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§ 58 
 
Fastställande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer dagordning enligt nedanstående. 

 
1. Fastställande av dagordning 

 
2. Föreningsbidrag 2018 

 
3. Rutin för läkemedelshantering 

 
4. Verksamhetsuppföljning och prognos 1 

 
5. Budget 2019 

6. Studiebesök provlägenhet 

7. Riktlinje gällande bistånd till boende och sociala kontrakt  
 

8. Ramavtal avseende lägenheter inom AB Melleruds bostäder 
 

9. Diskussion om SFI studier och etablering 
 

10. Information angående orosanmälningar 
 

11. Habiliteringsersättning i daglig verksamhet, stöd och service 
 

12. Rapporter från förvaltningen 
 

13. Rapporter från socialnämndens ledamöter 
 

14. Delegationsärenden 
 

15. Anmälan 

16. Ekonomisk modell - utskrivningsklara 

  

  

 
Beslutet skickas till  
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§ 59   Dnr: SN 2017/212.701 

Föreningsbidrag 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att dela ut föreningsbidrag motsvarande 42.000 kr för 
2018 enligt följande specifikation. 

 
Förening    Medl. 2018 2018 2017 2016 2015 
    Förslag Ansökt     
Föräldraföreiningen mot narkotika 1   1000 20000 500 500 500 
Brottsofferjouren Bohus-Norra älvsborg 14   1000 10000 2 000 2 000 1 000 
Boulealiansen 18   2000 5000 1 000     
Idégruppen Älvan 15   5000   5 000 5 000 5 000 
Reumatikerföreningen Mellerud 7   5000 8500 5 000 5 000 5 000 
SPF Seniorerna Melleruds bygden 10 246 5000 5000 5 000 5 000 5 000 
HRF, Hörselskadades förening i Mellerud 8 204 5000 5000 5 000 5 000 5 000 
PRO 9 269 5000 5000 5 000 5 000 5 000 
Vänersborg Södra-Dals FUB  11   5000 6000 5 000 5 000 5 000 
BRIS  12   1000 19010     1 000 
Melleruds Demensförening 16 45 5000 5000 5 000 5 000 5 000 
Näffs, N:a Älvsborgs förening för 
frivilligarbetare 17   1000 3000 1 000 1 000 1 000 

RPT, Personskadeförbundet  13 10 1000   300 300 300 
               
Summa     42 000 91 510 39 800 38 800 38 800 

 

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag samordna och samverka 
med kommunstyrelse kontoret i syfte att samordna kommunens föreningsbidrag. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Michael Melby (S) och Christine Andersson (S) i 
handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökningstiden gick liksom tidigare år ut den 31 mars. Sammanlagt inkom 13 
ansökningar. Till grund för årets beslut ligger nya regler för föreningsbidrag inom 
socialnämndens område antagna den 25 september 2017 § 111 av socialnämnden. 
Där föreskrivs att föreningarna skall ha verksamhet och en bas av medlemmar 
boende i kommunen. Det är ett tydligare fokus på att verksamheten skall bedrivas 
inom kommunen. Generellt finns också ett krav på att bidragen skall uppfattas som 
rättvisa. 

Ansökande föreningar föreslås delas in i tre grupperingar.  

1. Föreningar eller sammanslutningar som till sin helhet har sin verksamhet i 
kommunen 

2. Föreningar eller sammanslutning som i sin verksamhet är ett stöd för 
kommuninnevånare och/eller är begränsade i sin verksamhets i kommunen 
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3. Sammanslutning av föreningar vars aktivitet är baserad i kommunen, men 
grundföreningarna får ett ”eget” föreningsbidrag   

Skulle någon ny ansökan inkomma under året som avser etablera samverkan med 
kommunen om vissa frivilliginsatser kan den prövas under löpande budgetår.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 16 september 2018 
Ansökningar från föreningar 
Regler för föreningsstöd fastställda 25 september 2017 § 111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till  

Diariet 
Kommunstyrelsen 
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§ 60   Dnr: SN 2018/98.770 

Rutin för läkemedelshantering 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens beslutar att godkänna ”Rutin för läkemedelshantering” enligt 
förslag. Tidigare antagen ”Riktlinje och rutin för läkemedelshantering” beslutad den 
3 mars 2016 § 12 upphör därmed att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 

Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2017:30, erbjuda en god 
och säker hälso- och sjukvård. För en hög patientsäkerhet måste 
läkemedelshanteringen ha en bra kvalitet. Fel vid ordination, iordningsställande, 
administrering och överlämnande av läkemedel kan medföra allvarliga vårdskador, 
lidande för patienten och stora vårdkostnader.   

Syftet är säkra rutiner i alla led så som ordination, leverans, förvaring, 
iordningställande, överlämnande/intag och uppföljning. Alla som deltar i vården ska 
kunna aktuella delar av förvaltningens rutiner för läkemedelshantering 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 17 april 2018 
Förslag – Rutin för läkemedelshantering 
Beslut - Socialnämnden den 1 mars 2016 § 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till  

Diariet 
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§ 61   Dnr: SN 2018/100.042 

Verksamhetsuppföljning och prognos 1 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhet och statistik för 
perioden januari - mars 2018  

Socialnämnden beslutar att godkänna framlagd prognos för 2018. 

Socialnämnden beslutar att tillskriva kommunstyrelsen med anledning av 
prognostiserat underskott för 2018 och begär tilläggsanslag med 10 miljoner kronor 
för att täcka kostnader för placeringar av barn och vuxna. 

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att anpassa verksamheten 
till budgetförutsättningarna och genomföra föreslagna åtgärder 
 Samla tomma platser i särskilda boenden/korttidsboenden på en avdelning. 
 Gå igenom och optimera scheman. 
 Anpassa kostnader för ensamkommande utifrån minskade volymer. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger prognos 1 för 2018 

Årets första prognos visar på ett underskott på 10 mnkr. Orsaken till underskottet 
är ökade kostnader för placeringar av barn/vuxna. Den kraftiga kostnadsökningen 
påbörjades hösten 2017 och bedömningen är att kostnadsnivån kommer att ligga 
kvar under en längre period. 

I planeringen inför 2019 så visar underlaget på att åtgärder krävs för att nå en 
budget i balans även om Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag för nämndens 
ökade placeringskostnader. De åtgärder som föreslås genomföras är 

 Samla tomma platser i särskilda boenden/korttidsboenden på en avdelning. 
 Gå igenom och optimera scheman. 
 Anpassa kostnader för ensamkommande utifrån minskade volymer. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 19 april 2018 
Verksamhetsstatistik och ekonomisk sammanställning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till  

Diariet 
Kommunstyrelsen 
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§ 62   Dnr: SN 2018/86.041 

Budget 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen efter att ha tagit del av 
underlaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Budgetarbetet inför 2019 påbörjades med en gemensam presidiedialog under 
februari månad där politiska ramar/direktiv fastställdes. Utifrån detta förslag har ett 
tjänstemannaförslag arbetats fram som nu lämnas över för politisk behandling inför 
kommunfullmäktiges beslut i juni. 

Beskrivning av ärendet 

I underlaget framgår att redan 2018 kommer de ekonomiska förutsättningarna att 
försämras jämfört med de sista årens mycket goda ekonomiska resultat i 
kommunen. 

I förslaget finns både tillskott och effektiviseringskrav som berör socialnämnden. 
Detta framgår av underlaget. 

Utifrån underlaget kommer ytterligare effektiviseringar att behövas i slutet av 
planperioden om inte planeringsförutsättningarna förändras. Regeringens 
vårbudget läggs den 16 april, ny skatteprognos i mitten av maj samt regeringens 
budget i höst är faktorer som kan ha stor inverkan på de förutsättningar som finns i 
bifogat underlag. 

Oavsett ev tillkommande positiva eller negativa ekonomiska förutsättningar så går 
nämnden in i en period som kommer att kräva relativt stora effektiviseringar. Den 
demografiska utmaningen gör att behovet av kommunala välfärdstjänster ökar 
samtidigt som skatteintäkterna inte kommer öka i samma takt 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 12 april 2018 
Tjänstemannaförslag till Budget 2019 och plan 2020 – 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till  

Diariet 
Kommunstyrelsen 
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§ 63   Dnr:  

Studiebesök 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden besöker den provlägenhet som byggts upp på Ymers gata 2, 
Mellerud som en förberedelse för byggnationen av nytt äldreboende på Ängenäs, 
Mellerud.  
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§ 64   Dnr: SN 2018/96.759 

Riktlinje gällande bistånd till boende och sociala kontrakt 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna ”Riktlinje gällande bistånd till boende och 
sociala kontrakt” 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information 
till medborgare som kommer i kontakt med socialnämndens verksamhet. 
Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell 
prövning av sin ansökan. Riktlinjerna är vägledande och gäller aldrig utan 
undantag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 16 april 2018 
Förslag - Riktlinje gällande bistånd till boende och sociala kontrakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Diariet 
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§ 65   Dnr: SN 2018/97.701 

Ramavtal avseende lägenheter inom AB Melleruds bostäder 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna ramavtal avseende lägenheter inom AB 
Melleruds bostäder och individ- och familjeomsorgen.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har som skyldighet att tillförsäkra kommuninvånarna en skälig 
levnadsnivå utifrån kommunens yttersta ansvar. I detta arbete kan det ibland bli 
aktuellt att vara behjälplig med att anskaffa en bostad, både på kortare och längre 
sikt. Utifrån detta såg Individ och Familjeomsorgen ett behov av att upprätta ett 
tydligt ramavtal avseende lägenheter inom AB Melleruds Bostäder. Tanken med 
ramavtalet är även att säkerställa ett framtida gott samarbete med AB Melleruds 
Bostäder. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 12 april 2018 
Förslag – Ramavtal avseende lägenheter inom AB Melleruds bostäder och individ- 
och familjeomsorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till  

Diariet 
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§ 66 

Diskussion SFI studier och etablering 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag på 
reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. 

Sammanfattning av ärendet 

Diskussion mot bakgrund av att kommunens Individ och familjeomsorg upplever sig 
möta många personer som söker ekonomiskt bistånd samtidigt som de deltar i 
någon form av utbildning eller etableringsfas. Socialnämnden fastställde den 29 
mars 2016, § 27 riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Dessa riktlinjer 
behöver nu ses över. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 6 mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till 
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§ 67 

Information angående orosanmälningar   

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Socialnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomlysa verksamheten 
och återkomma med förslag till socialnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Under andra halvåret 2017 och början av 2018 har antalet inkomna 
orosanmälningar till individ och familjeomsorgen gällande barn och unga ökat 
dramatiskt. Enheten önskar informera nämnden om denna utveckling. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av orosanmälningar till Barn och unga enheten Melleruds 
kommun, november 2017 till mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
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§ 68   Dnr: SN 2018/99.729 

Habiliteringsersättning i daglig verksamhet, stöd och service 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om två ersättningsnivåer för habiliteringsersättning från 
april 2018. Enhetschefen för Daglig verksamhet får i uppdrag att utreda 
möjligheten att använda stimulansmedel för en höjning av ersättningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig 
verksamhet kan få. Habiliteringsersättningen är inte reglerat i lag, förordning eller 
föreskrift men är ett sätt att stimulera den enskilde att delta i verksamheten 
(se prop. 1992/93:159 s. 90).  

I 87 procent av kommunerna har deltagare i daglig verksamhet fått 
habiliteringsersättning (se Socialstyrelsens öppna jämförelser av stöd till personer 
med funktionsnedsättning 2015). Det vanliga är att det är kommunen som beslutat 
om insatsen som betalar ut habiliteringsersättning. (Socialstyrelsen) 

2017 justerades habiliteringsersättningen från 36 kronor till 56 kronor utan 
tidsangivelse, se beslut SN § 16 20160301. Omvärldsbevakningen visade att övriga 
kommuner hanterade det med olika ersättningar vid hel- och halvdag. Halvdag är 
över 3 timmar i Värnamo.  

Nu justeras ersättningen med tidsangivelse för heldag 6 till 8 timmar som ger 56 kr 
och Halvdag 3 till 6 timmar som ger 30 kr. Närvaro under 3 timmar ger ingen 
habiliteringsersättning. 

Det finns möjlighet för kommunen att rekvirera stimulansmedel för 
habiliteringsersättning under 2018. Stimulansmedlen är avsedda för att införa eller 
höja dagpenningen till dem som deltar i daglig verksamhet. Enhetschefen för Daglig 
verksamhet kommer att se över om vi ska använda stimulansmedlen under 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 16 april 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Diariet 
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§ 69   Dnr:  

Rapporter från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Personalvårdsronder genomförs nu på alla enheter 

Schemagenomgång kommer att göras på alla enheter med början på 
Skållerudshemmet. 

Inför sommaren och semesterplaneringen saknas ungefär 35 personer för att alla 
vikarie platser skall vara fyllda. 
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§ 70  

Rapporter från Socialnämndens ledamöter 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ledamöter redovisar aktiviteter för nämndens räkning.  
 
Michael Melby 

4/4   Kommunstyrelsen 

6/4  Ordförandebeslut 

12/4 Socialnämndens utskott 

13/4 Besök av arbetsmiljöverket 

17 – 18/4 FINSAM-konferens 
 
Daniel Jensen 

4/4   Kommunstyrelsen 

12/4 Socialnämndens utskott 
 
Karin Nodin 

12/4 Socialnämndens utskott 
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§ 71  

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 

Underställda delegationsärenden fattade under perioden 1 mars 2018 – 31 mars 
2018 redovisas för nämnden. 
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§ 72 

Anmälan  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna domar och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 20 mars 2018, där rätten 
avslår överklagandet av beslut från socialnämnden den 24 augusti 2017 gällande 
ekonomiskt bistånd. 

Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 27 mars 2018, där rätten 
avslår överklagandet av beslut från socialnämnden den 6 november 2017 gällande 
ekonomiskt bistånd. 

Inspektionen för Vård och Omsorg beslutar den 6 april 2018 att avsluta ett ärende 
efter en Lex Maria anmälan från Socialnämnden, diarienummer SN 2018/44 utan 
att ytterligare åtgärder görs i ärendet. 

Inspektionen för Vård och Omsorg beslutar den 6 april 2018 att avsluta ett ärende 
efter tillsyn på gruppbostaden Gården, diarienummer SN 2018/49.    

Tjänsteskrivelse från kommunens HR-chef gällande ”höjd ersättning för 
vårdpersonal som arbetar obekväm arbetstid i vården”. Med beslut att ob-tillägg 
natt för sjuksköterskor inom Socialförvaltningen skall höjas med 100% under 
perioden 1 april 2018 till 31 mars 2019. Finansiering sker från socialförvaltningen 

Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 3 april 2018, där rätten avslår 
överklagandet av beslut från socialnämnden den 31 oktober 2017 gällande 
ekonomiskt bistånd. 
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§ 73   Dnr: SN 2018/8.701 

Ekonomisk modell - utskrivningsklara 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagen ekonomiskmodell.  

Sammanfattning av ärendet 

Västkom och Västra Götalands regionen har tagit fram förslag till ekonomisk modell 
för utskrivningsklara patienter. Förslaget innebär att en s k ”genomsnittsmodell” 
införs från 25 september 2018.  

Beskrivning av ärendet 

Föreslagen ekonomisk modell för betalningsansvar 

 Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt över 3,0 
kalenderdagar under en kalendermånad. 

 En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan genomsnittligt antal 
kalenderdagar och 3,0. (Mellanskillnaden * antal utskrivna personer som 
omfattas av denna överenskommelse * 7 100 kr) 

 För personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 kalenderdagar efter 
bedömning om utskrivningsklar övergår genomsnittsberäkningen till individuell 
beräkning. Kommunen betalar då för de dagar som överskrider 3 
kalenderdagar, beräknat per individ. Dessa personer ska inte räknas med i 
månadens snitt. 

Betalningsansvar psykiatrin  

Föreslagen ekonomisk modell införs stegvis för personer som vårdas inom 
slutenpsykiatrin. Under perioden 25/9 2018 till och med 1/12 2019 inträder 
kommunens betalningsansvar 15 kalenderdagar och från den 2/12 2019 gäller ovan 
beskriven ekonomisk modell för alla utskrivningsklara patienter. 

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att föreslagen ekonomisk modell, med ett genomsnitt över 
en kalendermånad, är en bra modell. Förvaltningen delar de fördelar som beskrivs i 
underlaget, bland annat flexibilitet, fortsatt incitament för snabb hemgång men 
även möjlighet då särskilda situationer uppstår att hantera det på ett mänskligt 
sätt. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 4 april 2018 
Missiv – REMISS-ekonomisk modell för reglering av betalansvarvid Samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Diariet 
Västra Götalandsregionen 
 


