
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL           Nr 6 
 Sammanträdesdatum sida 

Socialnämnden 2021-06-29 1(16)  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Tid och plats tisdagen den 29 juni 2021, klockan 08.30 – 12.00 i konferensrum på 

 Socialförvaltningens servicecenter eller via Teams* 

 
Beslutande  
Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) 

Ann-Sofie Fors* (M) 

Karin Nodin, 1:e vice ordf.* (C) 
Anita Augustsson* (KIM) 

Christine Andersson* (S) 
Eva Larsson, 2:e vice ordf.* (S) 

Liselott Hassel* (SD) 

 
Övriga närvarande 

Ersättare Ingrid Lindberg*              (SD) 

  

Tjänstepersoner Tanja Mattsson, socialchef 
Mikael Nilsson, verksamhetsutvecklare 

Anette Karlsson, sektorchef stöd och service* 

Dag Nyberg, förvaltningsekonom*  
Åse Malmenklev, HR-strateg* 

   
 

Utses att justera  

Justerare Ann-Sofie Fors (M) 

Ersättare Karin Nodin (C) 

 
Justeringens plats och tid Socialförvaltningens servicecenter den 30 juni 2021 klockan 11.00 

 
Justerade paragrafer  §§ 87 - 100 

 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  

  Mikael Nilsson 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 

  Daniel Jensen  

 Justerande .............................................................................................................................................. 

 Ann-Sofie Fors 

 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2021-06-29 

 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-30  
   

Datum då anslaget tas ned 2021-07-22  
   
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift ........................................................................................................ 

 Mikael Nilsson 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Socialnämnden 2021-06-29 2 

 
 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
 

§ 87 Fastställande av dagordning  

 

3 

§ 88 Verksamhets – och ekonomiuppföljning för maj 2021  

 

4 

§ 89 Redovisning Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 

 

5 

§ 90 Redovisning Heltidsresan  
 

6 

§ 91 Redovisning av Lex Sarah  
 

7 

§ 92 Praxis kring jämställdhet vid utbetalning av försörjningsstöd 
 

8 

§ 93 Övergång till Lifecare inom individ- och familjeomsorgen  

 

9 

§ 94 Anslutningsprojekt för införande av e-arkiv  

 

10 

§ 95 Initiativärende – redogörelse av stöd till medborgare med funktionsnedsättning  

 

11 

§ 96 Information om Covid-19 
 

12 

§ 97 Rapporter från socialförvaltningen 
 

13 

§ 98 Rapporter från socialnämndens ledamöter 
- Eventuella initiativärenden och väckta frågor 

14 

§ 99 Redovisning av delegeringsbeslut  

 

15 

§ 100 Anmälan 

 

16 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 87 
 

 

Fastställande av dagordning 
 

Beslut 

Socialnämnden fastställer följande dagordning:  

1. Fastställande av dagordning  

2. Verksamhets – och ekonomiuppföljning för maj 2021  

3. Redovisning Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 

4. Redovisning Heltidsresan  

5. Redovisning av Lex Sarah  

6. Praxis kring jämställdhet vid utbetalning av försörjningsstöd 

7. Övergång till Lifecare inom individ- och familjeomsorgen  

8. Anslutningsprojekt för införande av e-arkiv  

9. Initiativärende – redogörelse av stöd till medborgare med funktionsnedsättning  

10. Information om Covid-19 

11. Rapporter från socialförvaltningen 

12. Rapporter från socialnämndens ledamöter 

- Eventuella initiativärenden och väckta frågor 

13. Redovisning av delegeringsbeslut  

14. Anmälan 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden fastställer dagordning. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 88     Dnr SN 2021/44 
  

  

Verksamhets – och ekonomiuppföljning för maj 2021  
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisning av verksamhets och ekonomiuppföljning för 
maj 2021 och uppmanar förvaltningen till fortsatt restriktivitet för att nå en budget i balans. 

 

Sammanfattning av ärende 

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

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteanteckning ekonomirapport maj 2021 

• Tjänsteanteckning verksamhetsrapport maj 2021 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att godkänna redovisning av 
verksamhets och ekonomiuppföljning för maj 2021 och uppmanar förvaltningen till fortsatt 

restriktivitet för att nå en budget i balans. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 89     Dnr SN 2020/355  
 

   

Redovisning Socialförvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisning av socialförvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete. 

 

Sammanfattning av ärende 

Redovisning av socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. 

 

Beslutsunderlag 

• Presentation  
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att godkänna redovisning av 
socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 90     Dnr SN 2021/22 
 

 

Redovisning Heltidsresan  
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av heltidsresan utifrån plan för fler heltider i Melleruds 
Kommun.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2017, § 139, plan för heltider i Melleruds 
kommun 2018–2022 i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunals 

gemensamma ställningstagande om att sträva efter att heltidsarbete ska vara norm i landets 
alla kommuner och regioner. Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits 

fram i samarbete lokala företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i 
Melleruds kommun. Handlingsplanen ska följas upp årligen till och med maj 2021. 

 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 1 Rapport – Heltidsresan 

• Tjänsteskrivelse 

• Presentation  

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av heltidsresan 
utifrån plan för fler heltider i Melleruds Kommun.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 91     Dnr SN 2021/148 
  

 

Redovisning av Lex Sarah 
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av Lex Sarah för januari - maj 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den som bedriver socialtjänst och verksamhet enligt LSS ska utan dröjsmål dokumentera, 

utreda och avhjälpa eller undanröja ett missförhållande eller risk för missförhållande. Under 

2021 januari till maj har det utretts 18 rapporter om missförhållande inom socialförvaltningen. 

Nr 
 

Rapport  Utredning Beslut Orsak 

49 1 1 Missförhållande Fysisk miljö 

53 6 3 Missförhållande Fysiskt övergrepp 

54 1 1 Inget missförhållande  

55 2 1 Missförhållande Brist av utförande 

63 2 1 Inget missförhållande  

78 1 1 Inget missförhållande  

81 1 1 Inget missförhållande  

124 1 Pågår  Brist av utförande 

128 2 1 Missförhållande Brist av utförande 

Xx 1 Pågår  Brist av utförande 

 18 10 +2   

 

Utförda och planerade åtgärder:  

• Rutiner för dörrlås och kontroll av funktion 

• Identifierar beteendeproblematik och anpassar miljö, stöd och vägledning. 

• Arbetssätt med genombrottsmetoden och övriga anpassningar implementeras i den nya 

arbetsgruppen. 

• Sett över manualer och rutiner på arbetsplatsen för att säkerställa att händelser inte 

inträffar igen. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 
• Presentation 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av Lex Sarah för 
januari - maj 2021. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 92   Dnr SN 2021/88  

  

Praxis kring jämställdhet vid utbetalning av 
försörjningsstöd 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att praxis vid utbetalning av ekonomiskt bistånd ska utformas så att:  

1. registerledare (administrativ beteckning) i de fall ett hushåll består av man och kvinna 

generellt ska vara kvinnan. 

2. den summa som betalas ut till ett hushåll bestående av en sammanboende man och 

kvinna ska delas lika, det vill säga 50% till vardera parts enskilda konto. 

3. den summa som betalas ut till hushåll bestående av samkönade sammanboende ska 

delas lika, det vill säga 50% till vardera parts enskilda konto. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Från socialnämnden har inkommit frågeställningar kring möjligheten att se över och eventuellt 
ändra praxis kring utbetalning av ekonomiskt bistånd för att säkerställa hänsynstagande till 

jämställdhetsperspektivet. Utifrån analys och dialog vid socialnämndens utskott den 15 juni 

lägger förvaltningen fram förslag kring att registerledare i de fall ett hushåll består av man och 
kvinna generellt ska vara kvinnan samt att utbetalning ska delas lika till vardera part. För att 

kunna hantera förändringen föreslår förvaltningen att implementering sker vid nya ansökningar 
och omprövningar från den 1 september 2021.  

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 

• Presentation 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD) och Ann-Sofie Fors (M): Socialnämnden beslutar att praxis vid 

utbetalning av ekonomiskt bistånd ska utformas så att:  

1. registerledare (administrativ beteckning) i de fall ett hushåll består av man och kvinna 

generellt ska vara kvinnan. 

2. den summa som betalas ut till ett hushåll bestående av en sammanboende man och 

kvinna ska delas lika, det vill säga 50% till vardera parts enskilda konto. 

3. den summa som betalas ut till hushåll bestående av samkönade sammanboende ska 

delas lika, det vill säga 50% till vardera parts enskilda konto. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 93   Dnr SN 2021/150 
 

 

Övergång till Lifecare inom individ- och familjeomsorgen 
 

Beslut 

Socialnämnden begär att få nyttja investeringsanslag på 600 tkr för IT-system IFO för 2022 till 
följd av tidigareläggning av projekt till 2021. Reglering sker i samband med överföringsbudget 

till 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande verksamhetssystem, Procapita, har under en period fasats ut och kommer från år 

2022 inte längre uppgraderas. För att framöver kunna säkerställa dokumentationen och 
rättssäkerheten i myndighetsutövningen bedöms en tidigarelagd övergång till LifeCare 

nödvändig.  
 

Anslutningsavgiften till LifeCare inom individ- och familjeomsorgen inklusive AME är 669 950 kr 

och månadskostnad inom befintlig budgetram är 19 015 kr. Viktiga delar i ett komplett 
verksamhetssystem anses bland annat SUS som säkerställer utbetalningarna kopplade till 

individ samt medborgartjänsten för att kunna arbeta vidare med utveckling av digitalisering.  
 

Anslaget föreslås finansieras ur anslagna medel i investeringsbudget för projektet LifeCare 

2022. Reglering av investeringsbudget sker i samband med överföringsbudget. Till år 2022 
beräknas en investeringsram för investeringsprojektet om 600 tkr. Därav lyfter förvaltningen nu 

ärende gällande igångsättningstillstånd för införande av LifeCare till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden begär att få nyttja investeringsanslag på 600 
tkr för IT-system IFO för 2022 till följd av tidigareläggning av projekt till 2021. Reglering sker i 

samband med överföringsbudget till 2022. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 94   Dnr SN 2021/149 
 

 

Anslutningsprojekt för införande av e-arkiv  
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 september 2018 tecknade Mellerud och 13 andra Fyrbodalkommuner avtal med Ida 

Infront AB gällande leverans av e-arkiv som tjänst. Det finns nu ett anslutningsprojekt för 

verksamhetssystemet Procapita/Lifecare till e-arkivet i syfte att digitalt arkivera de handlingar 

innehållande information som ska bevaras. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 

• Bilaga 2 Projektplan Anslutningsprojekt e-arkiv Väst 

 

Beskrivning av ärendet 

Arkiveringsprocessen omfattar såväl kontinuerlig arkivering som engångsarkivering. Kontinuerlig 
arkivering görs för verksamhetssystem som löpande skapar de handlingar som ska bevaras. 

Engångarkivering är tillämplig då ett verksamhetssystem, som innehåller bevarandeinformation, 

inte längre används. Tidsplanen är att Uddevalla nu redan startat som första kommun och att 
övriga kommuner startar processen vecka 40, 2021. 

 
Anslutningskostnad avseende konsultation under anslutningsprojektet för varje kommun är 45 

500 kronor samt en kommunkostnad på 5000 kronor. Därefter löpande kanalkostnad på 300 

kronor/månad per verksamhetssystem. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 95     Dnr SN 2020/306 
 

 

Initiativärende – redogörelse av stöd till medborgare med       
funktionsnedsättning  
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I ett initiativärende beslutade socialnämnden i augusti 2020, (SN 2020 § 113) att ge socialchef i 
uppdrag att ta fram ett underlag som kartlägger och redogör var hjälp och stöd kan ges, till 

medborgare i Melleruds kommun med funktionsnedsättning.  
 

Utifrån ovan nämnda beslut i socialnämnden och av kommunfullmäktige antagen 

tillgänglighetspolicy (KF 2021 § 36), har socialförvaltningen arbetat vidare tillgängligheten 
genom att ta fram broschyren ”Hitta rätt – en vägledning för dig som vuxen med 

funktionsnedsättning”. Broschyren beskriver hur Melleruds kommun arbetar med Individens 
behov i centrum (IBIC). Information ges även kring vad man kan få hjälp eller stöd med, hur 

man går tillväga för att ansöka om hjälp eller stöd samt kontaktuppgifter. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 

• 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 

Socialchef 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 96   Dnr SN 2020/171 
 

 

Information om Covid-19  
 

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. 
 

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. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 97 
 

 

Rapporter från socialförvaltningen 
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet  

Socialchef rapporterar från sammanträden med mera. 

 

• Möten med skyddsombud Ängenäs.  
• Utredning kring gemensam biståndsenhet pågår inom Dalslandssamverkan.  

• 21 juni uppföljningsmöte med IVO gällande tillsyn IFO barn- och unga. Omfattande 

egengranskning pågår.   

• Semesterplanering, ansträngt läge under andra semesterperioden.  

• Sektorchef stöd och service har valt att avsluta sin tjänst.  

• Den nya organisationen är nu förhandlad.   

 

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. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 98 
 

 

Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet  

Socialnämndens ordförande och ledamöterna rapporterar från sammanträden med mera. 

Eventuella initiativärenden och väckta frågor lyfts. 
 

• 21 juni uppföljningsmöte med IVO gällande tillsyn IFO barn- och unga.  

• 23 juni lokalförsörjningsgruppsmöte med översyn nya familjecentralen, Bergs, 11:an och 

AME-lokalen.   
 

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. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 99 
 

 

Redovisning av delegeringsbeslut  
 

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 maj 2021 

• Delegationsbeslut VoO maj 2021 

• Delegationsbeslut LSS maj 2021 

• Anställningsrapport tillsvidareanställningar maj 2021 

• Anställningsrapport tidsbegränsade anställningar maj 2021 

• Anställningsrapport timavlönade anställningar maj 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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§ 100 
 

 

Anmälan 
 

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 11 
maj 2021 – 22 juni 2021. 

 

Beslutsunderlag 

• Kammarrätten i Göteborg Dom 2021-06-10 (1) 

• Kammarrätten i Göteborg Dom 2021-06-10 (2) 

• Kammarrätten i Göteborg Dom 2021-06-10 (3) 

• Förvaltningsrätten i Göteborg Dom 2021-06-10 (4) 

• Förvaltningsrätten i Göteborg Dom 2021-06-18 (5) 
 

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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