
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2 
 Sammanträdesdatum sida 

Socialnämnden 2021-02-16 1(22)  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Tid och plats tisdagen den 16 februari 2021, klockan 08.30 – 12.00, 13.00 - 18.30,  

i konferensrummet, Socialförvaltningens servicecenter och via Microsoft 

Teams* 
 
Beslutande  
Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) 

Ann-Sofie Fors* (M) 
Karin Nodin, 1:e vice ordf.* (C) 

Anita Augustsson* (KIM) 
Christine Andersson* (S) 

Liselott Hassel* (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare Olof Sand*  (S) för Eva Larsson 

 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Lillis Grödem* (SD) 

  

Tjänstepersoner Tanja Mattsson, socialchef 
Frida Larsson, administrativ chef   

Anette Karlsson, sektorchef stöd och service* §14 - 24 
Pernilla Wall, sektorchef vård och omsorg*   §14–17, 27  

Carina Holmqvist, sektorchef individ och familjeomsorg*  §14 - 27 
Anna Granlund, enhetschef Kommunikation och säkerhet* §15 

Carina Fjällman, MAS/MAR*    §23 

 
Utses att justera  

Justerare Ann-Sofie Fors (M) 
Ersättare Karin Nodin (C) 

 
Justeringens plats och tid Socialförvaltningens service, den 17 februari 2021, klockan 11.00 

 

Justerade paragrafer  § 14 - 32 
 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  

  Frida Larsson 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 

  Daniel Jensen  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Ann-Sofie Fors 

 

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

 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2021-02-16 

 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-17  
  

Datum då anslaget tas ned 2021-03-11  
  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

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

 Frida Larsson 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Socialnämnden 2021-02-16 2 

 
 

 

 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
 

§ 14  Fastställande av dagordning 3 

§ 15  Utbildning - Kommunallagen (KL) och Förvaltningslagen (FVL) 4 

§ 16  Verksamhetsuppföljning januari 2021 5 

§ 17  Bokslut 2020 6 

§ 18  Utbildning LVU  8 

§ 19  Brukarundersökning stöd och service 9 

§ 20  Gemensamt socialt verksamhetsområde  10 

§ 21  Uppföljning av intern kontroll för socialnämndens verksamhet kvartal 4/2020 11 

§ 22  Interkontrollplan för socialnämndens verksamhet 2021 12 

§ 23  Kvalitets – och patientsäkerhetsberättelse 2020 13 

§ 24  Presentation - Lagstadgad verksamhet respektive övrig verksamhet  14 

§ 25  IFO – kvalitetsarbete och ekonomisk åtgärdsplan  15 

§ 26  Redovisning – Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete  16 

§ 27  Information om Covid-19 17 

§ 28  Rapporter från socialförvaltningen 18 

§ 29  Rapporter från socialnämndens ledamöter 19 

§ 30  Redovisning av delegeringsbeslut 20 

§ 31  Anmälan 21 

§ 32  Ledamotsinitiativ gällande före detta Bergs sjukhem 22 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Socialnämnden 2021-02-16 3 

 
 

 

 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 14 
 

Fastställande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer dagordningen: 

1. Fastställande av dagordning  

2. Utbildning – Kommunallagen och Förvaltningslagen 

3. Verksamhetsuppföljning för januari 2021 

4. Bokslut 2020 

5. Utbildning – LVU 

6. Redovisning av brukarundersökning stöd och service 

7. Gemensamt socialt verksamhetsområde  

8. Uppföljning av intern kontroll kvartal 4 – 2020 

9. Intern kontrollplan för Socialförvaltningen 2021 

10. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2020 

11. Presentation lagstadgad verksamhet respektive övrig verksamhet 

12. IFO – Kvalitetsarbete och ekonomisk åtgärdsplan  

13. Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 

14. Information om Covid-19 

15. Rapporter från socialförvaltningen 

16. Rapporter från Socialnämndens ledamöter 

17. Redovisning av delegeringsbeslut  

18. Anmälan 

19. Ledamotsinitiativ gällande före detta Bergs sjukhem 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden fastställer dagordningen.  

Beslutsgång 

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

Utbildning – Kommunallagen och Förvaltningslagen 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner utbildning om Kommunallagen och Förvaltningslagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet genomför en kortutbildning om Kommunal-
lagen och Förvaltningslagen enligt socialnämndens beslut den 27 maj 2020, § 65, punkt 3. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner utbildning om Kommunal- 
lagen och Förvaltningslagen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 16     Dnr SN 2021/44  
 

Verksamhetsuppföljning januari 2021 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av verksamhetsuppföljning för januari 2021.  
 

Sammanfattning av ärende 

Redovisning av statistik för sektorerna Individ- och familjeomsorgen, Vård och omsorg och Stöd 
och service för januari 2021. 

 
Beslutsunderlag 

• Handlingar som redovisas vid Socialnämndens sammanträde  

• Verksamhetsstatistik (handlingar finns att läsa i socialnämndens Teamsgrupp) 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisning av verksamhets- och 

ekonomiuppföljning för januari 2021.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 17     Dnr SN 2021/45 
    

Bokslut 2020 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet och ger Socialnämndens utskott i uppdrag att 
revidera underlaget rapport bokslut 2020 utifrån förd dialog vid Socialnämnden sammanträdde i 

februari och utifrån nedan fyra punkter fatta beslut i utskottet gällande bokslut 2020; 

1. godkänna förvaltningens redovisning av bokslut 2020  

2. godkänna förvaltningens redovisning om hur investeringsmedel 2020 har använts 

3. överlämna bokslutsredovisningen till kommunstyrelsen  

4. hos Kommunstyrelsen framföra en önskan om att Socialnämndens redovisade underskott 

från 2020 inte överförs till 2021. 

 
Sammanfattning av ärende 

Socialnämnden redovisar 2020 ett underskott med -5923 tkr, det är en klar förbättring 
gentemot tidigare prognos 1 i april och prognos 2 i augusti. 2019 var underskottet 2100 tkr, 

men då erhöll socialnämnden ett statsbidrag på 10 000 tkr, ur den s k flyktingpåsen, för att 
finansiera 2019 års underskott. Avvikelsen gentemot budget 2020 uppgår till ca 2 %, till följd av 

högre kostnader för sjukfrånvaro, ett minskat semesteruttag med anledning av Covid-19, samt 

högre kostnader för placeringar av barn och unga och för konsulter inom Individ och 
familjeomsorgen. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år med 22 %, vilket främst 

beror på Covid-19. Nämnden har erhållit viss kompensation för ökade kostnader för Covid-19.  

Nämndens mål är till ca 50 % helt eller delvis uppföljda. Den största orsaken till att målen inte 

är helt uppfyllda, är att en stor del av verksamheten fått koncentrera sig på att hantera Covid-

19 epidemin. Vidare har förvaltningens arbete med att uppnå ekonomisk balans präglat 
nämndens arbete under året. Uppföljningar av ekonomin sker varje månad från 1 prognos 

2020. En total genomlysning av Barn och unga inom Individ- och familjeomsorgen har 
genomförts för att komma till rätta med deras stora underskott.  

Faktorer som har påverkat 2020 års bokslut, är ökade kostnader med anledning av Covid-19. 

Stadsbidragen för Covid-19 som eftersökts har inte täckt alla extrakostnader, som uppstått, t ex 
kostnader för ökad sjukfrånvaro, för ett ökat behov av vikarier och dessutom ett minskat 

semesteruttag med ökad semesterlöneskuld som följd o s v. Individ- och familjeomsorgens 
höga kostnader för konsulter och för köpt vård har ökat och detsamma gäller antalet personer 

som är i behov av försörjningsstöd. Vidare har inte de uppkomna puckelkostnaderna på 
Ängenäs, i samband med inflyttning täckt budget. Sammantaget har dessa insatser påverkat 

bokslutsresultatet.  

Socialnämnden har erhållit en investeringsbudget för diverse investeringar med belopp om 300 
tkr samt 5,5 mkr till Ängenäs varav 2,7 mkr nyttjats. 

 
Beslutsunderlag 

• Rapport bokslut 2020  

• Presentation av bokslut 

• Tjänsteskrivelse  
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet och ger 

Socialnämndens utskott i uppdrag att revidera underlaget rapport bokslut 2020 utifrån förd 

dialog vid Socialnämnden sammanträdde i februari och utifrån nedan fyra punkter fatta beslut i 
utskottet gällande bokslut 2020;  

5. godkänna förvaltningens redovisning av bokslut 2020  

6. godkänna förvaltningens redovisning om hur investeringsmedel 2020 har använts 

7. överlämna bokslutsredovisningen till kommunstyrelsen  

8. hos Kommunstyrelsen framföra en önskan om att Socialnämndens redovisade underskott 
från 2020 inte överförs till 2021. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Socialchefen  
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§ 18     Dnr SN 2020/215 
 

Utbildning – LVU 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner utbildningen om Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser  
om vård av unga (LVU). 

Sammanfattning av ärendet 

Sektorchefen för Individ- och familjeomsorgen (IFO) genomför en kortutbildning om Lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) enligt socialnämndens beslut 

den 27 maj 2020, § 65, punkt 3. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner utbildningen om Lag (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Socialchefen  
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§ 19   Dnr SN 2021/58 
  

 

Redovisning av brukarundersökning stöd och service  
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen.  

 

Sammanfattning av ärende 
Sektorchef stöd och service ger en presentation av brukarundersökningen inom stöd och service 

 
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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§ 20   Dnr SN 2021/59  
 

Gemensamt socialt verksamhetsområde 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen och informationen kring arbetet med gemensamt 

socialt verksamhetsområde mellan Melleruds kommun och Bengtsfors kommun.  

 

Protokollsanteckning  
Olof Sand (S) lämnar följande anteckning till protokollet: 

Den Socialdemokratiska gruppen har under punkten tagit emot den information som ordförande 
och tjänstepersoner lämnat i ärendet. I Kallelsen står att ”socialchefen informerar och har en 
dialog med socialnämnden”…En särskild presentation med olika idéutkast presenterades direkt 
på sittande möte utan möjlighet till beredning i våra politiska grupper före mötet. Redan vid 
första idépresentationen på nämnden 2020-05-27 noterade vi Socialdemokrater tveksamheter 
kring både innehåll och formalia kring detta ärende och dessa kvarstår nästan 9 månader 
senare. Vi vill med denna protokollsanteckning tydliggöra att vi absolut inte är emot det 
samarbete som redan finns beslutat, organiserat och dagligen verkställs, inom samverkan 4 
Dalslandskommuner. Den borgerliga majoriteten verkar vara på väg att genomföra stora 
förändringar kring framtida gemensamt socialt verksamhetsområde, mellan två av de fyra 
kommunerna, utan att söka en bred politisk förankring inom den politiska oppositionen vilket vi 
beklagar. Under den fortsatta processens gång får vi slutligen ta ställning kring vårt ansvar som 
fullvärdiga förtroendevalda inom nämnden och vi känner oss i dagsläget inte bundna i den 
rollen, till något av det vi idag fått information omkring.  
 
Liselott Hassel (SD) lämnar följande anteckning till protokollet: 
Sverigedemokraterna har tagit emot informationen som lämnats av socialchefen och 
ordförande. Jag förbehåller mig rätten att ta ställning på senare sammanträde, då vi fått ta del 
av det på mötet presenterade materialet i skrift.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef informerar och har en dialog med socialnämnden om arbetet kring gemensamt 

socialt verksamhetsområde mellan Melleruds kommun och Bengtsfors kommun.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen och informationen 

kring arbetet med gemensamt socialt verksamhetsområde mellan Melleruds kommun och 

Bengtsfors kommun.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 21     Dnr SN 2019/363 
 

Uppföljning av intern kontroll för socialnämndens verksamhet 
kvartal 4/2020 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner uppföljning av arbetet enligt intern kontroll för  
socialnämndens verksamhet kvartal 4/2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglemente för intern kontroll (KF § 140, 2017-11-22) ska nämnden under året följa upp 

förvaltningens arbete med den interna kontrollplanen enligt §§ 7 och 9. 

Enligt 10 § i reglementet ska nämnden tre gånger per år, i samband med att första prognos 

redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut, upprättande rapportera 

resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till styrelsen. 

Nämnden har fastställt intern kontrollplan för 2020 och har under året redovisat uppföljningar. 
Socialnämnden har granskat 11 risker och i socialnämnden intern kontrollplan 2021 fanns 4 

åtgärder och 7 kontroller. Kontroller har utförts och rapporterade avvikelser har åtgärdats.  

 

Beslutsunderlag 

• Rapport av socialnämndens uppföljning av intern kontroll 2020  

• Tjänsteskrivelse  
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner uppföljning av arbetet enligt intern 
kontrollplan för socialnämndens verksamhet kvartal 4/2020. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Socialchefen 

Kommunens revisorer 
Kommunstyrelsen  
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§ 22     Dnr SN 2021/46 
 

Intern kontrollplan för socialnämndens verksamhet 2021 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar fastställa intern kontrollplan för socialnämndens verksamhet 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2017-11-22, § 147 reglemente för intern kontroll. Enligt reglemente 
ska nämnderna varje år anta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna 

kontrollen.  

I kommunallagens 6 kap 6 § definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen. 

Reglementet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en 

tillfredsställande internkontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att 

följande mål uppnås: 

• Ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, förskrifter, riktlinjer, reglemente, policys mm 

Som grund för internkontrollplanen finns riskbedömningen. Kommunstyrelsens ledningsgrupp 

har genomfört en riskbedömning. Riskbedömningen innebär att identifiera de risker som 

kommunen utsätts för. Kommunstyrelsens ledningsgrupp har sedan värderat samtliga 
identifierade risker. Värderingen (av sannolikhet och konsekvens) är gjord utifrån de parametrar 

som anges i strategin. 

Beslutsunderlag 

• Förslag på intern kontrollplan för Socialnämnden 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar fastställa intern kontrollplan för 
socialnämndens verksamhet 2021. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Socialchefen 

Kommunstyrelseförvaltningens controller 

Kommunstyrelsen  
 

 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Socialnämnden 2021-02-16 13 

 
 

 

 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 23    Dnr SN 2021/52 
 

Kvalitets – och patientsäkerhetsberättelse 2020  
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 
för 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2020 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 

• Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2020.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av kvalitets-  
och patientsäkerhetsberättelsen för 2020. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Socialchefen 

MAS/MAR 
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§ 24    Dnr SN 2020/215 
 

Presentation – Lagstadgad verksamhet respektive övrig verksamhet 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner kortutbildning/presentation om Lagstadgad verksamhet respektive 
övrig verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen genomför en kortutbildning/presentation om Lagstadgade verksamhet 

respektive övrig verksamhet enligt socialnämndens beslut den 27 maj 2020, § 65, punkt 3. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner kortutbildning/presentation om 

Lagstadgad verksamhet respektive övrig verksamhet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Socialchefen 
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§ 25   Dnr SN 2021/47 
 

IFO – kvalitetsarbete och ekonomisk åtgärdsplan 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att:  

1. godkänna redovisningen av åtgärdsplan för en stärkt myndighetsutövning och 

ekonomisk balans inom individ och familjeomsorg 

2. ge förvaltningen i uppdrag att precisera och tidsätta åtgärdsplanen. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Sektorchefen för individ och familjeomsorgen lämnar en aktuell rapport om verksamheten och 

det systematiska kvalitetsarbetet samt ekonomisk åtgärdsplan. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse   

• Åtgärdsplan för en stärkt myndighetsutövning och ekonomisk balans inom individ-  

och familjeomsorgen (IFO).  
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämndens beslutar att:  

1. godkänna redovisningen av åtgärdsplan för en stärkt myndighetsutövning och 

ekonomisk balans inom individ och familjeomsorg 

2. ge förvaltningen i uppdrag att precisera och tidsätta åtgärdsplanen.  

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Sektorchef Individ och familjeomsorg 
Socialchef 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 26     Dnr SN 2020/355 

 

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete  
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av socialförvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen lämnar en aktuell rapport kring socialförvaltningens systematiska arbetsmiljö-

arbete (SAM) där det framgår att: 
 

• Förvaltningen har utbildats från HR kring arbetsmiljöhandboken  

• Till Socialnämndens sammanträde i mars redovisa årshjul att arbetsmiljöarbetet  

• Till Socialnämndens sammanträde i mars redovisa hur arbetsmiljöarbetet pågår kring 

omorganisationen på Fagerlidshemmet  

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av 
socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.  

Beslutet skickas till 

Socialchefen 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 27  Dnr SN 2020/171 

 
Information om Covid-19  
 

Socialnämndens 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: 

• Nuläge kring Covid-19 

• Nuläge kring vaccinering för Covid-19 för brukare och medarbetare  

 

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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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 28 

 
Rapporter från socialförvaltningen 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 
Sammanfattning av ärendet  

Socialchefen rapporterar från sammanträden med mera: 

• Covid-19 och vaccination 

• Gemensamt Socialt verksamhetsområde  

• Organisation 
 

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 

 

§ 29 
 

Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet  

Socialnämndens ordförande och ledamöterna rapporterar från sammanträden med mera: 

• Återrapportering från ungdomsrådet samt miljö och hälsoråd den 15 februari 2021 

 

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 

 

§ 30 

Redovisning av delegeringsbeslut  
 

Socialnämndens 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 januari 2021  

• Delegeringsbeslut VoO januari 2021 

• Anställningsbeslut rapport tillsvidareanställningar januari 2021 

• Anställningsrapport tidsbegränsade anställningar januari 2021 

• Anställningsrapport timavlönade anställningar januari 2021 

• Delegationslistor alkohol – och tobaksenheten januari 2021 

 

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 

 

§ 31 
 

Anmälan  
 
Socialnämndens 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 12 
januari 2021 – 8 februari 2021 

• Årsredovisning ungdomsmottagningen Mellerud 2020 

• Förvaltningsrätten dom 2021-01-27 

• Förvaltningsrätten beslut 2021-02-04 

• Förvaltningsrätten underrättelse 2021-02-04 

• IVO anmälan 2021-01-19 

• IVO begäran om uppgifter 2021-01-15 

• Kammarrätten beslut 2021-02-03 

• Kammarrätten dom 2021-01-28 

 
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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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 32     

 
Ledamotsinitiativ gällande före detta Bergs sjukhem   

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ge socialchef i uppdrag att vidarebefordra initiativärende till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och återrapportera till Socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet  

Liselott Hassel (SD) väcker ett initiativärende och föreslår följande: 

 
Initiativärende ang. f.d. Bergs sjukhem  
På grund av oro hos personalen bör skyndsamt utföras damm och luftprover avseende att 
detektera fri asbest i lokalerna, samt en inventering på var befintlig asbest finns i dag tex. 
i väggar, innertak, golv. Detta minskar risken att någon av misstag frigör asbest genom 
tex borrning eller skruvning i vägg som innehåller asbest i framtiden. Samt Radonmätning 
som enkelt kan utföras i lokalen genom användning av puckar. Jag har tagit del av att det 
ej utförts några sådana tester, enbart en mätning av PCB 2016. Jag har fått till mig av 
många, frågor och oro om vad som kan finnas innanför dessa väggar när det gäller Bergs 
sjukhem. Det finns en historik av sjukdomsfall hos anställda som jobbat där genom åren, 
Cancer mm, och nu har det flyttats in ny personal. Detta skulle öka trygghetskänslan för 
dom som vistas i lokalerna, samt visa på att kommun tar arbetsmiljön på allvar.  

Så därför yrkar vi i Sverigedemokraterna att: Det snarast görs en kontroll och mätning av 
radon och asbest. 
 

Beslutsunderlag 

Liselott Hassels (SD) förslag  

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att ge socialchef i uppdrag att 
vidarebefordra initiativärende till Samhällsbyggnadsförvaltningen och återrapportera till 

Socialnämnden. 

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

 
Beslutes skickas till  

Socialchef 

Liselott Hassel (SD) 


