kännedom om. Inkomna handlingar och skrivelser mellan perioden 11 

november 2020 – 9 december 2020. 

• Förvaltningsrätten dom 2020-11-20* 

• Förvaltningsrätten dom 2020-11-23 

• Förvaltningsrätten dom 2020-11-26 

• Förvaltningsrätten dom 2020-12-01 

• Förvaltningsrätten dom 2020-12-04 

• IVO klagomål på verksamhet 2020-12-04 

* Handlingen är registrerat i personakt 

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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 189  

Rapport   
 

Socialnämnden beslut 

Socialnämnden beslutar på grund av tidsbrist att nedanstående ärende tas upptill behandling på 

Socialnämnden den 19 januari 2021.  

 

Sammanfattning av ärendet  

Socialnämnden beslutar på grund av tidsbrist att nedanstående ärende tas upptill behandling på 
Socialnämnden den 19 januari 2021 

 
1. Rapport från IFO - systematiskt kvalitetsarbete  

2. Rapport från Socialförvaltningen 

3. Rapport från Socialnämndens ledamöter  
4. Initiativärende från Liselotte Hassel (SD) 

5. Övrigt ärende anmält från Olof Sand (S) om heltidsresan 

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 

Nämndsekreterare  
 

  

 

 

 

 

   

 


