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 Justerande .............................................................................................................................................. 
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Underskrift ........................................................................................................ 
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§ 70 
 

Fastställande av dagordning 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer dagordning:  

1. Fastställande av dagordning  

2. Presentation ny förvaltningsekonom 

3. Verksamhets – och ekonomiuppföljning för april 2021 inkl. uppföljning kvalitetsarbete IFO 

4. Prognos 1 2021 

5. Budget 2022 

6. Riktlinje för handläggning av ärenden enligt LSS  

7. Biståndsbedömning – information om ärendegång 

8. Information kring nettokostnadsavvikelser  

9. Dokumenthanteringsplan 

10. Lärande exempel Förvaltningsrätten dom 2021-03-23 

11. Uppföljning Dalslandssamverkan  

12. Avtal avseende verksamhetsförlagd utbildning 

13. Information om Covid-19 

14. Rapporter från socialförvaltningen 

15. Rapporter från socialnämndens ledamöter 

- Eventuella initiativärenden och väckta frågor 

16. Redovisning av delegeringsbeslut  

17. Anmälan 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden fastställer dagordning med följande ändringar 

att;  

1. ärende gällande praxis kring jämställdhet vid utbetalning av försörjningsstöd utgår på grund 

av att underlaget behöver kompletteras.  

2. ärende gällande presentation av ny förvaltningsekonom tillkommer.  
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 71 
 

Presentation ny förvaltningsekonom  
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Dag Nyberg som är ny förvaltningsekonom presenterar sig för nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

• Presentation  

 

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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§ 72     Dnr SN 2021/44 
 

Verksamhets – och ekonomiuppföljning för mars 2021 inkl. uppföljning 
kvalitetsarbete IFO 
 

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden beslutar att; 

1. godkänna information om verksamhets och ekonomiuppföljning för april 2021 

2. godkänna redogörelse av fortgående kvalitetsarbetet och åtgärdsplan för stärkt 
myndighetsutövning och ekonomisk balans inom individ och familjeomsorg.  

 
Sammanfattning av ärende 

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

omsorg och Stöd och service för april 2021. 
 

Utifrån beslut SN § 25 2021 informerar sektorchef individ och familjeomsorgen om nuläge kring 
åtgärder för en stärkt myndighetsutövning och ekonomisk balans. 

 

Beslutsunderlag 

• Ekonomirapport april 2021 

• Bilaga 3 - Verksamhetsstatistik 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:  

1. godkänna information om verksamhets- och ekonomiuppföljning för april 2021 och 

uppmärksammar ett trendbrott i form av positivt resultat.  

2. godkänna redogörelsen av det fortgående systematiska kvalitetsarbetet inom individ och 

familjeomsorgen.  
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Socialchef 

Sektorchef individ- och familjeomsorg 
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§ 73     Dnr SN 2021/117 
    

Prognos 1 - 2021 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen och uppdrar till socialchefen att vidta åtgärder för att 
minimera underskottet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Prognos 1 visar på ett underskott mot budget om -3 805 tkr. Avvikelsen beror på höga 

personalkostnader inom vård och omsorg till stor del relaterat till pågående pandemi samt höga 
kostnader för köpt vård inom Individ och Familjeomsorgen. Avvikelsen är en avsevärd 

förbättring sett mot bokslutet 2020 både på totalen för förvaltningen och för Vård och Omsorg 

samt IFO specifikt. Ytterligare åtgärder kan vidtas under året för att förbättra  
 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 2 – Prognos 1, 2021 Måluppfyllelse  

• Tjänsteskrivelse Prognos 1 2021  
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen och uppdrar till 

socialchefen att vidta åtgärder för att minimera underskottet. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen   

Socialchef  
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§ 74     Dnr SN 2021/116 
 

Budget 2022 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta budget och investeringsplan 

2022 för socialnämndens verksamhetsområde enligt föreliggande förslag. 
 

Reservationer  

Olof Sand (S), Christine Andersson (S) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna förslag. 

 

Protokollsanteckning  

Olof Sand (S) lämnar följande anteckning till protokollet: 

Vi Socialdemokrater ser att det tillgängliga utrymmet för 2022 inte räcker till att förändra och 
lösa alla de problem som behöver lösas inom Socialförvaltningen i Melleruds kommun. Vi lägger 
förslag som i alla fall påbörjar en förändrad riktning redan i fas 1 inför ett preliminärt beslut i 
juni och hoppas kunna öka anslagen efter regeringens höstbudget om kommunens inkomster 
iså fall ökar i en fas 2 under november månad 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ett tjänstemannaförslag till budget 2022 har arbetats fram som överlämnas för behandling inför 

kommunfullmäktiges beslut i juni. Tjänstemannaförslaget till budget 2022 för 
socialförvaltningen bygger på samma tilldelade budgetram för 2022 som för 2021. Underskott 

mot budget som visas i prognos 1 väntas kunna åtgärdas under året främst genom minskade 
kostnader för köpt vård inom individ och familjeomsorgen samt kostnadseffektiviseringar inom 

hemvården. Förslaget till budget 2022 innehåller omjusteringar internt, inom ram tas bland 
annat hänsyn inrättande av familjecentral.  

 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 4 - Budget 2022 tjänstemannaförslag  

• Tjänsteskrivelse Budget 2022 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Olof Sand (S): Socialnämnden beslutar att följande medel tillförs socialnämnden i en fas 1 

under beslut i KF juni 2021 enligt följande: 

• 500 000 kr utöver föreslagen ram, med främsta syfte att genomföra förbättringar av det 

sociala innehållet för brukarna inom äldreomsorgen. Särskilt ensamhetsproblematik ska 

beaktas. 

• 1 500 000 kr utöver föreslagen ram, med främsta syfte att förbättra bemanningsläget 

och på fullt allvar ta itu med den beslutade heltidsresan inom sektor stöd och service. 

• 1 500 000 kr utöver föreslagen ram, med främsta syfte att uppnå en balans mellan behov 

och möjligt utbud av placeringar i familjehem, med långsiktig målsättning att ut, inflöde 

och tillgång till familjehem konsultbaserade, respektive arvoderade ska kunna uppnå 

budgetdisciplin. 
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Liselott Hassel (SD): Socialnämnden beslutar att; 

1. socialnämndens budget sätts till 296 713 000 kr. 

2. frigjorda medel skall tillföras KUN:s rambudget. 

 
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

anta budget och investeringsplan 2022 för socialnämndens verksamhetsområde enligt 

föreliggande förslag. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller ordförandes 

förslag. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialchef 
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§ 75     Dnr SN 2021/90 
 

Riktlinje för handläggning av ärenden enligt LSS 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att; 

1. anta riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS, Lag (1993:387) om  

stöd och service till vissa funktionshindrade.  

2. skicka remissvaret till LSS-teamet för att de ska fånga upp tillämpbara delar.   
 

Sammanfattning av ärendet  

Socialnämndens beslutade 2021-04-27 att återremittera ärende gällande riktlinjer LSS och ge  

socialchef i uppdrag att skicka ut riktlinjerna på remiss till funktionshinderrådet. 

 
Reviderade gemensamma riktlinjer för LSS-handläggning har tagits fram av LSS- teamet 

Dalsland i samråd med respektive förvaltning. Riktlinjerna för handläggning och insatser enligt 
LSS för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar utgår från gällande regelverk 

och praxis inom området – det vill säga lagstiftning, domar, lagens förarbeten, föreskrifter och 
allmänna råd från Socialstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, 2021-03-22 

• Bilaga 6 - Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS, 2021-03-17 

• SN 2021 § 58 

• Remissvar 2021-05-05 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:  

1. anta riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS, Lag (1993:387) om  

stöd och service till vissa funktionshindrade.  

2. skicka remissvaret till LSS-teamet för att de ska fånga upp tillämpbara delar.   

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Socialchef 

Enhetschef LSS 
Bengtsfors Kommun 

Dals-Eds Kommun   
Färgelandas Kommun  

Åmåls Kommun  
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§ 76     Dnr SN 2021/110 
 

Biståndsbedömning – information om ärendegång 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Socialnämnden beslutade att ge sektorchef för individ- och familjeomsorgen i uppdrag att tillse 

redovisning gällande ärendegången kring biståndshandläggning på nämndens sammanträde 
och KPR i maj 2021. Sektorchef IFO redogör utifrån uppkomna frågeställningar.   

Christine Andersson (S) väcker ärende gällande biståndsbedömning på nämndens sammanträde 
i mars som sedan har lyfts för bredning på socialnämndens utskott i april.  

Det som efterfrågas är information och förklaring kring ärendegång utifrån individen som 

ansöker om bistånd och förvaltningens handläggning av ärendet (bedömning av behovet, 
kostnader, osv.). 

 

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 

Sektorchef individ- och familjeomsorg 
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§ 77      
 

Information kring nettokostnadsavvikelser  
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen.  

 

Sammanfattning av ärendet  

I Kolada databas finns nyckeltal samlade för kommunernas verksamheter. Nyckeltalet kring 

nettokostnadsavviksele har fått särskild uppmärksamhet under de senaste åren och allt fler 
kommuner använder sig av detta nyckeltal för att få indikationer om den egna kommunens 

kostnadseffektivitet inom olika områden, tex. inom äldreomsorg, IFO och LSS. Nyckeltalet kring 
nettokostnadsavvikelse bygger på en jämförelse av den egna kommunens kostnader för 

verksamheten jämfört med andra liknande kommuner. Till socialnämndens sammanträde i Maj 

kommer socialchef informera kring vad nyckeltalet nettokostnadsavvikelse bygger på, hur det 
tas fram och hur vi kan använda det i Mellerud. 

 

Beslutsunderlag 

• Presentation  
       

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordförande Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.  

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 78     Dnr SN 2021/118  
 

Dokumenthanteringsplan  
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta revidering av dokumenthanteringsplan enligt föreliggande 

förslag.  
 

Sammanfattning av ärendet 

En reviderad dokumenthanteringsplan har tagits fram i samråd med kommunarkivarie. Syftet 

har varit att i denna upplaga även få med dokumenten inom myndighetens styrande och 
stödjande processer. Fokus har varit att göra dokumenthanteringsplanen användarvänlig med 

en tydlig processbaserad struktur. Gallringstider utgår från lagar och råd. Har utgått från 
befintlig dokumenthanteringsplan gällande dokumenten inom individ och familjeomsorg, stöd 

och service samt vård och omsorg.  
 

Beslutsunderlag  

• Bilaga 5 - Dokumenthanteringsplan  

• Tjänsteskrivelse Dokumenthanteringsplan 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att anta revidering av 

dokumenthanteringsplan enligt föreliggande förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till  

Socialchef 
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§ 79    
 

Lärande exempel Förvaltningsrätten dom 2021-03-23 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsrättens dom 2021-03-23 som presenterades vid nämndens sammanträde 2021-04-

27 väckte särskilt intresse och det beslutades att ge socialchef i uppdrag att tillse genomgång 
av domen. 

 
Följande frågeställningar kring domen har lyfts:  

• ärendegången i den specifika domen. 

• vilka ersättningar betalas ut utan ansökan och vilka ansöker kommunen om.   

• när det gäller vårdinsatser, vilka villkor och förutsättningar måste finnas.  

• är alla medel/ersättningar som varit berättigande att sökas, sökta eller eftersökta.  

• på vilket sätt sker uppföljning så att vi säkerställer att det finns en ändamålsenlig 

styrning med strukturer och rutiner för sökta medel.  

 
Beslutsunderlag  

• Presentation  

• SN 2021 § 67 

 
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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§ 80   Dnr SN 2021/120  
 

Uppföljning Dalslandssamverkan 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Samverkanssamordnare ger nämnden informerar om vad som gjorts sedan september 2020 
samt pågående samverkansuppdrag inom socialtjänsten i Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas och 

Melleruds kommun. 

 
Beslutsunderlag  

• Presentation  
• Tjänsteskrivelse Uppföljning Dalslandssamverkan 

 
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 
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§ 81   Dnr SN 2021/102 
   

Avtal avseende verksamhetsförlagd utbildning 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Avtalet ersätter tidigare delregionala avtal mellan enskilda lärosäten och kommunerna i de 
geografiska områdena samt avtal mellan lärosätena och Västra Götalandsregionen (VGR). 

Dessa avtal har tecknats sedan Svenska staten och landstingsförbundet träffade en 

principöverenskommelse om ett statligt övertagande av huvudmannaskapet för landstingens 
vårdhögskoleutbildningar. Detta avtal gäller för Västra Götalands 49 kommuner, Västra 

Götalandsregionen och de fina lärosäten som namnges på sista sidan i detta avtal. 
 

Parternas avsikt är att med tillit och förtroende samverka kring VFU som en del i att bidra till en 
god och säker vård. Lärosätena är ansvariga för de akademiska vårdutbildningarna. Parterna 

har gemensamt ansvar för utformningen och genomförandet av VFU och för att åstadkomma 

bästa tänkbara förutsättningar för utbildning. För att säkra att studenterna erhåller de kliniska 
kunskaper som yrket kräver, ska kommunerna och VGR tillsammans med lärosätena erbjuda 

ändamålsenlig klinisk undervisning, relevant färdighetsträning och god handledning för att nå 
utbildningarnas mål. Parterna har, enligt detta avtal, ett gemensamt ansvar för att skapa 

förutsättningar för ett bra samarbete och hög kvalitet i enlighet med handledarmodellen (bilaga 

r). För detta fordras miljöer som är lämpade för studenternas lärande och träning samt 
handledare/lärare med vetenskaplig och pedagogisk kompetens vilka är väl insatta i de mål som 

studenten ska nå under utbildningen. 
 

Beslutsunderlag  

• Bilaga 7 - Avtal Samverkan utbildning inom akademisk vårdutbildning på grund- och 

avancerad nivå (Fyrbodal Dir § 19 2021-03-25) 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner informationen.   
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till  

Socialchef 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 82   Dnr SN 2020/171 

 
Information om Covid-19  
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 
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. 
 

• Stabilt läge igen angående smittspridningen - Inte längre i stabsläge. 

• Nytt beslut av arbetsmiljöverket om andningsskydd i dåligt ventilerade hem vid 

smitta/misstanke om smitta.  

• Regionala rekommendationerna förlängda till 6 juni. Alla vårdhygieniska rutiner 
oförändrade.  

• Vaccinering dos 2 (av Vaccina) för personal 21 och 23 maj.  

• Vaccinering för sommarvikarier (via Närhälsan).  

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner informationen. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till  

Sektorchef vård- och omsorg 
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§ 83 
 

Rapporter från socialförvaltningen 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet  

Socialchefen rapporterar från sammanträden med mera. 
 

• Familjecentral kartläggning av behov pågår. 

• De båda enhetschefstjänsterna på individ- och familjeomsorgen är nu tillsatta. 

• MBL-förhandling kring den nya gemensamma organisationen med Bengtsfors pågår.   

 
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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§ 84  
 

Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet  

Socialnämndens ordförande och ledamöterna rapporterar från sammanträden med mera. 
 

• 24 april presidiet möte med förvaltningen gällande lokalbehov.  

• 12 maj presidiet möte med KPR och KFR. 

• 12 maj ordförande möte med Polsam  

• 17 maj ordförande möte med IVO gällande tillsyn.   

• 17 maj ordförande ungdomsrådet  

 
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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§ 85 
 

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:  

 

• Delegationsbeslut IFO april 2021 

• Delegationsbeslut VoO april 2021 

• Delegationsbeslut LSS april 2021 

• Delegationsbeslut alkohol april 2021 

• Anställningsbeslut rapport tillsvidareanställningar april 2021 

• Anställningsrapport tidsbegränsade anställningar april 2021 

• Anställningsrapport timavlönade anställningar april 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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§ 86 

 
Anmälan  
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

 
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 20 

april 2021 – 11 maj 2021. 

• Förvaltningsrätten Göteborg Dom 2021-04-22 (1) 

• Förvaltningsrätten Göteborg Dom 2021-04-22 (2) 

• Förvaltningsrätten Göteborg Dom 2021-04-22 (3) 

• Förvaltningsrätten Göteborg Dom 2021-04-27 (4) 

• KF § 29 2021 

• KF § 30 2021 

• KF § 36 2021 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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