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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdagen den 28 november 2017, klockan 08.30– 12.00 i 
sammanträdesrummet Fagerlidshemmet, Aspgatan 11, Mellerud 

 
Beslutande  
Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) 

Daniel Jensen, vice ordf. (KD) 
Karin Nodin (C) 
Marianne Larsson (M) 

 
Tjänstgörande ersättare Christine Andersson   (S) för Eva Larsson 
 Maria Pettersson-Lans       (C) för Christina Andersson  
 
Övriga närvarande 
  
Tjänstemän Roger Granat, socialchef 
 Annika Olsson, enhetschef, 144 
 Patrik Högfelt, ekonom, § 151 - 152 
 Anette Karlsson, sektorchef stöd och service, § 150 
 Christina Wennerdahl, samordnare, § 150  
 Anna Granlund, verksamhetsutvecklare, §155 
 Margareta Gunnarsson, ekonom, § 155  
  

 
Utses att justera  
Justerare Marianne Larsson (M) 
Ersättare Daniel Jensen (KD) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 4 december 2017, klockan 07.30 

 
Justerade paragrafer  §§ 144 - x 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Gunnar Karlsson 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Michael Melby  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Marianne Larsson 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2017-11-28 

 
Datum då anslaget sätts upp 2017-12-04 
  
Datum då anslaget tas ned 2017-12-27 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Gunnar Karlsson 
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§ 144  
 
Information från Fagerlidshemmet och Fagerlids gruppboende 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschefen för fagerlidshemmet informerar om verksamheten på de båda 
avdelningar. Fagerlidshemmet har idag 44 platser och gruppboendet har 27 platser, 
varav 3 är korttidsplatser, som främst är avsedda för personer med 
demenssjukdom.  

Lokalerna har under de senaste åren förbättrats. Fönstren är till stora delar utbytta 
eller renoverade. Tidigare problem med inomhusklimatet hoppas man nu skall vara 
lösta med anslutningen till fjärrvärme som gjordes under hösten 2017. Utemiljön 
närmast fastigheten önskar verksamheterna få åtgärdade på ett sådant sätt att det 
stödjer verksamheten och att den kan utnyttjas av de boende. 

Fagerlidshemmet och Fagerlinds gruppboende delar problematiken i svårigheten att 
rekrytera personal med många andra verksamheter inom vård och omsorg. 
Enheterna utnyttjar möjligheten att varje sommar ta emot lill-värdinnor för att göra 
yrkesvalet populärt. De har också förberett sig för att ta emot praktikanter genom 
att utbilda personal i handledarskap. 

Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
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§ 145    Dnr: SN 2017/190.006 
 
Sammanträdesplan 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ändra sammanträdesplanför 2018 enligt nedanstående 
förslag 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 25 september 2017 § 110 om sammanträdesplan. Nu 
föreslås ändringar på två punkter.  

Socialnämnden föreslås sammanträda kl. 8:30 följande dagar under 2018: 
Onsdagen 31 januari 
Tisdagen 27 februari 
Tisdagen 27 mars 
Tisdagen 24 april 
Onsdagen 30 maj 
Tisdagen 26 juni 
Tisdagen 28 augusti 
Torsdagen 27 september 
Onsdagen 24 oktober 
Onsdagen 28 november 
Onsdagen 19 december 

Socialnämndens utskott föreslås sammanträda kl. 8:30 följande dagar under 2018: 
Onsdagen 17 januari 
Onsdagen 14 februari 
Onsdagen 14 mars 
Torsdagen 12 april 
Onsdagen 16 maj 
Tisdagen 12 juni 
Torsdagen 16 augusti 
Torsdagen 13 september 
Torsdagen 11 oktober 
Onsdagen 14 november 
Torsdagen 6 december 

Kommunala pensionärsrådet föreslås sammanträda kl. 9:00 följande dagar under 
2018: 
Onsdagen 21 mars 
Onsdagen 23 maj 
Onsdagen 26 september 
Onsdagen 21 november 

Kommunala funktionshinderrådet föreslås sammanträda kl. 13:00 följande dagar 
under 2018: 
Onsdagen 21 mars 
Onsdagen 23 maj 
Onsdagen 26 september 
Onsdagen 21 november 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige  
Diariet 
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§ 146    Dnr: SN 2017/248.705 
 
Tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel 

Socialnämndens beslut  

1. Socialnämnden beslutar att för kommunens räkning överta tillsynsansvaret för 
receptfria läkemedel. 

2. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag på 
reglemente och avgifter för tillsynen av receptfria läkemedel.  

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö och energiförbund beslutade den 19 oktober 2017 att överlämna 
tillsynen över receptfria läkemedel till kommunerna i förbundet.  

Övertagandet gör att socialnämndens reglemente behöver kompletteras. 
Detsamma gäller nämndens avgifter. 

Beslutsunderlag 

Beslut Dalslands miljö och energiförbund 19 oktober 2017 § 51 
Tjänsteskrivelse daterad 28 augusti 2017 från alkoholhandläggaren Dalslands 
alkohol och tobaksenhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beslutet skickas till  

Diariet 
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§ 147    Dnr:  
 
Redovisning av öppna ärenden  

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Inom socialnämndens verksamhetsområde sker en fortlöpande uppföljning av 
öppna ärenden genom att förteckningar över oavslutade ärenden regelbundet 
lämnas ut till samtliga handläggare för genomgång och åtgärd. Varje handläggare 
kan även själv kontrollera sina ärenden direkt i det digitala 
ärendehanteringssystemet W3D3. 

Socialchefen ska två gånger per år – juni och november – redovisa alla öppna 
ärenden till socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

Öppna ärenden socialförvaltningen 2017-11-21. 
Avslutade ärenden socialförvaltningen 2017-06-21 – 2017-11-21 
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§ 148   Diarienr: SN 2017/250.701 
 
Avtalsförslag - samverkande sjukvård 2018 - 2019 

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden beslutar att nämndens ordförande och förvaltningschef får i 
uppdrag att teckna tvåårigt avtal om samverkande sjukvård. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens avtal med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden om samverkande 
sjukvård löper ut den 31 december 2017. Föreligger nu förslag på förlängning av 
avtalet till och med 2019 

Beskrivning av ärendet 

Nuvarande avtal löper ut 31 december 2017.  

Målet med samverkande sjukvård är 

”I den Samverkande sjukvården ingår kommunal hälso- och sjukvård, 
primärvård, 1177/Vårdguiden, ambulanssjukvård, MÄVA och övrig 
länssjukvård. Det gemensamma målet är att förbättra och utveckla samverkan 
i sjukvården, för att skapa ökad trygghet och tillgänglighet för invånarna och 
utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt.” 

Förvaltningen anser att nuvarande samarbete fungerar mycket bra och ger ett 
mervärde till invånarna. Denna form av samverkan blir än viktigare framöver 
då mer vård kommer att ske i den enskildes hem/kommunens boende. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 20 november 2017 
Avtal om Samverkande sjukvård i Melleruds kommun 2018-2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  

Västkom 
Diariet 
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§ 149    Dnr: SN 2017/251.700 
 
Uppdatering av mål 2018 

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden beslutar att fastställa målen för 2018 enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens mål ligger fast med tillägg om tre nya förvaltningsmål som 
förtydligar inriktningen på arbetet under 2018. 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges och socialnämndens mål för 2018 kvarstår. För att förtydliga 
inriktningen och prioriteringen under 2018 föreslås att tre nya förvaltningsmål läggs 
till. 

Familjecentral 

För att förbättra det förebyggande arbetet föreslås att förvaltningen som en 
prioriterad uppgift skall verka för att få till ett beslut om att en familjecentral 
etableras i Melleruds kommun. 

Minska antal hushåll med försörjningsstöd 

Förvaltningen skall också prioritera arbetet med att minska antalet hushåll som är 
beroende av försörjningsstöd. 

Minska sjukfrånvaron 

En indikator på en god arbetsmiljö är en låg sjukfrånvaro. Detta förvaltningsmål 
innebär att förvaltningens skall arbeta än mer aktivt med att minska sjukfrånvaron. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 20 november 2017 
Förslag till mål 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  

Diariet 
Kommunfullmäktige  
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§ 150 
 
Information om VoO Collage 

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet   

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och 
utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och 
omsorg. 

På nationell nivå finns föreningen Vård- och omorgscollege som ansvarar för 
kvalitetskriterierna och genomför certifieringar. Föreningen består av en styrelse 
där Sveriges Kommuner och Landsting, vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen 
KFO, Pacta och Kommunal ingår.  

Se vidare på 
http://www.fyrbodal.se/dettajobbarvimed/utbildning/vardochomsorgscollege.4.32d
a1d2c1483e9972af690ae.html 

Det är viktigt att poängtera att VoO Collage inte är en ny skola utan en 
samordnandekraft som har till mål att erbjuda attraktiva utbildningar.  

Verksamheten finns på nationell, regional och lokal nivå. Melleruds kommun tillhör 
regionen FyrBoDal-Öst. På lokalnivå - kommunal nivå, samordnas insatserna och 
konkretiseras målsättningarna av sektorchefen för stöd och service.  

Beslutsunderlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  
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§ 151   Dnr: SN 2017/28.041 
 
Fördelning av budgetanslag 2018 mellan sektorerna 

Socialnämndens beslut  

1. Socialnämnden beslutar att fördela 2018 års budgetanslag mellan respektive 
sektor enligt följande: 

 

Sektor 
Ram 2018 

(tkr) 

70 Socialchef -12 049 

71 Individ- och familjeomsorg 35 733 

73 Vård och omsorg 173 894 

78 Stöd och service 69 822 

Projektmedel 2018 1 300 

Totalt socialnämnden 268 700 
 

2. Socialnämnden beslutar ge Socialchefen i uppdrag att reglera 
verksamhetsanknutna poster till berörd sektor, projektmedel samt mindre 
justeringar mellan sektorerna. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid upprättandet av styrelsen och nämndernas budgetramar för 2018 beräknades 
budgeterade personalkostnaderna öka med 2,5 %, övriga externa kostnader 1 % 
och intäkter 0 %. Interna kostnader regleras fullt ut vid oförändrat nyttjande. 
Personalomkostnadspåslaget utgår från 38,33 %. Ramen har också justerats på 
grund av centralt avsatta medel för särskilda lönesatsningar under 2017. 

Socialnämnden har utöver den ordinarie uppräkningar beviljats tillfälliga medel för 
särskilda insatser och uppdrag om sammanlagt 1 300 tkr. Dessa är följande: 

 Utveckla e-tjänster, 500 tkr 
 Utveckla kopplingar mellan individ- och familjeomsorg och 

arbetsmarknadsenheten, 500 tkr 
 Lokalutredning tillsammans med kommunstyrelsen (bl. a. behov och 

konsekvenser av nytt äldreboende), 300 tkr 

Statligt stimulansbidrag för bemanningssatsning inom äldreomsorgen 2018 
förväntas uppgå till 2 850 tkr (samma belopp som beviljats för 2017). 

Mot denna bakgrund uppgår socialnämndens nya budgetram för 2018 
sammantaget till 268 700 tkr. Med hänsyn till kommunfullmäktiges beslut om 
budgetramar för 2018 föreslår socialförvaltningen att 2017 års budgetanslag 
fördelas mellan sektorerna enligt följande: 
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Förvaltningen föreslår vidare att socialchefen får i uppdrag att reglera 
verksamhetsanknutna poster till berörd sektor, projektmedel samt mindre 
justeringar mellan sektorerna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 november 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 21 juni 2017 § 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till  

Diariet 
Kommunfullmäktige  
 

  

Sektor 

Ram 
2017 
(tkr) 

Ram 
2018 
(tkr) 

Resurs-
tillskott 

Föränd-
ring 
(%) 

70 Socialchef -12 085 -12 049 36 -0,3 % 
71 Individ- och 
familjeomsorg 34 848 35 733 885 2,5 % 

73 Vård och omsorg 169 751 173 894 4 143 2,4 % 

78 Stöd och service 67 771 69 822 2 051 3,0 % 

7 Socialnämnden ord. vht 260 285 267 400 7 115 2,7 % 

Projektmedel 2018 0 1 300 1 300 - 

Totalt socialnämnden 260 286 268 700 8 415 3,2 % 
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§ 152   Dnr: SN 2017/67.042 
 
Verksamhetsuppföljning 

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhet och statistik för 
perioden januari – oktober 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Underlag distribueras i särskild ordning. 

Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  

Diariet 
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§ 153   Dnr:  
 
Uppföljning utredningstider 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanställning över utredningstider till och med oktober 2017. 

Handläggningstider – Utredningar(barn) 

Utredningar enligt 11 kap 2 § SoL görs både i Mellerud och Bengtsfors. Enheten i 
Bengtsfors hanterar utredningar avseende ensamkommande barn/ungdomar. 

I bifogad bilaga, ”Handläggningstid - Utredningar” framkommer att sedan maj 2017 
har i Mellerud 100 % av utredningarna handlagts inom 4 månader eller inom 
beslutad förlängd utredningstid. 

I samma bilaga framgår också att utredningstiderna för ensamkommande barn 
ännu inte är 100 %. De obalanser som skapades hösten 2015 är nu borta. Detta 
kommer innebära att även utredningar runt ensamkommande kommer göras inom 
4 månader. Under oktober avslutades de sista utredningarna som har haft en för 
lång handläggningstid. 

Handläggningstider – Inleda/ej inleda utredning (barn) 

I bilaga ”Handläggningstid – anmälningar” framkommer att nämnden har haft 
svårigheter att handlägga alla ärenden inom 14 dagar. I och med att fast personal 
har börjat så klarar nämnden av att handlägga anmälningar inom 14 dagar. Under 
perioden juli-oktober har alla anmälningar hanterats inom 14 dagar. 

Handläggningstider – utredningar (vuxna) 

I bifogad bilaga, ”Handläggningstid – utredningar” har till denna månad 
uppdaterats med utredningar – vuxna. Handläggningstiderna är i stort sett 100 %. 
Några enstaka ärenden har dragit över handläggningstiden. En anledning till detta 
är bland annat att en genomgång av ”gamla” ärenden pågår. Genomgången 
innebär att tidigare registreringsmissar nu rättas till. D v s ärenden som borde varit 
avslutade avslutas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 21 november 2017 
Sammanställning utredningstider 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  

Diariet 
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§ 154 Dnr: SN 2017/252.761 
 
Subventioner av halkskydd 

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden beslutar att godkänna subventioner av halkskydd enligt 
föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet   

Med utgångspunkt av kommunens vision och målsättning om god livskvalité bidrar 
kommen med 50 kr vid köp av halkskydd till kommuninnevånare över 75 år under 
perioden december 2017 till mars 2018.  

Beslutet grundas också i socialnämndens ambition om att arbeta förebyggande. 

Ekonomiska förutsättningar 

Projektet finansieras till stor del av medel som förfogas av kommunens 
folkhälsosamordnare som bidrar med 10.000 kronor till projektet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 20 november 2017 
Regler för subvention av halkskydd daterade 20 november 2017 
Rabattkupong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Diariet 
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§ 155 
 
Internkontroll 

Socialnämndens beslut  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.  

2. Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att utse en grupp på 5 eller 
6 personer för uppföljning av internkontroll. 

Sammanfattning av ärendet   

Efter att socialnämnden yttrade sig angående remiss internkontroll SN 2017-09-25 
§ 113. Efter det har kommunfullmäktige fastställt internkontrollplanen vid sitt 
sammanträde den 22 november 2017 § 140. 

Kommunens verksamhetsutvecklare besöker nu socialnämnden för att informera 
sig och nämnden om ärendet.  

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut den 25 september 2017 § 113 
Kommunstyrelsens beslut den 8 november 2017 § 196 
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§ 156 
 
Rapporter från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Hanteringen av ensamkommande barn flyttas tillbaka till IFO från Bengtsfors 
kommun. 

Med anledning av minskade volymer på ensamkommande barn har ett varsel lagt 
på två tjänster vid HVB Blåklinten. 

För tillfället söker alla sektorer personal. Stöd och service har två 
enhetschefstjänster ute. Individ och familjeomsorg söker efter socialsekreterare 
både som vikariat och för att möta handläggningen av ensamkommande barn. Vård 
och omsorg har stort behov av sjuksköterskor. 

Som ett första steg har Berg särskilda boende gått över till digitaliserade 
signeringslistor. Redan efter en vecka har enheten märk en minskning av 
avvikelserapporter. 

I samband med att brukare kommer tillbaka efter en tid boende hos annan 
vårdgivare prövas ny teknik – posifon. 

Förvaltningen har haft ett utbyte med Valemarsviks kommun. Det noteras att 
Valdemarsvik satsat på dagverksamhet riktade mot äldre och förebyggande 
insatser. Detta har lett till minskade kostnader för kommunen och högre livskvalité 
för brukarna. 
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§ 157  
 
Rapporter från Socialnämndens ledamöter 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ledamöter redovisar aktiviteter för nämndens räkning.  

Michael Melby 

8/11 Besök kommunstyrelsen 

13/11 Ordförandebeslut och Polsam 

13/11 Presidieträff i kommunala pensionärsrådet och Kommunala 
funktionshinderrådet 

14/11 Socialnämndens utskott 

22/11 Kommunala pensionärsrådet 

22/11  Kommunala funktionshinderrådet 

 

Daniel Jensen 

14/11 Socialnämndens utskott 

22/11  Kommunala funktionshinderrådet 
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§ 158  
 
Delegeringsärenden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 
 
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 
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§ 159 
 
Anmälan  

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden godkänner informationen 
 
Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna domar och beslut. 
 
Beskrivning av ärendet 

Dom förvaltningsrätten i Göteborg den 30 oktober 2017, beslut om att bereda en 
person vård enligt 4 § lag lag om vård av missbrukare i vissa fall, förkortad LVM. 

Beslut i Vänersborgs tingsrätt den 3 november 2017 om entledigande av särskilt 
förordnad vårdnadshavare. 

Beslut i förvaltningsrätten i Göteborg den 10 november 2017 att överlämna mål till 
Förvaltningsrätten i Umeå 

Beslut från inspektionen för vård och omsorg den 10 november 2017 om att avsluta 
ärendet efter anmälan enligt Lex Maria. 

Beslut från inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 10 november 2017 om att 
inte vita någon ytterligare åtgärd ärendet efter socialnämndens redovisning med 
anledning IVO:s beslut om föreläggande. 

Beslut från inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 14 november 2017 om att 
inte vidta någon ytterligare åtgärd efter socialnämndens redovisning med anledning 
IVO:s beslut om krav på åtgärder. 

Beslut i högsta förvaltningsrätten den 24 november 2017 om att inte meddela 
prövningstillstånd i mål gällande vård enligt lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga i vissa fall varvid Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 oktober 
2017 står fast. 

Dom i Kammarrätten i Göteborg meddelad den 24 november 2017 där rätten 
upphäver Förvaltningsrättens i Göteborgs dom den 11 augusti 2017 och fastställer 
socialnämndens beslut gällande assistans enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 

 
 


