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§ 132 Risk- och väsentlighetsanalys 
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§ 134 Verksamhetsuppföljning för september 2021 
6 

§ 135 Ekonomiuppföljning för september 2021 
7 

§ 136 Redovisning Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 
8 

§ 137 Öppna ärenden i diariet 
9 

§ 138 Mötestider 2022 
10 

§ 139 Information om pågående samverkansprocess gällande biståndshandläggning 
12 

§ 140 Mini-Maria 
13 

§ 141 Länsstyrelsens förslag kring andelstal för mottagande av nyanlända 2022 
14 

§ 142 Länsstyrelsens förslag kring andelstal för mottagande av ensamkommande barn 

2022 
15 

§ 143 Utveckling av stöd på hemmaplan till personer med psykisk funktionsnedsättning 
16 

§ 144 Förslag taxor och avgifter  
18 

§ 145 Yttrande till Inspektionen för Vård och Omsorg 
19 

§ 146 Information om Covid-19 
20 

§ 147 Rapporter från socialförvaltningen 
21 

§ 148 Rapporter från socialnämndens ledamöter 

- Eventuella initiativärenden och väckta frågor 
22 

§ 149 Redovisning av delegeringsbeslut  
23 

§ 150 Anmälan 
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§ 131 
 

 

Fastställande av dagordning 
 

Beslut 

Socialnämnden fastställer följande dagordning:  
 

1. Fastställande av dagordning  

2. Risk- och väsentlighetsanalys 

3. Nämndmål 2022 

4. Verksamhetsuppföljning för september 2021 

5. Ekonomiuppföljning för september 2021 

6. Redovisning Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 

7. Öppna ärenden diariet 

8. Mötestider 2022 

9. Information om pågående samverkansprocess gällande biståndshandläggning 

10. Mini-Maria 

11. Länsstyrelsens förslag kring andelstal för mottagande av nyanlända 2022 

12. Länsstyrelsens förslag kring andelstal för mottagande av ensamkommande barn 2022 

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

14. Förslag taxor och avgifter  

15. Yttrande till Inspektionen för Vård och Omsorg 

16. Information om Covid-19 

17. Rapporter från socialförvaltningen 

18. Rapporter från socialnämndens ledamöter 

- Eventuella initiativärenden och väckta frågor 

19. Redovisning av delegeringsbeslut  

20. Anmälan 
 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden fastställer dagordning enligt förslag. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 132    Dnr SN 2021/237 
  

 

Risk- och väsentlighetsanalys   
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärende 

Förvaltningen avser göra en risk- och väsentlighetsanalys årligen med syfte att ringa in de 

viktigaste riskerna som påverkar förvaltningens möjligheter att nå bästa möjliga verksamhet för 

de målgrupper vi är till för. Genom en årlig risk- och väsentlighetsanalysen skapas ett tydligt 
underlag inför framtagande av mål och kontrollpunkter vilket underlättar prioriteringar och 

målstyrning och att fokus hamnar på rätt områden.  

Förvaltningens risk och väsentlighetsanalys ges som ett underlag att utgå ifrån inför 

framtagande av nämndens mål för 2022.  
 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 1 Risk- och väsentlighetsanalys 

 

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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§ 133     
 

 

Socialnämndens mål för 2022 
 

Beslut 

Socialnämnden ger socialchef i uppdrag att sammanställa dagens målarbete inför beslut på 
nämndens sammanträde i november. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens styr- och ledningssystem beslutar kommunfullmäktige om mål under 

mandatperiodens första år som gäller till första året i kommande mandatperiod. Nämnderna ska 
sedan årligen ta fram mål utifrån fullmäktiges mål. Förvaltningschefen initierar arbetet. 

Nämnden anpassar nämndmålen så de ryms inom tilldelade ramar. Måluppfyllelse mäts genom 
nyckeltal och redovisas i samband med delårsbokslut och bokslut.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden ger socialchef i uppdrag att sammanställa 

dagens målarbete inför beslut på nämndens sammanträde i november. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Socialchef 
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§ 134    Dnr SN 2021/44 
  

 

Verksamhetsuppföljning för september 2021  
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsuppföljning för september 2021.  
 

Sammanfattning av ärende 

Redovisning av verksamhetsstatistik för verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorgen, 

Vård och omsorg samt Stöd och service för september 2021. 

 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 2 Verksamhetsrapport september 2021 

 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänna redovisningen av 
verksamhetsuppföljning för september 2021. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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§ 135    Dnr SN 2021/44 
  

 

Ekonomiuppföljning för september 2021  
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att:  

1. godkänna redovisningen av ekonomiuppföljning för september 2021.  

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

Sammanfattning av ärende 

Redovisning av ekonomi för verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen, vård och 
omsorg samt stöd och service för september 2021. 

 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 3 Ekonomirapport september 2021 

 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:  

1. godkänna redovisningen av ekonomiuppföljning för september 2021.  

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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§ 136     Dnr SN 2020/355 
   

 

Redovisning Socialförvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete 
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärende 

Socialchef redovisar socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. 

• OSA-enkät ges nu ut genom Prevent (köpt tjänst av företagshälsovården) 

• De årliga medarbetarsamtalen pågår.  

 

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. 
 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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§ 137   Dnr SN 2021/244 
 

 

Öppna ärenden i diariet 
    

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning. 
 

Sammanfattning av ärende 

Förvaltningen lämnar en återrapportering av alla öppna ärenden i diariet två gånger per år, vid 

socialnämndens sammanträden i mars och oktober.  

 
Förvaltningen lämnar en återrapportering av alla öppna ärenden i diariet två gånger per år, vid 

socialnämndens sammanträden i mars och oktober. Genom registrering kan förvaltningen få 
god ordning på handlingar som inkommit eller upprättats av förvaltningen. God ordning är en 

förutsättning för att tillförsäkra allmänheten och andra myndigheter den grundlagsstadgade 
rättigheten att ta del av allmänna handlingar. 

 

1 oktober fanns 70 öppna ärenden i diariet, varav det äldsta registrerades 2020-01-23. En lista 
på dessa ärenden med bedömning av ärendestatus samt kommentar redovisas. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteanteckning 

    

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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§ 138    Dnr SN 2021/245 
    

 

Mötestider 2022 
    

Beslut 

Socialnämnden fastställer sammanträdesplan för 2022 enligt följande: 
 

Socialnämnden  

Datum  Tid  Plats 

18 januari   08.30 – 12.30 Skållerudsrummet  

15 februari  08.30 – 12.30  Skållerudsrummet  

29 mars  08.30 – 12.30 Skållerudsrummet 

26 april  08.30 – 12.30 Skållerudsrummet 

23 maj  08.30 – 12.30 Skållerudsrummet 

28 juni  08.30 – 12.30 Skållerudsrummet 

30 augusti  08.30 – 12.30 Skållerudsrummet 

19 september 08.30 – 12.30 Skållerudsrummet 

18 oktober  08.30 – 16.00 Skållerudsrummet 

22 november  08.30 – 12.30 Skållerudsrummet 

20 december  08.30 – 12.30 Skållerudsrummet 

 

Socialnämndens utskott  

Datum  Tid  Plats 

18 januari  13.00 – 16.30 Socialförvaltningens servicecenter 

15 februari  13.00 – 16.30 Socialförvaltningens servicecenter 

15 mars  08.30 – 12.00 Socialförvaltningens servicecenter 

12 april  08.30 – 12.00 Socialförvaltningens servicecenter 

10 maj  08.30 – 12.00 Socialförvaltningens servicecenter 

14 juni  08.30 – 12.00 Socialförvaltningens servicecenter 

12 juli  08.30 – 12.00 Socialförvaltningens servicecenter 

16 augusti  08.30 – 12.00 Socialförvaltningens servicecenter 

13 september 08.30 – 12.00 Socialförvaltningens servicecenter 

11 oktober  08.30 – 12.00 Socialförvaltningens servicecenter 

8 november  08.30 – 12.00 Socialförvaltningens servicecenter 

6 december  08.30 – 12.00 Socialförvaltningens servicecenter 
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Kommunala pensionärsrådet  

Datum  Tid  Plats 

23 februari  09.00 – 12.00 Tingshuset  

25 maj  13.00 – 16.00  Tingshuset 

21 september  09.00 – 12.00 Tingshuset 

16 november 13.00 – 16.00 Tingshuset 

 

Kommunala funktionshinderrådet   

Datum  Tid  Plats 

23 februari  13.00 – 16.00 Tingshuset  

25 maj  09.00 – 12.00 Tingshuset 

21 september  13.00 – 16.00 Tingshuset 

16 november 09.00 – 12.00 Tingshuset 

 

Sammanfattning av ärende 

Enligt kap. 3 § 7 i socialnämndens reglemente ska nämnden senast vid första sammanträdet 

varje år fastställa tiderna för ordinarie sammanträden. 
 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteanteckning 
    

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden fastställer sammanträdesplan för 2022 enligt 

förslag. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Socialchef 
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§ 139   Dnr SN 2021/215 
   

 

Information om pågående samverkansprocess gällande 
biståndshandläggning 
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärende 

Socialcheferna i Bengtsfors, Mellerud, Dals-Ed och Färgelanda har genom 

samverkanssamordnare utrett möjligheterna till en Dalslandsgemensam enhet för 

biståndsbedömning på sikt. Parterna är överens om att fortsätta utreda detta och att detta är 
en framtida möjlighet. I nuvarande situation saknas chef på plats för den gemensamma 

enheten i Dals-Ed. Samtidigt har Mellerud och Bengtsfors gått in i en gemensam organisation 
och har de största delarna av myndighetsutövningen inom det sociala området i övrigt samlad 

under en gemensam IFO verksamhetschef.  

 
Därför ser förvaltningen att den bästa lösningen just nu är att upplösa befintligt avtal mellan 

Dals-Ed och Bengtsfors och att biståndsbedömningen tas om hand av respektive kommun 
medan möjligheterna till en gemensam biståndsenhet på sikt utreds. Bengtsfors och Mellerud 

kommer då rekrytera en gemensam enhetschef för bistånd för Mellerud- Bengtsfors. 
Biståndshandläggarna kommer då återgå till att vara anställda i Bengtsfors kommun men 

arbetsledas av en enhetschef som anställs av Mellerud. Enhetschefen kommer arbeta 50% för 

Bengtsfors kommun vilket kommer regleras i avtalssamverkan. Enhetschefen arbetsleds i sin tur 
av verksamhetschef IFO. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 

    

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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§ 140   Dnr SN 2021/238 
   

 

Mini-Maria 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att:  

1. godkänna redovisningen. 

2. ge socialchef i uppdrag att fortsätta bereda ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

MiniMaria är ett koncept för integrerad mottagning där kommun och region erbjuder 

samordnade insatser till ungdomar med missbruk och psykisk ohälsa och deras anhöriga. På en 
MiniMariamottagning arbetar vanligtvis sjuksköterska från regionen tillsammans med 

socionom/behandlare från socialtjänsten, det är också vanligt att BUP (Barn och 
ungdomspsykiatrin) medverkar stående eller har en nära koppling till mottagningen och att 

läkarkontakt finns upparbetad. Den bärande tanken med mottagningen är att alla resurser ska 

finnas samlade och på så sätt kunna erbjuda rätt stöd och hjälp till den unge på ett samlat sätt.  
 

Sedan 2018 pågår en utredning att få tillstånd MiniMaria mottagningar i Fyrbodal. Utredningen 
börjar nu närma sig ett slut och ett förslag till hur ett införande av mottagningar skulle kunna 

gå till och till vilken kostnad bör kunna presenteras till socialnämnd i november som då får ta 
ställning till om Mellerud bör delta eller inte.  

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse  
  

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:  

1. godkänna redovisningen. 

2. ge socialchef i uppdrag att fortsätta bereda ärendet. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
   

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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§ 141   SN 2021/204  
 

 

Länsstyrelsens förslag kring andelstal för mottagande av 
nyanlända 2022 
 

Beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom Länsstyrelsens förslag på andelstal gällande Melleruds 

mottagande av nyanlända för 2022. 

 

Reservationer  

Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

Sammanfattning av ärende 

Länsstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av antalet nyanlända som ska anvisas 

till länets kommuner under ett kalenderår, så kallade kommuntal, enligt förordningen (2016:39) 

om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Grunden för Länsstyrelsens 
beslut om kommuntal är regeringens beslut om länstal och gällande kriterier enligt lagen om 

mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38). Migrationsverket har på 
uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på hur många nyanlända som ska anvisas till varje 

län, men regeringen har ännu inte fattat beslut. Först när regeringen beslutat om länstal kan 

Länsstyrelsen besluta om kommuntal. Under förutsättning att regeringen beslutar enligt 
Migrationsverkets förslag kommer länstalet för Västra Götalands län att vara 1301 

anvisningsbara platser. Utifrån detta förslag till beslut har Länsstyrelsen tagit fram ett förslag till 
kommuntal för 2022. Observera att förslaget kan komma att revideras beroende på regeringens 

beslut om länstal.  

 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 4 Länsstyrelsens förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända 2022 

    

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden ställer sig bakom Länsstyrelsens förslag på 
andelstal gällande Melleruds mottagande av nyanlända för 2022. 

 

Liselott Hassel (SD): Socialnämnden beslutar att; 

1. socialnämnden ställer sig inte bakom liggande förslag till andelstal. 

2. socialnämnden anser att Mellerud inte kan ta emot fler nyanlända tills vidare. 

3. socialnämnden meddelar Länsstyrelsen detta med begäran att lämplig kommun utses att ta 

över Melleruds anvisning senast 08 November 2021. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller ordförandes 
förslag. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialchef 
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§ 142   Dnr SN 2021/194  
 

 

Länsstyrelsens förslag kring andelstal för mottagande av 
ensamkommande barn 2022 
 

Beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom Länsstyrelsens förslag på andelstal gällande Melleruds 

mottagande av ensamkommande barn för 2022. 

 

Reservationer  

Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

Sammanfattning av ärende 

I december kommer Migrationsverket att fatta beslut om anvisningsandelar för mottagande av 

ensamkommande barn för 2022. Inför beslutet om andelstal har Länsstyrelsen i uppdrag att 

dela Migrationsverkets preliminära andelstal med länets kommuner. Kommunerna har därefter 
möjlighet att inkomma med önskemål till Länsstyrelsen om omfördelningar av andelstalen. 

Kommuner som inte önskar revidera sina anvisningsandelar behöver inte meddela 
Länsstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 5 Länsstyrelsens preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande 
barn 2022 

    

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden ställer sig bakom Länsstyrelsens förslag på 

andelstal gällande Melleruds mottagande av ensakkomna barn för 2022. 
 

Liselott Hassel (SD): Socialnämnden beslutar att; 

1. socialnämnden ställer sig inte bakom liggande förslag till andelstal. 

2. socialnämnden anser att Mellerud inte kan ta emot fler nyanlända tills vidare 

3. socialnämnden meddelar Länsstyrelsen detta med begäran att lämplig kommun utses att ta 

över Melleruds anvisning senast 08 November 2021. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller ordförandes 
förslag. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialchef 
 

 
 

 

 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Socialnämnden 2021-10-20 16 

 
 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§143    Dnr SN 2021/214 
 

 

Utveckling av stöd på hemmaplan till personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att:  

1. godkänna redovisningen. 

2. ge socialchef i uppdrag att leda förvaltningen i enlighet med den föreslagna inriktningen. 

3. ge socialchef i uppdrag att tillse uppföljning och återrapportering till nämnden var 6:e 
månad utifrån kvalité och ekonomi. 

 

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 

aktivitetsutbudet. Verksamheten ska ha en 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 

• Omställa utformningen av insatserna vid axets boende men säkerställa att de som bor på 

Axet idag får ett fortsatt fullgott stöd i enlighet med sin genomförandeplan 

 

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 bedömningen att målgruppens nuvarande och framtida stödbehov tillgodoses 
samtidigt som individens egen kapacitet och möjlighet att leva ett självständigt liv stärks. 

 

Beslut om en framtida inriktning som ovan innebär i praktiken att de som bor på Axet idag 
kommer ha kvar sina biståndsbeslut men få stödet utfört på annat sätt. Det kommer inte fattas 

nya biståndsbeslut om boende på Axet. En avveckling av stödboendet medför en lägre kostnad 
för insatser inom socialpsykiatrin på ca 1 Mkr. Dessa föreslås delvis investeras i att stärka 

bemanningen på lotsen för att kunna utveckla denna (500 tkr, 1 årsarbetare). 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 

 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:  

1. godkänna redovisningen. 
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2. ge socialchef i uppdrag att leda förvaltningen i enlighet med den föreslagna inriktningen. 

3. ge socialchef i uppdrag att tillse uppföljning och återrapportering till nämnden var 6:e 

månad utifrån kvalité och ekonomi. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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§ 144   Dnr SN 2021/247 
 

 

Förslag taxor och avgifter  
 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxorna för 2022 utifrån föreliggande 
förslag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Taxor och avgifter revideras inför varje nytt verksamhetsår.  

Prisbasbeloppet för år 2022 är beslutat till 48 300 kronor. Det är en ökning med 1,47 % jämfört 
med 2021 (47 600 kronor). Prisbasbeloppet bestämmer bland annat den maximala avgiften för 

vård och omsorg samt förbehållsbeloppet (belopp för att täcka levnadsomkostnader). För 2022 
är den högsta avgiften för vård och omsorg 2 170 kronor. Det nationella förbehållsbeloppet för 

ensamstående uppgår till 5 452 och makar/sambo 4 607 kronor per månad.  

Där det inte är särskilt angivet föreslår socialförvaltningen att taxorna räknas upp med samma 

procentuella förändring som prisbasbeloppet d.v.s. 1,47 %.  

Taxan för måltider inom vård och omsorg följer priset som betalas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

För LSS måltidskostnader övergår P.D Lundgrensgatan till att köpa mat från serviceenheten.  

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

för 2022 beslutades i nämnden 2021-09-21 § 117. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse taxor 2022 

• Bilaga 6 Socialförvaltningens förslag till taxor och avgifter 2022 

 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxorna 
för 2022 utifrån föreliggande förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 145   Dnr SN 2021/213 
 

 

Yttrande till Inspektionen för Vård och Omsorg  
 

Beslut 

Socialnämndens godkänner föreliggande förslag på yttrande till Inspektionen för Vård och 
Omsorg i ärende med Dnr 3.5.1-33239/2021-1. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har tagit emot uppgifter angående 

begränsningsåtgärder på det särskilda boendet Ängenäs. IVO begär med stöd av 13 kap. 5 § 
Socialtjänstlag att nämnden yttrar sig över begränsningsåtgärder och redogör för vidtagna och 

planerade åtgärder med anledning av detta. 
 

Beslutsunderlag 

• Yttrande till IVO (skickat 2021-09-30) 

• IVO meddelande om tillsyn och begäran om yttrande 
 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämndens godkänner föreliggande förslag på yttrande 
till Inspektionen för Vård och Omsorg i ärende med Dnr 3.5.1-33239/2021-1. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Inspektionen för Vård och Omsorg  
Verksamhetschef vård och omsorg  
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§ 146   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. Verksamhetschef 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. 

 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef vård och omsorg 
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§ 147  
 

 

Rapporter från socialförvaltningen 
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet  

Socialchef rapporterar från sammanträden med mera. 

• Rekrytering av verksamhetschefer inom vård och omsorg samt stab och administration är nu 

klart. Har kallat till MBL gällande verksamhetschef stöd och service.  

• Individ och familjeomsorgen har på begäran gjort och skickat en egenkontroll till 

Inspektionen för vård och omsorg. 

• Inspektionen för vård och omsorg har gjort nationell uppföljning på stödboenden.  

 

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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§ 148 
 

 

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. 
 

• Socialnämnden har under september och oktober varit på studiebesök på den nya 

gemensamhetslokalen Fagerlid. 

• 28 september var ordförande på möte med samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. 

• 6 oktober var ordförande på möte med regionen gällande överflytt till samordningsförbundet 

Väst.   

• 7 oktober var ordförande på möte med samordningsförbundet Väst. 

 

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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§ 149 
 

 

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 september 2021 

• Delegationsbeslut VoO och LSS september 2021 

• Delegationsbeslut alkohol september 2021 

• Anställningsrapport tillsvidareanställningar september 2021 

• Anställningsrapport tidsbegränsade anställningar september 2021 

• Anställningsrapport timavlönade anställningar september 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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§ 150 
 

 

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 14 
september - 11 oktober 2021. 

 

Beslutsunderlag 

• FR Göteborg Dom 2021-09-17 (1) 

• FR Göteborg Dom 2021-09-21 (2) 

• FR Göteborg Beslut 2021-09-21 (3) 

• FR Göteborg Dom 2021-09-27 (4) 

• FR Göteborg Dom 2021-10-06 (5) 

• KF § 95 2021 (6) 

• KF § 96 2021 (7) 

• KF § 105 2021 (8) 

• KF § 110 2021 (9) 
 

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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