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§1

Fastställande av dagordning
Beslut
Socialnämnden fastställer följande dagordning, med tillägg kring initiativärende punkt 14:
1.

Fastställande av dagordning

2.

Presentation av nya verksamhetschefer

3.

Verksamhetsuppföljning för december 2021

4.

Ekonomiuppföljning för december 2021

5.

Redovisning Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete - Samanställning OSAenkät 2021

6.

Riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd

7.

Information om God och nära vård

8.

Redovisning av Lex Sarah juni – december 2021

9.

Information om Covid-19

10. Riktlinje serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl, försäljning av tobaksvaror,
vissa receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tillsyn av rökfria
skolgårdar
11. Samverkan skuld-/budgetrådgivning och dödsbohandläggning
12. Rapporter från socialförvaltningen
13. Rapporter från socialnämndens ledamöter
- Eventuella initiativärenden och väckta frågor
14. Ledamotsinitiativärende angående förslag till Socialnämndens uttalande angående ärendet
”Julbidrag till fattigbarnsfamiljer i Melleruds kommun”
15. Redovisning av delegeringsbeslut
16. Anmälan
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden fastställer dagordning enligt förslag, med
tillägg kring initiativärende punkt 14.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2

Presentation av nya verksamhetschefer
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärende
Nya verksamhetschefer för stab och administration, stöd och service samt vård och omsorg
presenterar sig för nämnden.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2021/44

Verksamhetsuppföljning för december 2021
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsuppföljning för december 2021.
Sammanfattning av ärende
Redovisning av verksamhetsstatistik för verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorgen,
Vård och omsorg samt Stöd och service för december 2021.
Beslutsunderlag
• Bilaga 1 Verksamhetsrapport december 2021
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av
verksamhetsuppföljning för december 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2021/44

Ekonomiuppföljning för december 2021
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ekonomiuppföljning för december 2021.
Sammanfattning av ärende
Redovisning av ekonomi för verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorgen, Vård och
omsorg samt Stöd och service för december 2021.
Beslutsunderlag
• Bilaga 2 Ekonomirapport december 2021
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av
ekonomiuppföljning för december 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2020/355

Redovisning Socialförvaltningens systematiska
arbetsmiljöarbete - Samanställning OSA-enkät 2021
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärende
Socialchef redovisar socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete inklusive
sammanställning av OSA-enkät 2021.
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

Justerandes sign
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Dnr SN 2022/11

Riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. anta riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt föreliggande förslag.
2. antagen riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd är giltig till och med den 31
december 2022.
3. vid nästkommande årliga revidering av riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd
lägga till källhänvisningar.
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd som antogs av nämnden 2018-06-26 har
nu setts över. Vid revidering har en del korrigeringar och tillägg gjorts (exempelvis utifrån
rättspraxis och höjningar av konsumentprisindex) men framför allt strukturförändringar för att
följa övriga styrande dokument i syfte att skapa enhetlighet.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
• Bilaga 3 Riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:
1. anta riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt föreliggande förslag.
2. antagen riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd är giltig till och med den 31
december 2022.
3. vid nästkommande årliga revidering av riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd
lägga till källhänvisningar.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Information om God och nära vård
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Nära vård innebär att den vård som invånaren behöver ofta ska finnas nära och anpassas efter
invånarnas behov. Att vården ska finnas nära kan, men behöver inte betyda geografiskt nära.
Det kan också handla om exempelvis hög kontinuitet eller kontakt genom digitala vårdtjänster.
Målet är att skapa en vård med ökad trygghet, kontinuitet och effektivitet. För att lyckas med
detta behövs tätare samverkan på flera nivåer, framför allt mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna. Information ges kring färdplan nära vård.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2021/148

Redovisning Lex Sarah juni – december 2021
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av Lex Sarah för juni - december 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
perioden juni till december 2021 har 10 rapporter upprättats av socialförvaltningen.
Dnr

Rapport

Utredning

Beslut

Orsak

176
212
228

1
1
1

1
1
1

Inget missförhållande
Missförhållande
Missförhållande

234

1

1

Missförhållande

Brist i utförande
Brist i utförande
Brist i fysisk
arbetsmiljö
Fysiskt övergrepp

254

1

1

Missförhållande

283

1

Pågår

288
301
321
326

1
1
1
1

Pågår
Pågår
Pågår
Pågår

10

5+5

Brist i utförande och
bemötande samt
psykiskt övergrepp
Brist i utförande och
bemötande samt
fysiskt och psykiskt
övergrepp
Brist i utförande
Brist i utförande
Brist i utförande
Brist i utförande och
bemötande

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
• Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av Lex Sarah för
juni - december 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/9

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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hög smittspridning. Spridd smitta i samtliga verksamheter. Nästan alla har någon pågående
smittspårning.
Source Control höjd till nivå 3 (munskydd kontinuerligt i alla vårdlokaler).
Nedsatt testkapacitet. Hanteras dag för dag beroende på testtillgång.
Samordningsgruppen träffas varje vecka.
Pandemigruppen träffas varje vecka.
Vårdsamverkan träffas 2 ggr per vecka.
Digitala möten.
Utglesade arbetsplatser, hemarbete.
22 januari gemensam vaccinationsdag.
Prioriterar enligt Handlingsplan vid pandemi.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/12

Riktlinje serveringstillstånd, servering och försäljning av
folköl, försäljning av tobaksvaror, vissa receptfria
läkemedel, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt
tillsyn av rökfria skolgårdar
Beslut
Socialnämnden antar riktlinje för serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl,
försäljning av tobaksvaror, vissa receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllningsbehållare
samt tillsyn av rökfria skolgårdar enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lagstiftaren är det viktigt att kommunerna har tydliga riktlinje för vad som gäller enligt
alkohollagen och alkoholförordningen och Tobakslagen med hänsyn till lokala förhållande som
tas vid tillståndsprövning.
Syftet med riktlinjerna är:
• Göra det lättare att förutse om en planerad etablering kan beviljas tillstånd.
• Kommunen ska behandla ansökningar om tillstånd på ett likvärdigt sätt.
• Bidra till en rättssäker, snabb och effektiv tillståndsprövning.
• Bidra till en likvärdig, effektiv och samordnad tillsyn.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
• Bilaga 4 Riktlinje serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl, försäljning av
tobaksvaror m.fl
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden antar riktlinje för serveringstillstånd, servering
och försäljning av folköl, försäljning av tobaksvaror, vissa receptfria läkemedel, e-cigaretter och
påfyllningsbehållare samt tillsyn av rökfria skolgårdar enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Stab och administration

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/13

Samverkan skuld-/budgetrådgivning och
dödsbohandläggning
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialcheferna i Dalsland (Bengtsfors/Mellerud, Dals-Ed, Färgelanda och Åmål) är eniga om att
gå vidare med avtalssamverkan kring gemensam budget-/skuldrådgivning och
dödsbohandläggning. Två tjänster tillsätts från och med 1 april 2022 och utgår från Mellerud
med uppdrag att tillsammans tillgodose Dalslandskommunernas verksamhet inom området.
Samtal och besök kommer utifrån möjlighet och lämplighet genomföras digitalt, hembesök och i
lokaler tillhandhållna av respektive kommun. För att underlätta för de enskilda
kommuninvånarna bör besök/kontakt så långt som möjligt förläggas till respektive kommun.
Syftet med samverkan är att genom samarbete kunna tillhandahålla heltidstjänster riktade till
budget-/skuldrådgivning och dödsbohandläggning för ökad kvalité i handläggning och
rättssäkerhet. Målsättning är att minska respektive kommuns sårbarhet, korta ner väntetider för
insats samt ge utrymme och förbättrade förutsättningar för ett förebyggande och utåtriktat
arbete.
Personal- och kringkostnader delas mellan Dalslandskommunerna utifrån befolkningsandel och
finansernas inom befintlig ram, för Melleruds del 313 tkr.
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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2022-01-18

Sammanträdesdatum

§ 12

Rapporter från socialförvaltningen
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialchef rapporterar från sammanträden med mera.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13

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.
Ordförande informerar om ordförandeberedning 7 januari och möte med socialchef den 13
januari.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/24

Ledamotsinitiativärende angående förslag till
Socialnämndens uttalande angående ärendet ”Julbidrag till
fattigbarnsfamiljer i Melleruds kommun”
Beslut
Socialnämnden avslår förslaget om uttalande angående ärendet ”Julbidrag till
fattigbarnsfamiljer i Melleruds kommun.
Reservationer
Eva Larsson (S) och Christine Andersson (S): reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Eva Larsson (S) och Christine Andersson (S): väcker ett initiativärende och anför följande:

Det hör inte vill vanligheterna att Socialnämnden i Melleruds kommun tar upp och kommenterar
olika uppgifter och uttalanden kring vår verksamhet i medierna. I fallet med reportaget
”Julbidrag till fattigbarnsfamiljer i Melleruds kommun” i Sveriges radio P4 Väst, och reportaget i
”Klartext den 23 december 2021”, ser vi det som viktigt och nödvändigt att Socialnämnden
lyfter ärendet och försöker nå en samsyn kring ett uttalande.
Den Socialdemokratiska kommunala gruppen föreslår följande text;
Det har kommit till nämndens kännedom att radions P4 Väst den 23 december 2021 haft ett
reportage kring att Melleruds kommun inför julen 2021, inte har något särskilt julbidrag för
julklappar och julmat, för de familjer som nämnden beviljat ekonomiskt bistånd för. I inslaget
jämförs Melleruds kommun med t.ex. Vänersborgs kommun som har ett sådant särskilt
julbidrag per barn på till ett fastställt belopp. Nämnden anser att förvaltningschefens svar på
frågan varför Melleruds kommun inte har ett sådant beslut är både osakligt och felaktigt. Att
nämnden skulle tagit ett sådant beslut med syfte att ”ha så tydliga incitament som möjligt för
att folk ska ta sig till egen försörjning i stället för att leva på försörjningsstöd” är mycket
olyckligt sammansatt och formulerat i reportaget. Socialnämnden i Melleruds kommun tar
bestämt avstånd ifrån delar av innehållet, så som det framställs i P4 Väst reportage och följer
självklart bestämmelserna och den värdegrund för vårt uppdrag som finns angivna för en
Socialnämnd enligt Socialtjänstlagen. Dessa bestämmelser finns även inarbetade i Melleruds
kommuns värdegrund för allt arbete i kommunens tjänst. Avslutningsvis vill Socialnämnden i
Melleruds kommun dessutom berätta att om en familj i vår kommun som får ekonomiskt
bistånd och upplever att stödet inte ger barnen någon möjlighet till julfirande, så kan nämnden
pröva ett extra tillskott efter framställan i varje särskilt fall.
Beslutsunderlag
• Eva Larssons (S) och Christine Anderssons (S) förslag
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Larsson (S) och Christine Andersson (S): Socialnämnden antar uttalandet och sänder
detsamma till Sveriges radio P4 Väst och TTELA där frågan om särskilt julbidrag för familjer
med ekonomiskt bistånd i Melleruds kommun varit publicerade.
Justerandes sign
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Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden avslår förslaget om uttalande angående
ärendet ”Julbidrag till fattigbarnsfamiljer i Melleruds kommun.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller ordförandens
förslag.
Protokollsanteckning
Eva Larsson (S) och Christine Andersson (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Socialdemokraterna i Melleruds kommun reserverar sig mot nämndens beslut att avslå förslaget
till uttalande ifrån Socialnämnden med anledning av ärendet, där Socialchefen intervjuats i
Sveriges radio P4 väst, i ärendet ”julbidrag till fattigbarnsfamiljer i Melleruds kommun.
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§ 15

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 december 2021
• Delegationsbeslut VoO och LSS december 2021
• Delegationsbeslut alkohol december 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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§ 16

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 13
december 2021 – 10 januari 2022.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KF § 150 2021 (1)
KSAU § 431 2021 (2)
FR Göteborg Dom 2021-12-10 (3)
FR Göteborg Dom 2021-12-13 (4)
KR Göteborg Dom 2021-12-16 (5)
KR Göteborg Beslut 2021-12-17 (6)
KR Göteborg Beslut 2021-12-21 (7)
FR Göteborg Dom 2021-12-28 (8)
FR Göteborg Beslut 2021-12-29 (9)
FR Göteborg Dom 2022-01-03 (10)
FR Göteborg Dom 2022-01-03 (11)
FR Göteborg Beslut 2022-01-04 (12)

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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