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  Carina Aasen 
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  Daniel Jensen  
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§ 174 

 

Fastställande av dagordning 

Förslag till beslut 

Socialnämnden fastställer dagordning enligt nedanstående. 

1.  Fastställande av dagordning 

2.  Information från Personligt ombud 

3.  Internkontroll 

4.  Heltidsprojektet – information 

5.  Framtidens vårdinformationsmiljö 

6.  Skrivelse – Melleruds demensförening 

7.  Taxor inom socialnämndens område 

8.  Rapporter från förvaltningen  

9.  Rapporter från Socialnämndens ledamöter 

10.  Delegeringsärenden 

11.  Anmälan 

12.  Socialnämndens ekonomi och verksamhetsuppföljning med anledning 

av Delårsbokslut 2, 2019 

13.  Serveringstillstånd 
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§ 175   

Information personligt ombud 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att Godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Den Fyrbodals gemensamma verksamheten Personligt Ombud informerar om sitt arbete. 

Beslutsunderlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen för vidarebefordran till Kommunfullmäktige 
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§ 176   Dnr: SN 2019/207 

Internkontroll 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhet och statistik för 

perioden januari – juli 2019  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens verksamhetsstatistik t.o.m. juli 2019 

Beslutsunderlag  

Statistiksammanställning – distribueras i särskild ordning 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§177   Dnr: SN 2018/189  

Heltidsprojektet – information 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har givit Socialförvaltningen uppdraget att snarast initiera rätten till 

heltid samt att upprätta en handlings- och en tidsplan till när projektet är driftsatt.  

Handlingsplan 

Inga tillsvidaretjänster tillsätts under hösten 2019 innan inventering av de olika 

enheternas behov utretts, detta för att säkerställa hur många medarbetare som 

kommer att behövas. Arbetsgivaren kommer att ta hänsyn till medarbetarnas 

tidigare önskemål gällande heltid, i den mån det är möjligt, för att säkerställa 

verksamheten. 

Tidsplan 

Resursbehovet för varje enhet utreds mellan 24 september -26 september 2019 

tillsammans med representanter representerade, från varje enhet, vilka omfattas 

av enhetschef, medarbetare samt facklig företrädare. 

Samtliga vikarier inom Vård och Omsorg övergår den 1 november 2019 till 

Bemanningsenheten.  

Grundscheman ska vara färdigställda den 30 november 2019. 

Uppstarten för heltid inom vård och omsorg initieras löpande med en enhet i taget 

med start 1 januari 2020. Projektet ska vara totalt driftsatt från om med den 30 

april 2020. 

Konsekvensanalys 

Då parterna inte kommit överens om ett årsarbetstidsavtal, finns risken att 

personal kan komma att bli övertaliga. Scheman kan behövas bli planerade med 

tjänstgöring varannan helg men med målsättningen att så många delade turer som 

möjligt tas bort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 178   Dnr: SN 2019/193 

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen och uppmanar förvaltningen att förbereda 
avrop på upphandlade tjänster 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen (VGR) har genom fullmakter från samtliga 49 kommuner 

i länet upphandlat ett nytt IT-stöd för framtidens vårdinformationsmiljö i Västra 

Götaland. Det nya IT-stödet underlättar samverkan mellan vårdens olika aktörer 

och förenklar därigenom invånarens resa genom vården.  

Nu finns möjligheten för kommunerna att avropa det upphandlade systemet 

Millennium från leverantören Cerner Sverige AB och teckna samverkansavtal med 

Västra Götalandsregionen. Avtalsperioden är tio år efter slutförd implementering 

med möjlighet till förlängning upp till ytterligare fyra år. Optionerna gäller IT-stöd 

för informationsdelning, elevhälsan och kommunal hälso- och sjukvård.  

Senast tisdagen den 26 november 2019 ska avtal om avrop av Millennium samt 

samverkansavtalet ha inkommit till VGR. Därefter finns inga möjligheter att avropa 

Millennium inom ramen för VGR:s upphandling.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Brev Erbjudande 
Brev: kompletterande erbjudande 

Avrop av kommunal option 
Samverkansavtal 

Utkast Drift och förvaltningsavtal 
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§ 179   Dnr: SN 2019/199 

Skrivelse – Melleruds demensförening 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacksamt ta emot inkommen skrivelse och uppdrar samtidigt till 
förvaltningen att å nämndens vägar utarbeta svar på skrivelsen med en beskrivning av planerat 

anhörig stöd i verksamheterna.  

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds demensföreningen har i skrivelse till Socialnämnden oro över de av nämnden 

beslutade förändringarna av anhörigstödet i Melleruds kommun.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 10 september 2019  

Skrivelse inkommen 28 augusti 2019 
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§ 180   Dnr: SN 2019/204 

Taxor - 2020 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden informeras om att Socialnämnden har att senast på oktobermötet besluta om taxor 

för 2020 inom nämndens verksamhetsområde. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning över gällande taxor 2019 
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§ 181    

Rapporter från förvaltningen  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef lämnar information till socialnämnden om verksamheten. Se vidare 

paragraf 185. 
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§ 182 

Rapporter från Socialnämndens ledamöter 

Beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ledamöter redovisar aktiviteter för nämndens räkning. 

Den 3 september 2019 besökte socialnämndens ledamöter, Karin Nordin (C), Anita 

Augustsson (KIM), Ann-Sofie Fors (M) och ordf. Daniel Jensen (KD) 

Skållerudshemmet i Åsensbruk. Besöket upplevdes som mycket positivt där man 

fick ett gott välkomnande av Nathalie Laager, enhetschef Skållerudshemmet. 

Nathalie berättade om de planer och visioner hon har kring vidare utveckling av 

Skållerudshemmet. 

Den 4 september 2019 besökte socialnämndens ledamöter, ordf. Daniel Jensen 

(KD), Christine Andersson (S) och Karin Nordin (C) Kulturbruket, där det bl a 

förelästes om medier och hur man som offentlig person ska förhålla sig till 

journalister.  

Den 4 september 2019, sammanträde Socialnämnden utskott, Daniel Jensen (KD), 

Karin Nodin (C) och Eva Larsson (S) 
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§ 183     

Delegeringsärenden 

Beslutes 

Socialnämnden godkänner informationen 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Eva Larsson(S)  i handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit viss beslutsrätt till utskott, ordförande och tjänstemän 

enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten skall anmälas till 

socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller 

fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan nämnden återkalla lämnad delegering. 

Beskrivningen av ärendet 

Underställda delegationsärenden fattade under perioden 1 maj 2019 – 31 juli 2019 

redovisas för nämnden. 
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§ 184    

 

             Anmälan  

Beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna skrivelser, domar och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 14 augusti 2019 där rätten 

beslutar att vård skall beredas en lagen om vård av missbrukare i vissa fall enligt 

Socialnämnden i Melleruds ansökan.  

Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 7 augusti 2019 där rätten 

beslutar att vård skall beredas en lagen om vård av missbrukare i vissa fall enligt 

Socialnämnden i Melleruds ansökan.  

Skrivelse från Melleruds Demensförening inkommen den 28 augusti 2019. 

Beslut meddelat vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 2 september 2019 där rätten 

beslutar att inte förordna offentligt biträde i ärende enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga.  

Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 3 september 2019 där rätten 

avslår överklagan av Socialnämndens beslut gällande bistånd enligt 

Socialtjänstlagen i form av ekonomiskt bistånd. 

Beslut meddelat vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 27 augusti 2019 där rätten 

upphäver det överklagade beslutet gällande bistånd enligt Socialtjänstlagen i form 

av ekonomiskt bistånd. Ärendet visas åter till Socialnämnden i Mellerud för ny 

prövning 
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§ 185   Dnr: SN 2019/87 

 

Socialnämndens ekonomi och verksamhetsuppföljning med 
anledning av Delårsbokslut 2, 2019 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Socialnämnden beslutat att sända Delårsrapport 2 vidare till Kommunstyrelsen för 

vidare behandling i Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

I delårsbokslut för tertial 2, 2019 redovisar socialnämnden ett prognostiserat 

underskott på ca 3,2 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget om 1 

procent. I samband med delårsrapport 1 - 2019 beslutade nämnden om ett stort 

antal punkter för att anpassa verksamheten till budgetramen för 2019. Det nu 

prognostiserade resultatet enligt den preliminära delårsrapporten pekar på en 

något förbättrad följsamhet mot budget. 

Beskrivningen av ärendet 

Preliminär Delårsrapport 2 – 2019. Utsänd i särskild ordning 

Statistiksammanställning - distribueras i särskild ordning 
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§ 186   Dnr: SN 2019/210 

Tillståndsärende alkohol 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att bevilja Kanya Tipmungs Thai AB stadigvarande tillstånd att få 

servera starköl, vin, AJA- och spritdrycker till allmänheten i Kanyas Cafe & Restaurang, 

Mellerud enligt 8 kap 2 § alkohollagen. Servering får ske i serveringslokaler året runt mellan kl 

11.00–01.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanya Tipmungs Thai AB har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 

(2010:1622) om att servera alkoholdrycker vid rubricerat serveringsställe. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla enligt ovan. Verksamheten är tänkt att 

starta 2019-10-24. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 5 september 2019 

 

 

 

 


