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§ 53

Fastställande av dagordning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer dagordning:
1.

Fastställande av dagordning

2.

Verksamhets – och ekonomiuppföljning för mars 2021 inkl. uppföljning kvalitetsarbete IFO

3.

Ej verkställda beslut, rapporterade kvartal 1 2021

4.

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

5.

Ansökan föreningsbidrag 2021

6.

Riktlinje för handläggning av ärenden enligt LSS

7.

Återrapportering åtgärder utvärdering av Administrativa enheten

8.

Remiss – Måltidspolicy

9.

Information om Covid-19

10. Rapporter från socialförvaltningen
11. Arbetsformer och protokoll
12. Biståndsbedömning
13. Rapporter från Socialnämndens ledamöter
14. Redovisning av delegeringsbeslut
15. Anmälan
16. Revidering av handlingsplan psykisk hälsa 2018–2022
17. Handlingsplan suicidprevention 2020–2025
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden fastställer dagordning.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign
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Dnr SN 2021/44

Verksamhets – och ekonomiuppföljning för mars 2021 inkl. uppföljning
kvalitetsarbete IFO
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna information om verksamhets- och ekonomiuppföljning för mars 2021 och
uppmärksammar ett trendbrott i form av positivt resultat.
2. godkänna redogörelsen av det fortgående systematiska kvalitetsarbetet inom individ
och familjeomsorgen.
Sammanfattning av ärende
Redovisning av statistik och ekonomi för sektorerna Individ- och familjeomsorgen, Vård och
omsorg och Stöd och service för mars 2021. Utifrån beslut SN § 25 2021 informerar sektorchef
individ och familjeomsorgen om nuläge kring åtgärder för en stärkt myndighetsutövning och
ekonomisk balans.
Beslutsunderlag
• Tjänsteanteckning 2021-04-19
• Verksamhetsstatistik, bilaga 1
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna information om verksamhets- och ekonomiuppföljning för mars 2021 och
uppmärksammar ett trendbrott i form av positivt resultat.
2. godkänna redogörelsen av det fortgående systematiska kvalitetsarbetet inom individ och
familjeomsorgen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef
Sektorchef individ och familjeomsorg

Justerandes sign
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Dnr SN 2021/105

Ej verkställda beslut, rapporterade kvartal 1 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fyra beslut Äldreomsorg 4 kap 1 § SoL om daglig verksamhet, stängt under pandemi med
Covid-19 för att minska smittspridning hos riskgrupper. Inrapporterat till IVO 15 april 2021.
Två beslut Äldreomsorg 4 kap 1 § SoL om särskilt boende för äldre, saknar ledig bostad.
Inrapporterat till IVO 15 april 2021.
Ett beslut 9 § 2 personlig assistans LSS, avser sjuklön där faktura saknas. Inrapporterat till IVO
16 april 2021.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2021-04-19
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
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Justerandes sign
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Dnr SN 2021/100

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår fullmäktige att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
och ge socialchef i uppdrag att tillse tjänsteskrivelse med en fördjupad analys.
Reservationer
Olof Sand (S) och Christine Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Protokollsanteckning
Olof Sand (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Den Socialdemokratiska gruppen i Socialnämnden i Mellerud lämnar vår till föreliggande förslag
till beslut; ”Socialnämnden föreslår fullmäktige att ansöka om medlemskap i
Samordningsförbundet Väst”. Vi lämnar vår reservation till förmån för eget förslag enligt
följande;
•

Att Socialnämnden fattar beslut om att uppdra till Socialförvaltningen att presentera en
utförlig och sakligt grundad analys kring de olika alternativ till medlemskap som finns, för
Melleruds kommuns bästa, med utgångspunkt ifrån de behov som kan definieras och där
medlemskap i Samordningsförbund kan anses vara den bästa lösningen.

Socialdemokraternas motiv kan formuleras:
• Den tjänsteskrivelse som presenterats inför förslag till beslut i Socialnämnden saknar den

verksamhetsanalys och ekonomiska analysen som bör ligga till grund för vår roll att kunna
göra den politiska bedömningen.

• Den föredragning som nämnden fick före beslut innehåller inte den kompletterande

genomgång som hade kunnat kompensera en tunn tjänsteskrivelse. Tyvärr ökade
osäkerheten än mer kring hur ett väl grundat förslag till beslut bör vara underbyggt, istället
för ett allmänt tyckande om Melleruds situation och val kring Samordningsförbund i
Dalsland, Väst (Uddevalla, Bohuslän) eller att följa med vår tidigare samarbetspartners val,
där Vänersborg går till Trollhättan, Grästorp.

• Rent allmänt anser vi Socialdemokrater i Mellerud att det råder ett mycket oklart läge kring

all vår samverkan kring sammanläggning av ledning och styrning av två kommuners
socialförvaltningar tillsammans med Bengtsfors, den påbörjade processen kring 4 D och nu
även omorganisation av Samordningsförbund. Rent allmänt tror inte vi Socialdemokrater på
att ständiga omorganisationer, chefsbyten och nya karriärer är nyckeln till att politiskt styra
så att vi äntligen kan nå en långsiktigt hållbar lösning på de sedan länge kända problemen
vid Socialförvaltningen i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Mellerud och Vänersborg ingår i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborg avser nu
ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.
Vilket aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Mellerud ska tillhöra. Kommunerna
Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar
tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen
Samordningsförbundet Väst.
Justerandes sign
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Bedöms finnas fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek. Därav föreslås ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Väst.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2021-04-16
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden föreslår fullmäktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och ge socialchef i uppdrag att tillse tjänsteskrivelse
med en fördjupad analys.
Olof Sand (S): Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet och ge socialchefen i uppdrag
att tillse tjänsteskrivelse med en fördjupad analys.
Beslutsomgång 1
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar på egna förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef

Justerandes sign
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Dnr SN 2021/72

Ansökan föreningsbidrag 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1.

bevilja dispens att lämna in årsmötesprotokoll.

2.

dela ut föreningsbidrag motsvarande 37 000 kronor för 2021 enligt specifikation.

Förening

Förslag

Ansökt

2020

2019

2018

2017

2016

Hörselskadades förening i
Mellerud
PRO i Mellerud

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Reumatikerföreningen i
Mellerud
BRIS

5 000

8 500

5 000

8 500

5 000

5 000

5 000

2 000

20 000

2 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

500

Vänersborg-Södra Dals FUB
Idégruppen Älvan

5 000

6 000

5 000

6 000

6 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Melleruds Demensförening

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

SPF Seniorerna
Mellerudsbygden

Summa:

37 000

5 000

59 500 32 000

1 000

5 000

34 500 37 000

35 000 30 500

Jäv
På grund av jäv deltar inte Christine Andersson (S) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat om möjlighet att ansöka om dispens med att lämna in
årsmötesprotokoll inom deras område, då föreningar kan komma att behöva skjuta på sina
årsmöten med anledning av att minska smittspridning av covid-19.
Kommunstyrelsen beslutade även att för de föreningar som beviljas föreningsbidrag 2021
utbetala bidraget på samma nivå som 2019 år trots att föreningar eventuellt behöver ställa in
aktiviteter med anledning av covid-19.
Ansökningstiden gick liksom tidigare år ut den 31 mars. Vid detta tillfälle hade 6 ansökningar
inkommit. Kontakt har tagits med två lokala föreningar i Mellerud som därefter inkommit med
ansökan. Sammanlagt har 8 ansökningar inkommit.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
•
•
•
•

Ansökningar från föreningar, se bilaga 2
Regler för föreningsstöd 2017-09-25 SN § 111
Stöd till föreningar med anledning av coronaviruset covid-19 under 2021
Tjänsteskrivelse 2021-04-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att
1.

bevilja dispens att lämna in årsmötesprotokoll.

2.

dela ut föreningsbidrag motsvarande 37 000 kronor för 2021 enligt specifikation.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
Respektive förening

Justerandes sign
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Dnr SN 2021/90

Riktlinje för handläggning av ärenden enligt LSS
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. återremittera ärende gällande riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS, Lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
2. ge socialchef i uppdrag att skicka ut riktlinjerna på remiss till funktionshinderrådet för att
sedan presenteras på socialnämndens sammanträde i maj 2021.
Sammanfattning av ärendet
Reviderade gemensamma riktlinjer för LSS-handläggning har tagits fram av LSS-teamet
Dalsland i samråd med respektive förvaltning. Riktlinjerna för handläggning och insatser enligt
LSS för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar utgår från gällande regelverk
och praxis inom området – det vill säga lagstiftning, domar, lagens förarbeten, föreskrifter och
allmänna råd från Socialstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse, 2021-03-22
• Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS, 2021-03-17, bilaga 3
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:
1. återremittera ärende gällande riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS, Lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
2. ge socialchef i uppdrag att skicka ut riktlinjerna på remiss till funktionshinderrådet för att
sedan presenteras på socialnämndens sammanträde i maj 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign
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Dnr SN 2020/294

Återrapportering åtgärder utvärdering av Administrativa enheten
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen och ger socialnämndens utskott i uppdrag att bereda
fråga kring vidare uppföljning och utvärdering.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån de risker och utvecklingsområden som framkom i utvärdering av den administrativa
enheten beslutades att en arbetsgrupp skulle tillsättas med uppdrag att lägga fram förslag
kring åtgärder som syftade till att öka tillgängligheten av administrativt stöd och minska
enhetschefernas arbetsbelastning. Arbetsgruppen har träffats vid fem tillfällen.
Följande förslag har arbetsgruppen tagit fram:
1. Stödjande funktion behöver finnas på plats i verksamheten dagligen (måndag – fredag)
inom vissa enheter/verksamheter, framförallt inom vård och omsorg.
2. Stödjande funktion/administratör behöver finnas på plats i verksamheten inom stöd och
service samt individ- och familjeomsorgen en dag per vecka.
3. Utsedd kontaktperson (administratör) behövs för att underlätta samarbetet mellan
verksamheten och den som ger administrativt stöd.
Vidtagna åtgärder hittills:
➢ Förvaltningsledningsgruppen har beslutat att omfördela ekonomiska medel i form av 1
årsarbetare från den administrativa enheten till vård och omsorg i syfte att tillhandhålla stöd
på plats i verksamheterna SÄBO, korttids/rehab och hemsjukvården.
➢ Frågan om att administratör ska kunna vara behjälplig på plats vid behov har lyfts och
förankrats i arbetsgruppen.
➢ Administrativa enheten ser över organisering och servicedeklarationen för att öka
tillgängligheten och tydligheten kring det administrativa stödet.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2021-04-12
• Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner informationen och ger
socialnämndens utskott i uppdrag att bereda fråga kring vidare uppföljning och utvärdering.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign
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Dnr SN 2021/62

Svar på remiss – Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för
Dalslandskommunerna och Säffle kommun, revidering
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom reviderat förslag till gemensam livsmedel- och
måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun med följande ändring:
1. under rubriken Specialkost görs följande ändring - Vi erbjuder specialkost och
konstistensanpassad mat om medicinska skäl föreligger som är styrkta av journalrapport
eller läkarintyg. Vi serverar alltid minst två måltider varav en fullvärdig vegetarisk. Vi följer
svensk lagstiftning på alla områden även avseende djurskydd.
2. under rubriken Sockerrika livsmedel görs följande tillägg - På våra äldreboende skall det
alltid erbjudas alternativ till sockerrika livsmedel.
Sammanfattning av ärendet
Livsmedel- och måltidspolicyn ska fungera som ett styrdokument och ett stöd för att
kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider i våra kommuner. Policyn skickas tillbaka efter
godkännandet till Kommunstyrelsen arbetsutskott. Policyn är gemensam för Dalslandskommunerna och Säffle kommun
Beslutsunderlag
• Livsmedel- och måltidspolicy 2021, bilaga 4
• Tjänsteskrivelse 2021-03-22
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom reviderat förslag
till gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun med
följande ändring:
1. under rubriken Specialkost görs följande ändring - ”Vi erbjuder specialkost och

konstistensanpassad mat om medicinska skäl föreligger som är styrkta av journalrapport
eller läkarintyg. Vi serverar alltid minst två måltider varav en fullvärdig vegetarisk. Vi följer
svensk lagstiftning på alla områden även avseende djurskydd.”

2. under rubriken Sockerrika livsmedel görs följande tillägg - ”På våra äldreboende skall det

alltid erbjudas alternativ till sockerrika livsmedel.”

Liselotte Hassel (SD): Socialnämnden beslutar att skrivningen att erbjuda etiskt och religiöst
anpassad kost stryks ur policyn.
Olof Sand (S): Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom reviderat förslag till gemensam
livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun.
Beslutsgång 1
Ordföranden ställer fråga om ursprungliga förslaget ska antas eller ändringar ska göras i någon
form, ordförande finner att socialnämnden bifaller ändringar i någon form.

Justerandes sign
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Beslutsomgång 2
Ordföranden ställer de båda ändringsförslagen mot varandra och finner att socialnämnden
bifaller ordförandes förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Enhetschefen Kost/service
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign
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Dnr SN 2020/171

Information om Covid-19
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
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.
•

Hög smittspridning i Mellerud under 3 veckor

•

Möten med smittskydd/Länsstyrelsen 4 fredagar (30/4)

•

Våra verksamheter endast några spridda personal, inga brukare. Alla hygienrutiner hålls i.

•

Vaccin dos 2 ca v.20

•

Covid-ersättning komplettering december

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner informationen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2021-04-27

Sammanträdesdatum

§ 62

Rapporter från socialförvaltningen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen rapporterar från sammanträden med mera.
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

sida
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MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2021-04-27

Sammanträdesdatum

sida
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§ 63

Arbetsformer och protokoll
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Protokollsanteckning
Olof Sand (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Den Socialdemokratiska gruppen i Socialnämnden har under en tid samtalat om ordningen kring
hur nämnden fattar beslut. Vi uppfattar läget så att det finns en viss förbättringspotential att
öka tydligheten och har lämnat ett förslag till en tydligare struktur.
Under ärende 11 hade vår ordförande Daniel Jensen bjudit in Ingrid Engqvist för ett som vi
uppfattar öppet samtal i nämnden. Tyvärr utmynnade inte ett i övrigt konstruktivt samtal kring
den möjliga förbättringspotential som vi tagit initiativ till, till någon form av konstruktiva förslag
ifrån vår ordförande eller den nuvarande politiska majoriteten i nämnden, vilket vi verkligen
beklagar.
Vi Socialdemokrater avser inte att nöja oss utan vill med dagens anteckning till protokollet få till
en fortsatt diskussion inom kommunens styrelser och nämnder kring vad nuvarande
beslutspunkter som brukar formuleras som ”att godkänna informationen” eller att ”godkänna
redovisningen” egentligen betyder, för det fortsatta ärendets gång och ansvar.
Vi gör det främst utifrån att vi haft kontakt med egen expertis och jämfört hur besluten
formuleras inom andra kommuner, tex. Vänersborg och Uddevalla. Dessa har gett oss råg i
ryggen att ändå lyfta det som varit att betrakta som en sedvanerätt kring hur rapporter
behandlas i Melleruds kommun. Vi vädjar till den majoritet som har makten att lyfta blicken och
svara upp emot innehållet i visionen om att ständigt vara en kommun i framkant.
Den vanligast förekommande beslutsformulering vi har funnit är att ”nämnden/styrelsen beslöt
att notera informationen/redovisningen till protokollet”. En sådan ordning medför att det som
rapporterats blir offentlig handling till protokollet utan att något nytt beslut har tagits. Vi
Socialdemokrater ser denna formulering som betydligt tydligare och mer lämplig att använda,
precis som många andra redan gör i kommunsverige.
Sammanfattning av ärendet
Ärende gällande arbetsformer och protokoll har lyfts för bredning på socialnämndens utskott i
april utifrån synpunkter kring nämndens möjlighet till bredning och formuleringar av beslut.
Chefssekreteraren har bjudits in för att informera om:
1. utvecklingsarbete kring underlag och beredning samt ordalydelse/värdering av formuleringar
i beslutsfraser.
2. utbildning av nämndsledamoten vad gäller för ersättning vid exempelvis utbildning eller
informationsmöten etcetera.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner informationen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2021-04-27

§ 64

Sammanträdesdatum

sida
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Dnr SN 2021/110

Biståndsbedömning – information om ärendegång m.m.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ge sektorchef för individ- och familjeomsorgen i uppdrag att lämna
redovisning gällande ärendegången kring biståndshandläggning på respektive socialnämndens
och Kommunala pensionärsrådet sammanträden i maj 2021.
Sammanfattning av ärendet
Christine Andersson (S) väcker ärende gällande biståndsbedömning på nämndens sammanträde
i mars som sedan har lyfts för beredning på socialnämndens utskott i april.
Det som efterfrågas är information och förklaring kring ärendegång utifrån individen som
ansöker om bistånd och förvaltningens handläggning av ärendet (bedömning av behovet,
kostnader, osv.).
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att ge sektorchef för individoch familjeomsorgen i uppdrag att lämna redovisning gällande ärendegången kring
biståndshandläggning på nämndens och Kommunala pensionärsrådet sammanträden i
maj 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2021-04-27

Sammanträdesdatum

§ 65

Rapporter från Socialnämndens ledamöter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ordförande och ledamöterna rapporterar från sammanträden med mera.
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

sida
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MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2021-04-27

Sammanträdesdatum

sida
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§ 66

Redovisning av delegeringsbeslut
Socialnämndens 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. Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
• Delegationsbeslut IFO mars 2021
• Delegationsbeslut VoO mars 2021
• Delegationsbeslut LSS mars 2021
• Anställningsbeslut rapport tillsvidareanställningar mars 2021
• Anställningsrapport tidsbegränsade anställningar mars 2021
• Anställningsrapport timavlönade anställningar mars 2021
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

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2021-04-27

Sammanträdesdatum

sida
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§ 67

Anmälan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna informationen.
2. ge socialchef i uppdrag att tillse genomgång av Förvaltningsrätten dom 2021-03-23 vid
kommande nämndsmöte i maj 2021.
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 23
mars 2021 – 20 april 2021:
• Förvaltningsrätten dom 2021-03-23
• Förvaltningsrätten dom 2021-03-24
• Förvaltningsrätten dom 2021-04-07
• Förvaltningsrätten dom 2021-04-09 (1)
• Förvaltningsrätten dom 2021-04-09 (2)
• Förvaltningsrätten dom 2021-04-13
• Högsta förvaltningsdomstolen beslut 2021-04-01
• Länsstyrelsens beslut 2021-03-08
• Reglemente för intern kontroll KF § 12 2021
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att
1. godkänna informationen.
2. ge socialchef i uppdrag att tillse genomgång av Förvaltningsrätten dom 2021-03-23 vid
kommande nämndsmöte i maj 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2021-04-27

§ 68

Sammanträdesdatum

sida
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Dnr SN 2018/254

Revidering av handlingsplan psykisk hälsa 2018–2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar revideringen av handlingsplan psykisk hälsa.
Sammanfattning av ärendet
Handlingsplan psykisk hälsa 2018–2020 reviderades och målen är fortfarande aktuella. Behovet
av samverkan fortsätter genom att arbeta med gemensamma fokusområden inom kommunen
och regionen.
Beslutsunderlag
• Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan psykisk hälsa 2018–2022, bilaga 5
• Tjänsteskrivelse 2021-04-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden antar revideringen av handlingsplan psykisk
hälsa.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Sektorchef Stöd och service

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2021-04-27

Sammanträdesdatum

§ 69

sida
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Dnr SN 2021/89

Handlingsplan suicidprevention 2020–2025
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar handlingsplan för suicidprevention.
Sammanfattning av ärendet
Nollvision suicid är grunden för handlingsplanen suicidprevention 2020–2025. Västra
Götalandsregionen och kommunerna har enats om en gemensam grund för det suicidpreventiva
arbetet. Det goda livet i västra Götaland förutsätter samverkan för det fortsatta arbetet med
suicidprevention.
Beslutsunderlag
• Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan suicidprevention 2020–2025, bilaga 6
• Tjänsteskrivelse 2021-04-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden antar handlingsplan för suicidprevention.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Sektorchef Stöd och service

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

