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Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Tjänstemän

Michael Melby, ordf.
Daniel Jensen, vice ordf.
Christina Andersson
Karin Nodin

(S)
(KD)
(C)
(C)

Roland Björndahl
Anita Augustsson
Christine Andersson

(M) för Patrik Tellander
(KiM) för Märta Collén
(S) för Eva Larsson

Malin Johansson, socialchef
Anette Karlsson, sektorchef, Stöd och service
Karolina Christensen, sektorchef, Vård och omsorg
Johanna Bergman, Lss-handläggare, § 165
Linda Oksjö, enhetschef Daglig verksamhet, § 166
Patrik Högfelt, ekonom, §§ 166 - 169
Gunnar Karlsson, förvaltningssekretare

Övriga
Utses att justera
Justerare
Ersättare

Roland Björndahl (M)
Christine Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Melleruds kommunkontor den 24 oktober 2018 kl. 16.30

Justerade paragrafer

§§ 160 - 176

Underskrifter
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Sekreterare

Gunnar Karlsson
Ordförande
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Michael Melby
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Roland Björndahl
ANSLAG/BEVIS
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§ 160

Fastställande av dagordning
Beslut
Socialnämnden fastställer dagordning enligt nedanstående.
1. Fastställande av dagordning
2. Extratjänster inom socialförvaltningen.
3. Behov av utökning och ombyggnation av IFO:s lokaler
4. Öppna ärenden
5. Avslutade ärenden
6. LSS-insatser
7. Daglig verksamhet
8. Verksamhetsuppföljning och delårsprognos 3
9. Taxor och avgifter 2019
10. Rambudget 2019
11. Sammanträdestider 2019
12. Rapporter från förvaltningen
13. Rapporter från Socialnämndens ledamöter
14. Delegeringsärenden
15. Anmälan
16. Redovisning målstyrning Socialnämnden
17. Information och planer för vård och omsorg

Beslutet skickas till
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Dnr: SN 2018/227.031

Extratjänster inom socialförvaltningen
Beslut
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att tillsätta extra tjänster
inom socialförvaltningen och utbilda dem med 800 p mot vård och
omsorgsprogrammet under två år. Fortsatt utbildning mot 1500p och full
behörighet inom vård och omsorg ansvarar den sökande för på egen hand.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har ett stort behov av nya medarbetare med rätt kompetens
samt att det är få som söker sig till vård och omsorgsprogrammet i Mellerud.
Melleruds kommun har ett stort antal nyanlända och andra grupper som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Extra tjänster som bekostas av arbetsförmedlingen är en
av de vägar som finns till hands för att minska arbetslösheten och skapa fler vägar
till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterade 3 oktober 2018

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes sign
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Dnr: SN 2018/204.700

Behov av utökning och ombyggnad av IFO:s lokaler
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna planen för utökning och ombyggnation av
IFO:s lokaler med kompletterad kostnadskalkyl.
Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen söka utökad ramtilldelning för att
täcka ökad hyreskostnad.
Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen söka stöd för ett
igångsättningsbeslut gällande investeringen i samband med utökning och
ombyggnation av IFO:s lokaler.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 27 september att godkänna plan för utökning och
ombyggnation av individ och familjeomsorgens nuvarande lokaler på
Österrådagatan 13 i Mellerud. Detta efter de påpekande som Arbetsmiljöverket
gjort tidigare under 2018.
En idéskiss över hur en utökning och ombyggnation skulle kunna se ut har tagits
fram (se bifogad bilaga). Trolig start på en sådan byggnation är i slutet av 2018
eller början av 2019, och beräknas vara klar innan sommaren 2019. Detta kan då
redovisas i handlingsplanen till Arbetsmiljöverket.
Bifogat är även en kalkyl över beräknad kostnad för ombyggnationen. I bifogad
kalkyl finns inga pengar för oförutsedda kostnader, brukligt är att lägga på ca 10%
för detta, då hamnar ombyggnadskostnaden totalt på 4,9 milj.
Hyran för IFO:s nuvarande del i byggnaden kostar idag 518 kr/kvadraten, årshyra
363 000 kr/år.
Ny hyra inkl. investeringen blir 858 kr/kvadraten, årshyran stiger till 601 000 kr/år
inkl. värme. Denna årskostnad är beräknad på ombyggnadskostnaden 4,9 milj.
Efter samråd med Samhällsbyggnadskontoret gjordes en preliminär uppskattning
att en nyrenoverad lokal med ett likartat läge ej skulle kunna hyras för under 1500
kr/kvadraten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2018
Kostnadskalkyl
Idéskiss
Socialnämndens beslut den 27 september 2018 § 150

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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§ 163
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Öppna ärenden
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen skall två gånger om året lämna en redovisning till nämnden
över öppna ärenden i det allmänna diariet.
Beslutsunderlag
Lista över öppna ärenden

Beslutet skickas till
Diariet
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Dnr:

Avslutade ärenden
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen skall två gånger om året lämna en redovisning till nämnden
över avslutade ärenden i det allmänna diariet.
Beslutsunderlag
Lista över avslutade ärenden

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr:

LSS-insatser
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden informerar sig kontinuerligt om verksamheten i de olika sektorerna.
Tidigare under året har Vård och Omsorg samt Individ och Familjeomsorg
informerat nämnden om sin verksamhet.
LSS-handläggaren och sektorchefen, Stöd och service informerar om pågående
ärenden och statistik av LSS-insatser. Genomgång av insatsen daglig verksamhet
enligt Lagen om stöd och service 9§ punkt 10.
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Dnr: SN 2018/142.700

Daglig verksamhet
Beslut
Socialnämnden beslutar att rekrytera en extern utredare för att genomlysa daglig
verksamhetens möjligheter till förändringar, föreslå avknoppningar eller andra
alternativa driftsformer. En djupare analys av ekonomin görs.
Utredaren undersöker om kostnadsreduceringar kan göras på ledningsfunktionen då
eventuellt antalet enheter minskar och att behovet ökar av en controller för köpta
tjänster.
Socialnämnden beslutar att verksamheten vid Fryken återupptas vilket innebär att
timmer omgående köps in och börjar sågas, att varsel om omplacering återkallas
för de anställda på enheten. Detta för att klara de åtagande vi har gentemot
brukare och kunder.
Socialnämnden beslutar att verksamheten vid Vilja avvecklas till 31 december 2018
och brukarna erbjuds fortsatt plats i någon av de kvarvarande dagliga
verksamheterna.
Socialnämnden beslutar att verksamheterna vid Älvan och Café Rocket belyses
framförallt med utgångspunkt i konkurrenslagstiftningen och undersöker
möjligheter till avknoppning.
Socialnämnden beslutar att verksamheterna vid Tornet, Stallet och Servicegruppen
genomlyses med inriktningen att de skall vara kvar i nuvarande driftsform men att
lämpliga förändringar utreds.
Tidplan 2019
Jan-februari extern utredare rekryteras
februari-april utredningen pågår
maj, utredningen presenteras för nämnden
juni, genomförandeperioden startar
juli-dec genomförande slutförs.
Jäv
Ordförande lyfte frågan huruvida jäv föreligger hos någon av nämndens ledamöter.
Nämnden kommer fram till att jäv inte föreligger.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade att återremittera ärendet den 27 september i syfte att få
en ekonomisk analys över de olika verksamhetsdelarna inom daglig verksamhet
och en beskrivning ur brukarperspektiv hur byte av daglig verksamhet går till.
Den ekonomiska redovisningen per enhet ger en bild av att enheter med få brukare
kostar mer att driva. Det framkommer även att Stallet har en låg kostnad per plats.
En förklaring är att boendepersonal är med som stöd från Gården. Lägst beläggning
har Fryken där endast hälften av platserna är nyttjade. Orsaken är bl.a. att brukare
ska kunna hantera den produktionsinriktade verksamheten samt att de har en vilja
att vara där.
Ett förtydligande av tidigare ekonomisk analys är att Daglig verksamhet har fått ett
krav på sig att minska budgeten för 2019 med en miljon kronor. Redovisningen
framåt ses som en gemensam daglig verksamhet och en kartläggning av brukares
behov och personalens kompetens kommer ske under slutet av 2018. Uppdraget är
Justerandes sign
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att bilda brukarråd med enhetschef och verksamhetspedagog för att forma Sveriges
bästa dagliga verksamhet.
En viktig del av genomförandeplanen är den enskildes mål som kan vara stödjande,
tränande eller kompenserande. Genomförandeplanen ska utgå från personens
behov och egna önskemål och mindre utifrån vilka insatser/verksamheter som finns
i kommunen. Vilket ställer krav på att det finns möjlighet att förändra innehållet i
verksamheten.
Efter förvaltningsövergripande diskussioner framkommer det önskemål om att
samverka kring en verksamhet som erbjuder insatser för flera aktörer från olika
områden. Detta stämmer väl med de mål som finns för Daglig verksamhet att
arbeta med arbetsintegrerade platser. Fryken är en viktig verksamhet för våra
industriföretag där vi ser potential för människor att utföra enkla jobb.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2018
Socialnämndens beslut den 27 september 2018 § 149
Yrkanden
Ordförande Michael Melby yrkar på
Socialnämnden beslutar att avgöra frågan idag enligt fö slag och
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av ekonomi och det
pedagogiska arbetet med brukarnas möjlighet till sysselsättning utifrån sina mål.
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att göra en utredning hur
Fryken kan utvecklas för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden
med integrerade platser för Daglig verksamhet
Daniel Jensen yrkar på följande
Socialnämnden beslutar att rekrytera en extern utredare för att genomlysa daglig
verksamhetens möjligheter till förändringar, föreslå avknoppningar eller andra
alternativa driftsformer. En djupare analys av ekonomin görs.
Utredaren undersöker om kostnadsreduceringar kan göras på ledningsfunktionen då
eventuellt antalet enheter minskar och att behovet ökar av en controller för köpta
tjänster.
Socialnämnden beslutar att verksamheten vid Fryken återupptas vilket innebär att
timmer omgående köps in och börjar sågas, att varsel om omplacering återkallas
för de anställda på enheten. Detta för att klara de åtagande vi har gentemot
brukare och kunder.
Socialnämnden beslutar att verksamheten vid Vilja avvecklas till 31 december 2018
och brukarna erbjuds fortsatt plats i någon av de kvarvarande dagliga
verksamheterna.
Socialnämnden beslutar att verksamheterna vid Älvan och Café Rocket belyses
framförallt med utgångspunkt i konkurrenslagstiftningen och undersöker
möjligheter till avknoppning.
Socialnämnden beslutar att verksamheterna vid Tornet, Stallet och Servicegruppen
genomlyses med inriktningen att de skall vara kvar i nuvarande driftsform men att
lämpliga förändringar utreds.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-10-24

Sammanträdesdatum

sida

11

Tidplan 2019
Jan-februari extern utredare rekryteras
februari-april utredningen pågår
maj, utredningen presenteras för nämnden
juni, genomförandeperioden startar
juli-dec genomförande slutförs.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Socialnämnden bifaller
Ordförandens förslag.
Omröstning begärd. Ordförande godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst till förmån för ordförandens förslag.
Nej-röst till förmån för Daniel Jensens förslag.
Omröstningsresultat
Med 2 ja-röster för Ordförandens förslag och 4 nej-röster för Daniel Jensens förslag
beslutar Socialnämnden bifalla Daniel Jensens förslag.
Ordinarie ledamöter
Daniel Jensen
Christina Andersson
Karin Nodin
Christine Andersson
Anita Augustsson
Roland Björndahl
Michael Melby
Summa

Parti
(KD)
(C)
(C)
(S)
(KIM)
(M)
(S)

Ersättare

Ja

Nej
X
X
X

Avstår

X
X
X
X
2

Beslutet skickas till
Diariet
Justerandes sign
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Dnr: SN 2018/100.042

Verksamhetsuppföljning och delårsprognos 3 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhet och statistik för
perioden januari - september 2018
Socialnämnden godkänner redovisningen av prognos 3 och överlämnar den till
kommunfullmäktige.
Socialnämnden beslutar att uppmana förvaltningen att fortsätta arbetet med att
reducera kostnaderna för innevarande år.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens verksamhetsstatistik t.o.m. september 2018 föreligger.
Socialnämnden bedömer att nettokostnaderna för 2018 kommer att överskridas
med 12 300 tkr. Jämfört med prognos 2 är detta en förbättring med 550 tkr.
Orsaken till förbättringen är att åtgärden med att samla tomma platser på Bergs
boende fått en snabbare effekt än väntat. I övrigt belastats resultatet allt jämnt av
ett stort antal placeringar inom individ- och familjeomsorg (IFO). Under sommaren
tvingades enheten till flera omfattande insatser.
Den ökade belastningen, främst för Barn och Unga, har inneburit ett behov av
utökad personalstyrka. Detta har lösts via konsulter, i väntan på att dessa tjänster
rekryteras med fast anställd personal. Detta utökade behov av konsulter har spätt
på det negativa resultatet för budgeten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Delårsprognos
Verksamhetsstatistik och ekonomisk sammanställning

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
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§ 168

Taxor och avgifter 2019
Beslut
Socialnämnden föreslår att omsorgsavgiften inom hemvård/hemtjänst för 2019 ska
vara 304 kronor.
I övrigt föreslår socialnämnden taxor och avgifter inom socialnämndens
verksamhetsområden enligt socialförvaltningens förslag 2018-10-23.
Sammanfattning av ärendet
Taxor och avgifter revideras inför varje nytt verksamhetsår.
Prisbasbeloppet för år 2019 är beslutat till 46 500 kronor. Det är en ökning med 1,2
% jämfört med 2018 (45 500 kronor). Prisbasbeloppet bestämmer bland annat den
maximala avgiften för vård och omsorg samt förbehållsbeloppet (belopp för att
täcka levnadsomkostnader). För 2019 är den högsta avgiften för vård och omsorg 2
089 kronor. Det nationella förbehållsbeloppet för ensamstående uppgår till 5 249
och makar/sambo 4 435 kronor per månad.
Där det inte är särskilt angivet föreslår socialförvaltningen att taxorna räknas upp
med samma procentuella förändring som prisbasbeloppet d.v.s. 1,2 %.
Taxan för måltider inom vård och omsorg följer priset som betalas till
Samhällsbyggnadsnämnden. Avgiften för måltiderna 2019 är oförändrade och
måltidsavgifterna till brukarna föreslås därför också bli oförändrade.
Socialförvaltningen har under 2018 diskuterat att höja avgiften för omsorg inom
hemvården till samma nivå som serviceavgiften d.v.s. 304 kronor per timme för
2019. Under 2018 har avgiften varit 152 kronor per timme. Effekten för den
enskilde är begränsad då taket för maxavgiften bestäms av brukarens individuella
avgiftsutrymme. Effekten för flertalet är att de snabbare når sitt avgiftstak. Det är
de brukare med få hemtjänsttimmar som kan komma att få en
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 23 oktober 2018
Socialförvaltningens förslag till taxor och avgifter daterad 23 oktober 2018
Alkoholhandläggarens förslag till taxor för 2019 enligt alkohollagen, tobakslagen,
lag om e-cigaretter med påfyllnadsbehållare och lag om receptfria läkemedel

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Dnr:

Rambudget 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsekonomen redovisar om föreslagna förändringar i ramtilldelningen för
2019.
Beslutsunderlag
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Dnr:

Sammanträdestider 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har att planera sammanträden inför 2019.
Socialnämnden föreslås sammanträda kl. 8:30 följande dagar under 2019:
Tisdagen 29 januari
Tisdagen 26 februari
Tisdagen 26 mars
Tisdagen 23 april
Tisdagen 28 maj
Tisdagen 25 juni
Tisdagen 27 augusti
Tisdagen 24 september
Tisdagen 22 oktober
Tisdagen 19 november
Tisdagen 17 december
Socialnämndens utskott föreslås sammanträda kl. 8:30 följande dagar under 2019:
Tisdagen 15 januari
Tisdagen 12 februari
Tisdagen 12 mars
Tisdagen 9 april
Tisdagen 14 maj
Tisdagen 11 juni
Tisdagen 13 augusti
Tisdagen 10 september
Tisdagen 8 oktober
Tisdagen 5 november
Tisdagen 3 december
Kommunala pensionärsrådet föreslås sammanträda kl. 9:00 följande dagar under
2019:
Onsdagen 20 mars
Onsdagen 22 maj
Onsdagen 18 september
Onsdagen 27 november
Kommunala funktionshinderrådet föreslås sammanträda kl. 13:00 följande dagar
under 2019:
Onsdagen 20 mars
Onsdagen 22 maj
Onsdagen 18 september
Onsdagen 27 november
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Rapporter från förvaltningen
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen lämnar information till socialnämndens.
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Rapporter från Socialnämndens ledamöter
Beslut
Socialnämnden godkänner informationen
Sammanfattning av ärendet
Nämndens ledamöter redovisar aktiviteter för nämndens räkning.
Michael Melby
2/10

Budgetdialog med kommunstyrelsen

3/10

Delegationsbeslut omplacering

11/10

Socialnämndens utskott

17/10

Extra utskott

Daniel Jensen
11/10

Socialnämndens utskott

17/10

Extra utskott

Christina Andersson
11/10

Socialnämndens utskott

17/10

Extra utskott
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§ 173

Delegeringsärenden
Beslut
Socialnämnden godkänner informationen
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har överlåtit viss beslutsrätt till utskott, ordförande och tjänstemän
enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten skall anmälas till
socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan nämnden återkalla lämnad delegering.
Beskrivningen av ärendet
Underställda delegationsärenden fattade under perioden 1 september 2018 – 31
september 2018 redovisas för nämnden.
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§ 174

Anmälan
Beslut
Socialnämnden godkänner informationen
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna domar och beslut.
Beskrivning av ärendet
Dom meddelad Förvaltningsrätten i Göteborg den 1 oktober 2018 där rätten
fastställer underställt beslut om vård enligt lag med särskilda bestämmelser om
vård av unga skall beredas den unge i fyra fall.
Beslut meddelat vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 20 september 2018 där
rätten beslutar överlämna överklagande till Socialnämnden i Melleruds kommun för
prövning om det skall avvisas på grund av för sent inkommen handling.
Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 27 september 2018 där rätten
meddelar avslag på överklagande av Socialnämndens beslut den 1 och 8 juni 2018
gällande ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
Dom meddelad Förvaltningsrätten i Göteborg den 9 oktober 2018 där rätten
beslutar att vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga skall
beredas den unge.
Dom meddelad Förvaltningsrätten i Göteborg den 3 oktober 2018 där rätten
fastställer underställt beslut om vård enligt lag med särskilda bestämmelser om
vård av unga skall beredas den unge.
Inspektionen för vård och omsorg inkommer med en begäran daterad den 12
oktober 2018 Socialnämnden yttrande över klagomål. Yttrande skall vara
inspektionen för vård och omsorg till del senast den 9 november 2018.
Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 10 oktober 2018 där rätten
meddelar avslag på överklagande av Socialnämndens beslut den 22 mars 2018
gällande ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 12 oktober 2018 där rätten
meddelar avslag på överklagande av Socialnämndens beslut den 29 december 2017
gällande dagersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
Beslut meddelat vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 19 oktober 2018 där rätten
fastställer underställt beslut av Socialnämnden den 15 oktober gällande omedelbart
omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall.
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Dnr: SN 2018/147

Redovisning av målstyrnings
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av nämndsmålen för 2019
efter redaktionella ändringar.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 17 september 2018 § 146 att sätta upp följande
målsättningar för förvaltningens arbete 2019.





Fler hushåll i egen försörjning genom att färre hushåll erhåller ekonomiskt
bistånd.
Fler personer som idag erhåller insatser från socialförvaltningen bereds
möjlighet att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden.
Kvalitetssäkra och utveckla arbetet med att sätta individens behov i
centrum.
Förvaltningen skall tillsätta vakanta tjänster med rätt kompetens

Förvaltningen återkommer nu till nämnden med en redaktionell uppställning av
nyckeltal och uppföljnings intervaller för 2019
Beslutsunderlag
Redaktionell sammanställning av socialnämndens mål 2019.
Socialnämndens beslut den 17 september 2018 § 146
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Dnr:

Information och planer för vård och omsorg
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen och ta upp frågan på
nästkommande nämndsmöte för vidare analys.
Sammanfattning av ärendet
Sektorchefen för Vård och omsorg informerar om pågående arbete inom vård och
omsorgssektorn gällande:
o
o
o
o

Organisationsförändring indelning HSL korttid
Rekrytering
Bergs och korrtidsverksamhet framöver
Antal platser och uppdelning av somatik och demens efter att Ängenäs
klart.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 17 oktober 2018
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