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 SOCIALNÄMNDEN 
DATUM Tisdagen den 21 september 2021, klockan 08.30 – 12.00 

PLATS Tingshuset, sammanträdesrum Tingssalen och via Microsoft Teams 
 

För ordinarie ledamöter arrangeras ett frivilligt studiebesök med lunch på 

gemensamhetslokalen Fagerlid kl. 12.00 – 13.00.  
 

Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet och ordinarie 
ledamöter som avser delta på studiebesök - var vänlig anmäl dig via e-post 
socialnamnd@mellerud.se eller 0530-180 50, senast kl. 09.00 dagen före 
sammanträdet. 
 

 

OBS! Mötet genomförs fysiskt men om behov finns kan man delta via Microsoft 
Team. Ej tjänstgörande ersättare deltar i första hand via Microsoft Team. 

 Vid behov av arbetsrum kontakta mikael.nilsson@mellerud.se 
 

Ledamöter  Ersättare  
Daniel Jensen, ordf. (KD) Paula Törnqvist (KD) 

Ann-Sofie Fors (M) Katarina Kvantenå  (M) 

Karin Nodin, 1:e vice ordf. (C) Maja Holmgren (C) 
Anita Augustsson (KIM) Mohamed Mahmoud (MP) 

Christine Andersson (S) Olof Sand (S) 
Eva Larsson, 2:e vice ordf. (S) Florence Jonasson (S) 

Liselott Hassel (SD) Ingrid Lindberg (SD) 

 
Övriga 

Tanja Mattsson socialchef 
Mikael Nilsson verksamhetsutvecklare 

Pernilla Wall verksamhetschef vård och omsorg  
Carina Holmqvist verksamhetschef individ och familjeomsorg  

Tatjana Drewitz enhetschef socialpsykiatri  

Linda Hamrin projektingenjör  
Jeanette Kraft alkohol-/tobakshandläggare  

Daniel Berglöv  alkohol-/tobakshandläggare 
 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare - Karin Nodin 

Val av ersättare för justerare - Anita Augustsson 

• Tidpunkt för protokollets justering – 22 september 2021, klockan 11.00 

 
Ärenden                                                                             

 
Nr Rubrik Kommentar  

1.  Fastställande av dagordning  

 

08.30- 08.35 

2.  Taxor enligt alkohollagen (2020:1622) samt tobakslagen 
och liknande produkter (2018:2088) för 2022 

Jeanette Kraft/  
Daniel Berglöv  

08.35 – 08.50 

3.  Verksamhets- och ekonomiuppföljning för augusti 2021  Tanja Mattsson 

08.50 – 09.00 
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4.  Delårsbokslut inklusive investeringar och arbetsmiljö 

 

Tanja Mattsson 

09.00 – 09.40 
Fika 09.40 – 09.50 

5.  Projekt ombyggnation Fagerlid korttid och rehab 

omfördelning av investeringsmedel 

Linda Hamrin/ 

Pernilla Wall 
09.50 – 10.05 

6.  Investeringsanslag inventarier Fagerlid  
 

Pernilla Wall 
10.05 – 10.15 

7.  Utveckling av stöd på hemmaplan till personer med 

psykisk funktionsnedsättning 

Tanja Mattsson/ 

Tatjana Drewitz 
10.15 – 10.35 

8.  Uppföljning Arbetsmarknadsenheten 

 

Carina Holmqvist 

10.35 – 10.50 

9.  Handlingsplan för stärkt kostnadseffektivitet inom 

Äldreomsorgen i Mellerud  

Pernilla Wall 

10.50 – 11.05 

10.  Information om Covid-19 
 

Pernilla Wall  
11.05 – 11.10 

11.  Information om pågående samverkansprocess gällande 

biståndshandläggning 

Tanja Mattsson 

11.10 – 11.20 

12.  Rapporter från socialförvaltningen 
 

Tanja Mattsson 
11.20 – 11.30 

13.  Rapporter från socialnämndens ledamöter 
- Eventuella initiativärenden och väckta frågor  

11.30 – 11.40 

14.  Redovisning av delegeringsbeslut 

 

11.40 – 11.45 

15.  Anmälan 
 

11.45 – 11.50 

 
 
Ordföranden 

 / 
 Sekreterare 
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MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA  

Socialförvaltningen 2021-09-21 

ÄRENDE 1 
 

 

Fastställande av dagordning 
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden fastställer följande dagordning:  
 

1. Fastställande av dagordning  

2. Taxor enligt alkohollagen (2020:1622) samt tobakslagen och liknande produkter 

(2018:2088) för 2022 

3. Verksamhets- och ekonomiuppföljning för augusti 2021 

4. Delårsbokslut inklusive investeringar och arbetsmiljö 

5. Projekt ombyggnation Fagerlid korttid och rehab omfördelning av investeringsmedel 

6. Investeringsanslag inventarier Fagerlid  

7. Utveckling av stöd på hemmaplan till personer med psykisk funktionsnedsättning 

8. Uppföljning Arbetsmarknadsenheten  

9. Handlingsplan för stärkt kostnadseffektivitet inom Äldreomsorgen i Mellerud  

10. Information om Covid-19 

11. Information om pågående samverkansprocess gällande biståndshandläggning  

12. Rapporter från socialförvaltningen 

13. Rapporter från socialnämndens ledamöter 

- Eventuella initiativärenden och väckta frågor 

14. Redovisning av delegeringsbeslut  

15. Anmälan 

 

 

 

 

 

 

 
  



MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA  

Socialförvaltningen 2021-09-21 

ÄRENDE 2    Dnr SN 2021/218 
  

 

Taxor enligt alkohollagen (2020:1622) samt tobakslagen 
och liknande produkter (2018:2088) för 2022 
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxor enligt alkohollagen (2020:1622) 
samt tobakslagen och liknande produkter (2018:2088) för 2022 enligt föreliggande förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende 

ovanstående lagar. Alkohol- och tobaksenheten omfattar 2,0 handläggartjänst med ansvar att 

handlägga och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen samt lag om receptfria läkemedel.  
 

Årlig tillsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gällande de med serveringstillstånd, där 
den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser (trappsteg) beroende på 

serveringsställets årsomsättning (föregående år) av alkoholdrycker. Tillsynsavgiften gällande 
de med tobakstillstånd tas ut som en fast avgift. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 
 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



  2021-08-26 

 
   
Socialnämnden i Melleruds kommun 

 
 

 

Förslag om oförändrad taxa 2022 enligt alkohollagen (2010:1622) samt tobaksla-

gen och liknande produkter (LTLP 2018:2088). Taxorna gäller också lag om re-

ceptfria läkemedel (2009:730) 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxor enligt alkohollagen (2020:1622) 

samt tobakslagen och liknande produkter (2018:2088) för 2022 enligt föreliggande förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende ovanstå-

ende lagar. Alkohol- och tobaksenheten omfattar 2,0 handläggartjänst med ansvar att 

handlägga och tillsyna enligt alkohol- och tobakslagen samt lag om receptfria läkemedel.  

 

Årlig tillsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gällande de med serveringstillstånd, 

där den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser (trappsteg) beroende på serve-

ringsställets årsomsättning (föregående år) av alkoholdrycker. Tillsynsavgiften gällande de 

med tobakstillstånd tas ut som en fast avgift. 

 

Beskrivning av ärendet 

Fortfarande är det tuffare tider för krögarna i vårt område så taxeförslaget 2022 föreslås 

oförändrat även detta år.  

 

I förslaget har vi däremot lagt till en taxa på serveringstillstånd, detta är en taxa som vi 

känner har saknats. Köper man ett bolag så krävs det nästan samma arbete som vid en ny-

ansökan, men vissa delar behöver man inte kontrollera igen enligt alkohollagen, så därför 

att vi satt ett förslag på 7000 kronor. Och så har vi tagit bort en avgift på taxor enligt to-

bakslagen, här har vi tagit bort taxan för köp av bolag. Detta beror på att vid köp av bolag 

med tobakstillstånd krävs det lika mycket jobb som vid en nyansökan enligt tobakslagen, 

samma saker måste kontrolleras därav föreslår vi att tidigare taxa tas bort. 
 

De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt kommunallagen 

(2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder. 

När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i kommu-

nerna. Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det kan bli en snedvriden konkur-

rens mellan företagen, som till exempel dumpar priser och betalar ut svarta löner. 

 

Kommunernas arbete enligt alkohollagen har ett direkt lagstöd för avgiftsuttag, enligt 8 kap 

10 § alkohollagen (2010:1622) och 2 kap 5 och 6 § i kommunallagen (2017:725). Begräns-

ning finns dock att kommunerna inte får ta ut en högre avgift än vad som motsvarar de 

kostnader som kommunerna har för de tjänster de tillhandahåller (självkostnadsprincipen). 
 

 

Dalsland och Säffle 2021-08-26 

 

Jeanette Krafft 

alkohol/ tobakshandläggare 

 

Daniel Berglöv 

alkohol/ tobakshandläggare  



Förslag Taxor 2022 

 

 
Taxor enligt alkohollagen 

Stadigvarande tillstånd Avgift kr 

 
Kommentar                 

-Nyansökningar stadigvarande serveringstillstånd,  
Ägarskiften, servering på tåg och båt  

9000: - Inkl. 1 kunskapsprov 

Ingen återbetalning 

-Anmälan om övertagande/köp av bolag med stadigvarande 

serveringstillstånd 
7000: - Ingen återbetalning 

-Utvidgade tillstånd gemensam serveringsyta samt  
utökad serveringstid, ändrad serveringsyta eller ändrat  

alkoholutbud 

4000: - 

 

Sökande har tillstånd  

i Dalsland 

Ingen återbetalning 

 

-Ändring omregistrering till AB/HB/EF,  
eller övrig omregistrering i företag, samma ägare 

2000: - Ingen återbetalning 

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade 

ägarförhållanden. 
3000: - Ingen återbetalning 

PBI-Utredning 

(byte av enstaka person med betydande inflytande) 
 

1000: - 

Ingen återbetalning 

-Nyansökan cateringtillstånd, provsmakning och  
pausservering 

5000: - 

 

Inkl. 1 kunskapsprov 

Ingen återbetalning 

-Anmälan om catering, provsmakning, rumsservering, rums-

servering eller kryddning av snaps  
Ingen avgift Sökande har tillstånd  

i Dalsland 

Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta i  

Tillståndshavarens nuvarande lokaler 

2500: - Sökande har tillstånd  

i Dalsland. Ingen återbe-

talning 

Tillfälliga tillstånd   

-Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal  

Sökanden har stadigvarande tillstånd i  

Dalslandskommunerna 

- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år 

3000: - 

 

 

500: -/dag 

 

Ingen återbetalning 

- Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal 

Sökanden har inte stadigvarande tillstånd i Dalslandskommu-

nerna 
- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år 

 

5000: - 

 

 

500: -/dag 

 

Ingen återbetalning 

- Tillfälligt tillstånd För slutna sällskap  
max 6 tillstånd per halvår och avser samma lokal 

 

2000: - 

 

Ingen återbetalning 

-Kunskapsprov med möjlighet till två omprov 
(Gäller både stadigvarande eller tillfälligt tillstånd) 

1000: -

/prov 
Per provtillfälle förutom 

nyansökans första prov 

Årlig avgift  

för stadigvarande serveringstillstånd 

  

Fast avgift serveringstillstånd 4000: -  

Fast avgift tillstånd för pausservering, 

provsmakning och catering 
2000: - Halv fast avgift 

Rörlig avgift kronor   

 

 

 

 

Beror på föregående  

års försäljning enligt 

restaurangrapport 

0-25 000 0: - 

25 001-50 000  1000: - 

50 001-100 000 2000: - 

100 001–150 000  3000: - 

150 001–200 000  4000: - 

200 001–300 000  5000: - 

300 001–600 000  6000: - 

600 001-900 000  7000: - 

900 001-1 200 000  8000: - 



1 200 001-1 500 000  9000: - 

1-500 001-2 500 000  10 000: - 

2 500 001-3 000 000  11 000: - 

3 000 001 - 12 000: - 

Påminnelseavgift  
Restaurangrapport ska vara registrerat före den 31mars! 
500: - första påminnelsen! 

1000: - andra påminnelsen, utredning startas. 

 

Taxor enligt tobakslagen och liknande produkter 

(2018:2088) samt alkohollagen (2010:1622). 

ingen återbetalning vid avslag eller att ansökan tas tillbaka. 

 

Stadigvarande tobakstillstånd (ägarbyte/ övertagande av 

rörelse) 

 

7000 kr 

 

Tillfälligt tobakstillstånd (har stadigvarande tobakstillstånd) 

 

2000 kr 

 

Tillfälligt tobakstillstånd (har inget tobakstillstånd) 

 

4000 kr 

-Ändring omregistrering till AB/HB/EF,  
eller övrig omregistrering i företag, samma ägare 

         2000: - 

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade ägar-

förhållanden. 
         3000: - 

PBI-Utredning 

(byte av enstaka person med betydande inflytande) 
 

         1000: - 

 

Årsavgift Tobakstillstånd 

 

 

Årsavgift för tillsyn och administration 

 

5000 kr 

 

Årsavgift för produkter utöver 

tobakstillstånd 

 

 

Avgift per tillkommande produkt 

 

500 kr 

 

Årliga avgifter  

(för de som EJ har tobakstillstånd) 

Avgift kr kommentar 

En produkt 

 

2000: - 

Vid försäljning av  

t ex folköl och e-cigaretter 

blir det två produkter och 

totalt 3500: -              
     Två produkter 

 

 

3500: - 

     Tre produkter 

 

 

 

4500:- 

Försäljning av folköl, e-

cigaretter samt receptfria 

läkemedel 

 
 



MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA  

Socialförvaltningen 2021-09-21 

ÄRENDE 3   Dnr SN 2021/44   
 

 

Verksamhets- och ekonomiuppföljning för augusti 2021  
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att:  

1. godkänna redovisningen av verksamhets- och ekonomiuppföljning för augusti 2021  

2. uppmana socialförvaltningen till fortsatt restriktivitet för att nå en budget i balans. 

Sammanfattning av ärende 

Redovisning av statistik och ekonomi för verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorgen, 
Vård och omsorg samt Stöd och service för augusti 2021. 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 1 Ekonomirapport augusti 2021 

• Bilaga 2 Verksamhetsstatistik augusti 2021 

 

Beslutet skickas till 

Socialchef 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA  

Socialförvaltningen 2021-09-21 

ÄRENDE 4    Dnr SN 2021/216 
   

 

Delårsbokslut inklusive investeringar och arbetsmiljö 
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisning av delårsbokslut 2021. 
 

Sammanfattning av ärende 

Socialförvaltningen prognosticerar att klara att hålla den tilldelade budgeten för 2021. Detta är 

en förbättring mot den prognos som lämnades vid prognos 1 i maj då förvaltningen 

prognosticerade ett underskott om - 3 800 tkr. Det som förbättrat resultatet sedan dess är 
dels att tilldelade statsbidrag kunnat räknas hem fullt ut vilket var för tidigt att göra vid 

föregående prognos samt att både Individ och Familjeomsorg samt Stöd och service kraftigt 

förbättrat sina prognoser. Förvaltningen har arbetat mycket med kostnadskontroll och 
kostnadseffektiviseringar och arbetet har gett resultat. Även om statsmedel i år till stor del 

hjälper upp resultatet är flera åtgärder implementerade som ger goda förutsättningar att klara 
budget nästkommande år även utan statsmedel. En handlingsplan för ekonomisk effektivitet 

är framtagen för de två områden där förvaltningen kostnadsmässigt ligger över liknande 
kommuner; för Individ och familjeomsorgen samt för äldreomsorgen. För IFO syns resultat i 

nedåtvändande trender avseende köpt vård och försörjningsstöd samt ett väsentligt större 

stabilitet i myndighetsutövningen. Ett stort arbete med schemaomställning är redan gjort inom 
vård och omsorg men arbetet mot högre kostnadseffektivitet i bemanningen fortsätter i 

enlighet med handlingsplan som presenteras till nämnd i september i år. 
Förvaltningen påverkas även i år mycket av pandemin. Direkta merkostnader som inte staten 

ger ersättning för har varit 600 tkr hittills. Sjukfrånvaron påverkar i flera led både kostnader 

och kvalitet. Av nämndens mål bedöms 100% kunna vara uppfyllda till årsskiftet. Den låga 
måluppfyllelsen förklaras av att många insatser som skulle göras förutsätter att 

personalgrupper kan träffas fysiskt vilket hittills under året inte varit möjligt. 
 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 3 Delårsbokslut augusti 2021 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

Revisorer 
Ekonomichef 

Socialchef 

 
 

  



MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA  

Socialförvaltningen 2021-09-21 

ÄRENDE 5    Dnr SN 2021/217 
 

 

Projekt ombyggnation Fagerlid korttid och rehab 
omfördelning av investeringsmedel 
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna en omfördelning med 1,3 Mkr av 
investeringsmedel från projekt Åingenäs 9ärskilt boende (8255) till Ombyggnad Fagerlids 

korttids (8483) för att finansiera ökade kostnader kring verksamhetens ökade krav på 
välfärdstekologi med mera. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering  

 

Sammanfattning av ärendet 

För att kunna tillgodose verksamhetens krav på välfärdsteknologi och arbetsmiljö vill vi 
omfördela redan beslutade medel i projekt 8255 Ängenäs särskilda boende till 8483 

Ombyggnad Fagerlid. Socialtjänsten kommer få en betydligt lägre kapitalkostnad på Ängenäs 
mot den som tidigare preliminärt redovisades samt en något högre på Fagerlids korttid. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Socialchef 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

Tjänsteskrivelse 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Datum Diarienummer Sida 

2021-08-12 KS 2020/755 1 (2) 
 

Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro 

Melleruds kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

464 80 MELLERUD 

Storgatan 13 0530-180 00 5502-2776 

E-post Webb Organisationsnummer 

kommunen@mellerud.se www.mellerud.se 212000-1488 
 

 Kommunstyrelsen 

Projekt Ombyggnation Fagerlid korttid och Rehab 

Förslag till beslut 

Omfördelning av investeringsmedel från projekt 8255 Ängenäs Särskilt boende till 

8483 Ombyggnad Fagerlids korttids, omfördelningen avser 1,3 miljoner. För att 

finansiera ökade kostnader kring verksamhetens ökade krav på välfärdstekologi 

mm. 

Sammanfattning av ärendet 

För att kunna tillgodose verksamhetens krav på välfärdsteknologi och arbetsmiljö 

vill vi omfördela redan beslutade medel i projekt 8255 Ängenäs särskilda boende 

till 8483 Ombyggnad Fagerlid. 

Socialtjänsten kommer få en betydligt lägre kapitalkostnad på Ängenäs mot den 

som tidigare preliminärt redovisades samt en något högre på Fagerlids korttid. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av ökade projektkostnader och kapitalkostnader. 

Beskrivning av ärendet 

För att kunna tillgodose verksamhetens krav på välfärdsteknologi såsom 

trygghetslarm, hotellås på boenderum, passersystem behöver infrastrukturen 

utökas på Fagerlid. Detta innebär bla ett stort antal accesspunkter, nya switchar, 

fiberdragning i huset. Vi har även varit tvungna att byta ut brandlarmscentralen för 

att trygghetslarmet skulle kunna ta emot meddelanden om brand i personalens 

telefoner. 

Verksamheten önskar också ett nyckefritt boende så passersystem sätts in. 

Både passersystem och trygghetslarm är av samma fabrikat och leverantör som 

den nyare delen av Fagerlid redan har vilket är till fördel för personalen då de 

kommer att samverka över enheterna, särskilt kvälls- och nattetid  

På alla toaletter finns armstöd men dessa går ej att reglera i höjd så de vill 

verksamheten byta ut till höj och sänkbara armstöd. Dessa är utprovade ihop med 

kommunens rehabteam. 

För att kunna finansiera denna utbyggnad av infrastruktur, passersystem, 

trygghetslarm och uppdatering av armstöd vill vi omfördela redan beslutade medel 

i projekt 8255 Ängenäs särskilda boende till 8483 Ombyggnad Fagerlid. 



 

Tjänsteskrivelse 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Datum Diarienummer Sida 

2021-08-12 KS 2020/755 2 (2) 
 

 

Socialtjänsten kommer få en betydligt lägre kapitalkostnad på Ängenäs mot den 

som tidigare preliminärt redovisades samt en något högre på Fagerlids korttid. 

 

 

 

 

 

Peter Mossberg 

Enhetschef Fastighet och fjärrvärme 

 

 

 

Linda Hamrin 

Projektingenjör 

0530-189 77 

linda.hamrin@mellerud.se 

 

Beslutet skickas till 

Enhetschef Fastighet och fjärrvärme 

Samhällsbyggnads ekonom 

 



MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA  

Socialförvaltningen 2021-09-21 

ÄRENDE 6   Dnr SN 2021/221 
 

 

Investeringsanslag inventarier Fagerlid  
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden begär att få nyttja investeringsanslag för Inventarier Fagerlid i samband med 
flytt 400tkr. Reglering sker i samband med överföringsbudget till 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden nov 2020-oktober 2021 har flera av socialförvaltningens verksamheter flyttat 
från en lokal till en annan. Fagerlids särskilda boende, Dagverksamheten Gläntan, 

Kommunrehab samt Bergs korttid har antingen bytt lokal inom huset eller flyttat från en 
annan byggnad in till Fagerlid. I samband med budget 2021 lades ingen extra investering in 

för denna flytt. I samband med budget 2022 lades ett investeringsprojekt om 400tkr in. 
Investeringen är tänkt att fräscha upp korttidsrummen och göra dem mer enhetligt 

möblerade, inredning på vissa kontorsrum, utbyte av vissa möbler på särskilt 

boende/korttiden, inköp av fler tv-apparater till korttidsrum mm. För att det ska bli så bra som 
möjligt samt spara dubbelarbete i samband med den sista flytten, som också är den största, 

lyfter nu socialförvaltningen ärende gällande igångsättningstillstånd för inventarier Fagerlid i 
samband med flytt, till kommunstyrelsens arbetsutskott.   

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse  
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
Socialchef 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

Tjänsteskrivelse 

Socialförvaltningen 

Datum Diarienummer Sida 

2021-09-14 SN 2021/221 1 (1) 
 

Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro 

Melleruds kommun 

Socialförvaltningen 

464 80 MELLERUD 

Storgatan 13 0530-180 00 5502-2776 

E-post Webb Organisationsnummer 

socialnamnd@mellerud.se www.mellerud.se 212000-1488 
 

 Socialnämnden 

Investeringsanslag inventarier Fagerlid  

Förslag till beslut 

Socialnämnden begär att få nyttja investeringsanslag för Inventarier Fagerlid i 

samband med flytt 400tkr. Reglering sker i samband med överföringsbudget till 

2021. 

Beskrivning av ärendet 

Under perioden nov 2020-oktober 2021 har flera av socialförvaltningens 

verksamheter flyttat från en lokal till en annan. Fagerlids särskilda boende, 

Dagverksamheten Gläntan, Kommunrehab samt Bergs korttid har antingen bytt 

lokal inom huset eller flyttat från en annan byggnad in till Fagerlid. I samband med 

budget 2021 lades ingen extra investering in för denna flytt. I samband med 

budget 2022 lades ett investeringsprojekt om 400tkr in. Investeringen är tänkt att 

fräscha upp korttidsrummen och göra dem mer enhetligt möblerade, inredning på 

vissa kontorsrum, utbyte av vissa möbler på särskilt boende/korttiden, inköp av fler 

tv-apparater till korttidsrum mm. För att det ska bli så bra som möjligt samt spara 

dubbelarbete i samband med den sista flytten, som också är den största, lyfter nu 

socialförvaltningen ärende gällande igångsättningstillstånd för inventarier Fagerlid i 

samband med flytt, till kommunstyrelsens arbetsutskott.   

 

 

Tanja Mattsson 

Socialchef 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Wall 

Verksamhetschef Vård och omsorg 

0530-18140 

pernilla.wall@mellerud.se 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialchef 



MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA  

Socialförvaltningen 2021-09-21 

ÄRENDE 7    Dnr SN 2021/214 
   

 

Utveckling av stöd på hemmaplan till personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att:  

1. godkänna redovisningen. 

2. ge socialchef i uppdrag att fortsätta bereda ärendet. 

 

Sammanfattning av ärende 

Socialpsykiatrin i Mellerud har ett boende, Axet, för personer med psykisk/neuropsykiatrisk 

och/eller kognitiv funktionsnedsättning. 
 

Förvaltningen föreslår en framtida inriktning inom socialpsykiatrin med inriktning mot: 

• Vidareutveckla den dagliga sysselsättningen får målgruppen mot en större bredd i vad 

som erbjuds och med tydlig inriktning på att bryta social isolering och tillvarata varje 

persons behov av utveckling och stimulans 

• Utveckla ett flexibelt stöd till personer i egna lägenheter som bättre kan anpassas till 

dagsform och förändring i stödbehov över tid 

• Färre personer i heldygnsvård 

 
Förvaltningen kan konstatera en trend över tid i from av minskade antal beslut för personer 

med funktionsnedsättning enligt SoL inom socialpsykiatrin. En omställning och utveckling av 
ett mer flexibelt boendestöd föreslås, där stödet anpassas efter individens minskade eller 

ökade behov medan individen bor kvar i sin lägenhet. Samtidigt arbetar förvaltningen vidare 
med att utforma en dagverksamhet med ett ännu bättre och mer utvecklande innehåll. På så 

sätt gör förvaltningen bedömning att målgruppens nuvarande och framtida stödbehov 

tillgodoses samtidigt som individens egen kapacitet och möjlighet att leva ett självständigt liv 
stärks. 

 
En avveckling av stödboendet medför en lägre kostnad för insatser inom socialpsykiatrin på ca 

1 Mkr.  

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse   

 

Beslutet skickas till 

Socialchef 

 

 
 

 
 

 



 

Tjänsteskrivelse 

Socialförvaltningen 

Datum Diarienummer Sida 

2021-09-13 SN 2021/214 1 (3) 
 

Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro 

Melleruds kommun 

Socialförvaltningen 

464 80 MELLERUD 

Storgatan 13 0530-180 00 5502-2776 

E-post Webb Organisationsnummer 

socialnamnd@mellerud.se www.mellerud.se 212000-1488 
 

 Socialnämnden 

Utveckling av stöd på hemmaplan till personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att:  

1. godkänna redovisningen. 

2. ge socialchef i uppdrag att fortsätta bereda ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialpsykiatrin i Mellerud har ett boende, Axet, för personer med 

psykisk/neuropsykiatrisk och/eller kognitiv funktionsnedsättning. 

 

Förvaltningen föreslår en framtida inriktning inom socialpsykiatrin med inriktning 

mot: 

• Vidareutveckla den dagliga sysselsättningen får målgruppen mot en större 

bredd i vad som erbjuds och med tydlig inriktning på att bryta social 

isolering och tillvarata varje persons behov av utveckling och stimulans 

• Utveckla ett flexibelt stöd till personer i egna lägenheter som bättre kan 

anpassas till dagsform och förändring i stödbehov över tid 

• Färre personer i heldygnsvård 

 

Förvaltningen kan konstatera en trend över tid i from av minskade antal beslut för 

personer med funktionsnedsättning enligt SoL inom socialpsykiatrin. En omställning 

och utveckling av ett mer flexibelt boendestöd föreslås, där stödet anpassas efter 

individens minskade eller ökade behov medan individen bor kvar i sin lägenhet. 

Samtidigt arbetar förvaltningen vidare med att utforma en dagverksamhet med ett 

ännu bättre och mer utvecklande innehåll. På så sätt gör förvaltningen bedömning 

att målgruppens nuvarande och framtida stödbehov tillgodoses samtidigt som 

individens egen kapacitet och möjlighet att leva ett självständigt liv stärks. 

 

En avveckling av stödboendet medför en lägre kostnad för insatser inom 

socialpsykiatrin på ca 1 Mkr.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 



 

Tjänsteskrivelse 

Socialförvaltningen 

Datum Diarienummer Sida 

2021-09-13 SN 2021/214 2 (3) 
 

 

Beskrivning av ärendet 

En psykisk funktionsnedsättning påverkar vardagen betydande för individen och 
dennes närhet. Det kan röra sig om olika sorters tvång, bipolär sjukdom, 

depression, ätstörningar, ångest och personlighetsstörning. 
Funktionsnedsättningen påverkar både det sociala livet och yrkeslivet. Intellektuell 

funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och 
förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig 

saker. Andra begrepp som används är kognitiv funktionsnedsättning 

eller utvecklingsstörning. Det är vanligt att personer med psykisk 
funktionsnedsättning också utvecklar ett risk eller missbruk av droger och/eller 

alkohol. Behovet av stöd kan variera mycket från dag till dag och vara mer eller 
mindre omfattande i perioder av den enskildes liv. 

 

För att bäst möta denna målgrupp behöver stödet vara mycket flexibelt utformat. 
En meningsfull sysselsättning är av största vikt för att bibehålla funktioner, undvika 

missbruk/upprätthålla nykterhet och undvika social isolering.  
 

För de med allra störst behov behövs ett boende med dygnet runt stöd. Detta rör 
sig dock om mycket få individer och man måste vara noggrann med 

sammansättning av personer i ett sådant boende, tex är det svårt att få vardagen 

att fungera om några av de boende har en missbruksproblematik medan andra 
inte har det eller bara har en kort tid av nykterhet bakom sig. Ett boende med 

dygnet runt stöd på plats är mycket kostsamt och bemanningen behöver vara 
ungefär den samma oavsett om alla platser är belagda (ensamarbete bör undvikas 

och därför behöver man alltid vara minst två på plats). Om beläggningen är låg blir 

kostnaden per plats mycket hög och kan många gånger ligga över vad det kostar 
att köpa platsen externt.  

 
Boendestöd är en insats som ska innefatta det stöd som finns behov av, både i den 

egna lägenheten och i samhället. Detta är en insats som kan utformas mycket 
flexibelt och lättare anpassas till det stödbehov som finns. Kompetenssatsningar på 

bästa tillgängliga metoder för målgruppen är viktig.  

 
Idag finns i Mellerud ett heldygnsboende inom socialpsykiatrin, Axet, med totalt 6 

platser. Under det senaste året har den genomsnittliga beläggningen varit 4 
platser. Förvaltningen ser att stödbehovet här bör kunna tillgodoses på annat sätt 

genom ett satelitstöd snarare än bemanning dygnet runt. Satelitstöd innebär att 

boendestödet finns där vid behov på andra tider än de som är planerade. Genom 
att under kortare perioder kunna erbjuda satelitstöd kan även de med större behov 

av stöd få behovet tillgodosett. Boendestöd med satelitstöd kan erbjudas från 
7.30-22.00 alla dagar under veckan. Det är få insatser nattetid och dessa skulle 

istället kunna tillgodoses via nattpatrullen. 

 

Ekonomiska konsekvenser är att en besparing görs med jourpersonal på boendet 

och att resurser kan överföras till att istället stärka upp boendestöd och eventuellt 

nattpatrullen. Detta skulle efter sådana förstärkningar ändå ge en besparing om ca 

1 miljon kr. För att möjliggöra denna förändring av riktning krävs en dialog med 

företrädare för brukarföreningar samt se över de specifika behoven hos de som 

idag bor på Axet. Riktlinjer för boendestödet behöver även ses över. 

 

 

 



 

Tjänsteskrivelse 

Socialförvaltningen 

Datum Diarienummer Sida 

2021-09-13 SN 2021/214 3 (3) 
 

 

En framtida inriktning för socialpsykiatrin kan sammanfattas i punkterna nedan: 

 

• Satsa på och bygga ut den dagliga sysselsättningen. Väva samman med 

AME. Vidareutveckla arbetet med supported employment, ASF och 

brukarföreningar. 

• Utforma ett flexibelt stöd i hemmet med kompetens inom missbruksvård 

• Vid behov av heldygnsvård köps plats externt kort tid, koppla på stöd på 

hemmaplan redan från start 

 

 

 

 

Tanja Mattsson 

Socialchef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Socialchef 



MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA  

Socialförvaltningen 2021-09-21 

ÄRENDE 8   Dnr SN 2021/220 
  

 

Uppföljning Arbetsmarknadsenheten 
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg och verksamhetsutvecklare 

arbetsmarknadsenheten informerar om nuläget på arbetsmarknadsenheten. Hur det 

säkerställs att vi inte tappar fart i samband med den organisatoriska förändringen osv. 

 

Beslutsunderlag 

• Presentation 

 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA  

Socialförvaltningen 2021-09-21 

ÄRENDE 9   Dnr SN 2021/219 
 

 

Handlingsplan för stärkt kostnadseffektivitet inom 
Äldreomsorgen i Mellerud  
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Denna handlingsplan syftar till att belysa kostnaderna för äldreomsorg i Mellerud jämfört med 

andra liknande kommuner och till att ringa in vilka åtgärder förvaltningen ska arbeta med för 
att nå en ökad kostnadseffektivitet. Mellerud ligger väsentligt högre i kostnader för 

äldreomsorg än vad som kan förväntas utifrån strukturella förutsättningar. Sett i miljoner 
kronor handlar det om ungefär 22 miljoner för år 2020 som Mellerud ligger över den 

förväntade kostnadsbilden. 

 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 4 Handlingsplan för stärkt kostnadseffektivitet inom äldreomsorgen i Mellerud 
 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef vård och omsorg 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  



MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA  

Socialförvaltningen 2021-09-21 

ÄRENDE 10   Dnr SN 2020/171 
 

 

Information om Covid-19  
 

Förslag till 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. Verksamhetschef 

för Vård och omsorg lämnar en aktuell information. 
 

Beslutsunderlag 

• Presentation 

 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef vård och omsorg 

 
 

 

  



MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA  

Socialförvaltningen 2021-09-21 

ÄRENDE 11    Dnr SN 2021/215 
 

 

Information om pågående samverkansprocess gällande 
biståndshandläggning  
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att:  

1. godkänna redovisningen. 

2. ge socialchef i uppdrag att fortsätta bereda ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchefsnätverket i Dalsland har under våren arbetat med frågan om möjligheterna att slå 

samman biståndshandläggningen för Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda. Idag finns 
en gemensam biståndshandläggning för Bengtsfors och Dals-Ed som utgår ifrån Dals-Ed. I 

Mellerud finns biståndshandläggningen inom vuxenenheten. 

 
Att ha en välfungerande myndighetsutövning med rätt spetskompetens och möjlighet till 

specialisering är mycket viktigt för hela det sociala området. Biståndsbedömning är vägen in 
till nästan samtliga insatser inom äldreomsorg och ett område som kommer bli allt viktigare 

att ha rätt kompetens inom när demografin förändras och allt fler äldre kommer behöva 
insatser. Att myndighetsutövningen sker på ett sätt som upplevs som professionellt av den 

enskilde och dess anhöriga samt håller god rättssäkerhet är av största vikt.  

 
Var kommun för sig blir volymerna för biståndsbedömning äldre relativt liten, det rör sig om 2-

4 handläggare per kommun. Det blir svårt att hitta rätt sammanhang i respektive kommun där 
handläggarna kan få utbyte och arbetsledning av någon som arbetar med samma sak. Detta 

ger sämre förutsättningar för kompetensutveckling och specialisering. Utifrån detta är 

socialcheferna i Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda överens om att en framtida 
gemensam biståndsenhet är en möjlighet. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 
 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Tjänsteskrivelse 

Socialförvaltningen 

Datum Diarienummer Sida 

2021-09-13 SN 2021/215 1 (2) 
 

Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro 

Melleruds kommun 

Socialförvaltningen 

464 80 MELLERUD 

Storgatan 13 0530-180 00 5502-2776 

E-post Webb Organisationsnummer 

socialnamnd@mellerud.se www.mellerud.se 212000-1488 
 

 Socialnämnden 

Information om pågående samverkansprocess gällande 
biståndshandläggning 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att:  

1. godkänna redovisningen. 

2. ge socialchef i uppdrag att fortsätta bereda ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

 

Socialchefsnätverket i Dalsland har under våren arbetat med frågan om 

möjligheterna att slå samman biståndshandläggningen för Mellerud, Bengtsfors, 
Dals-Ed och Färgelanda. Idag finns en gemensam biståndshandläggning för 

Bengtsfors och Dals-Ed som utgår ifrån Dals-Ed. I Mellerud finns 
biståndshandläggningen inom vuxenenheten. 

 

Att ha en välfungerande myndighetsutövning med rätt spetskompetens och 
möjlighet till specialisering är mycket viktigt för hela det sociala området. 

Biståndsbedömning är vägen in till nästan samtliga insatser inom äldreomsorg och 
ett område som kommer bli allt viktigare att ha rätt kompetens inom när 

demografin förändras och allt fler äldre kommer behöva insatser. Att 
myndighetsutövningen sker på ett sätt som upplevs som professionellt av den 

enskilde och dess anhöriga samt håller god rättssäkerhet är av största vikt.  

 
Var kommun för sig blir volymerna för biståndsbedömning äldre relativt liten, det 

rör sig om 2-4 handläggare per kommun. Det blir svårt att hitta rätt sammanhang i 
respektive kommun där handläggarna kan få utbyte och arbetsledning av någon 

som arbetar med samma sak. Detta ger sämre förutsättningar för 

kompetensutveckling och specialisering. Utifrån detta är socialcheferna i Mellerud, 
Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda överens om att en framtida gemensam 

biståndsenhet är en möjlighet. 
 

Under våren har samverkanssamordnare utrett förutsättningarna för att slå 
samman bistånd. Intervjuer har genomförts och styrkor, möjligheter och risker har 

sammanställts i en SWOT analys. Utifrån det som framkommit i analysen finner 

socialchefsnätverket att frågan måste beredas vidare även om den positiva 
inställningen till en gemensam enhet på sikt kvarstår.  

 



 

Tjänsteskrivelse 

Socialförvaltningen 

Datum Diarienummer Sida 

2021-09-13 SN 2021/215 2 (2) 
 

 

Medan frågan bereds vidare behöver respektive kommun undersöka möjligheterna 

att ta hem den egna myndighetsutövningen till kommunen. Detta kan innebära att 
Bengtsfors och Dals-Eds samarbete under beredningstiden upphävs och att 

biståndshandläggningen återgår till Bengtsfors egen regi. Om så är fallet kan 
lämpligtvis en gemensam enhetschef för bistånd rekryteras till Bengtsfors och 

Mellerud. Detta skulle skapa bättre balans i vuxenenheten i Mellerud om bistånd 
flyttas ut. Vuxenenheten är idag något stor i omfång i Mellerud. 

 

 

 

Tanja Mattsson 

Socialchef 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Socialchef 



MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA  

Socialförvaltningen 2021-09-21 

ÄRENDE 12 
 

 

Rapporter från socialförvaltningen 
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet  

Socialchef rapporterar från sammanträden med mera. 

 

Beslutsunderlag 

• Presentation 

 

 



MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA  

Socialförvaltningen 2021-09-21 

ÄRENDE 13 
 

 

Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet  

Socialnämndens ordförande och ledamöterna rapporterar från sammanträden med mera. 

Eventuella initiativärenden och väckta frågor lyfts. 
 

Beslutsunderlag 

• Presentation 

 
 

 

 

 

  



MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA  

Socialförvaltningen 2021-09-21 

ÄRENDE 14 
 

 

Redovisning av delegeringsbeslut  
 

Förslag till 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.  
 

Beslutsunderlag 

• Delegationsbeslut IFO augusti 2021 

• Delegationsbeslut VoO och LSS augusti 2021 

• Anställningsrapport tillsvidareanställningar augusti 2021 

• Anställningsrapport tidsbegränsade anställningar augusti 2021 

• Anställningsrapport timavlönade anställningar augusti 2021 

• Delegationsbeslut alkohol augusti 2021 

 
 

Ovanstående handlingar finns att läsa i socialnämndens Teamsgrupp. 

 



MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA  

Socialförvaltningen 2021-09-21 

ÄRENDE 15 
 

 

Anmälan 
 
Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner 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 
24 augusti – 13 september 2021. 

 

Beslutsunderlag 

• FR Göteborg Dom 2021-08-27 (1) 

• FR Göteborg Beslut 2021-09-01 (2) 

• FR Göteborg Dom 2021-09-02 (3) 

• FR Göteborg Dom 2021-09-03 (4) 

• FR Göteborg Dom 2021-09-07 (5) 

• FR Göteborg Dom 2021-09-08 (6) 
 
 
Ovanstående handlingar finns att läsa i socialnämndens Teamsgrupp. 
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