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Dnr SN 2015/87.702

Restaurang Da Giovanni, Mellerud - serveringstillstånd
Socialnämndens beslut
Socialnämnden i Melleruds kommun beviljar Juan Alvarez, orgnr. 530317-1313
stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt
spritdrycker till allmänheten i Restaurang Da Giovanni, Storgatan 24, Mellerud,
enligt 8 kap 2 § alkohollagen.
Servering får ske årligen mellan kl. 11.00–01.00 inom lokalen samt på uteservering
under perioden 1 maj till 30 september.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från Juan Alvarez, orgnr.
530717-1313 den 2015-04-23. Vid ansökningstillfället var inte ansökan komplett
och det fanns oklarheter runt finansiering av verksamheten. Juan Alvarez har också
under handläggningens gång genomfört kunskapsprov med godkänt resultat.
Socialnämnden föreslås bevilja Juan Alvarez, orgnr. 530317-1313 stadigvarande
tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till
allmänheten i Restaurang Da Giovanni, Storgatan 24, Mellerud, enligt 8 kap 2 §
alkohollagen. Förslaget gäller tiden 11-01 inom lokalen och på uteserveringen.
Uteserveringen får disponeras under perioden 1 maj till 30 september enligt
polisens tillståndsbevis.
Beslutsunderlag
Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare, tjänsteskrivelse 2015-06-16.

Expedieras
Alkoholhandläggaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2014/164.705

Kompletterande redovisning till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden redovisar enligt Henry Einestedts skrivelse 2015-08-17 de åtgärder
som vidtagits för att säkerställa att förhandsbedömningar och utredningar som rör
barn och ungdomar genomförs enligt gällande författningar.
Sammanfattning av ärendet
Vid inspektion av individ- och familjeomsorgen den 25 september 2014 fann IVO
brister i verksamheten. Socialnämnden redovisade den 10 april 2015, vilka
åtgärder som vidtagits för att åtgärda bristerna.
IVO ansåg att vissa kompletterande uppgifter skulle redovisas och begärde i
skrivelse den 23 juni 2015 om ett förtydligande hur socialnämnden säkerställer att
förhandsbedömningar och utredningar som rör barn, sker enligt gällande
författningar och med god kvalitet.
Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande
författningar vad gäller rutiner och utbildningar.
Beslutsunderlag
Henry Einestedt, tf. chef för myndighetsenheten, förslag till yttrande 2015-08-17.

Beslutet skickas till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Box 53148, 400 15 Göteborg
Enhetschefen för myndighetsenheten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/95.002

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och
checkräkning samt uttagsrätt på konto
Socialnämndens beslut
Socialnämndens föreslår kommunstyrelsen att besluta att följande personer
bemyndigas att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt
på konto 8234-735123363:
t.f. myndighetsenhetschef Henry Einestedt
t.f. 1:e socialsekreterare Ingela Brink Gullin
Socialsekreterare Tonje Norén
Socialsekreterare Ronja Thorsen
Socialsekreterare Inga-Lena Dahl Larsson
Socialsekreterare Sara Gavelin
Socialsekreterare Inga-Lena Andersson
Socialsekreterare Rosita Elofsson
Socialsekreterare Valentina Selimi
Assistent Maritha Johansson
Assistent Helena Sundström
Sammanfattning av ärendet
På grund av personalförändringar inom Myndighetsenheten behöver ett nytt beslut
fattas vad gäller bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning
samt uttagsrätt på konto.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/142.700

Handläggarteam för ensamkommande barn
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ingå i det gemensamma handläggarteamet för
ensamkommande barn tillsammans med kommunerna Dals Ed, Bengtsfors, och
Åmål.
Sammanfattning av ärendet
Anett Galfvensjö har på uppdrag från Socialcheferna inom USD (Utveckling
Socialtjänst Dalsland) utrett förutsättningar för att inrätta ett gemensamt
handläggarteam för ensamkommande barn i Dals Ed, Bengtsfors, Dals Ed och
Mellerud.
Sedan 2010 har kommunerna haft ett avtal med migrationsverket om mottagning
av ensamkommande barn. Antalet platser för barnen har successivt ökat i antal i
takt med att fler asylsökande kommer till Sverige.
Verksamheten kommer att finansieras via de schablonbidrag och utredningspengar
som kommunerna erhåller från Migrationsverket.
Grundtanken är att handläggarteamet skall förläggas till Bengtsfors kommun och
ha en sammanhållen chef. Handläggarteamet kommer att avlasta Myndighetsenheten arbete.
Beslutsunderlag
Anett Galfvensjö, USD, tjänsteskrivelse 2015-05-28.

Beslutet skickas till
Anett Galfvensjö, USD

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/143.700

Skyddat boende för kvinnor
Socialnämndens beslut
Socialnämnden i Mellerud ställer sig positiv till att teckna avtal med Trollhättans
kommun om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna i Dalsland saknar avtal med någon kvinnojour om skyddat boende för
våldsutsatta kvinnor.
Beslutsunderlag
Förslag till avtal med Trollhättans stad om skyddat boende.

Beslutet skickas till
Anett Galfvensjö, USD
Chefen för myndighetsenheten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Socialnämnden

§ 64

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-08-24

Dnr SN 2014/166.050

Ungdomsmottagning - förlängning av samverkansavtal
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att förlänga avtalet avseende ungdomsmottagning för
2016.
Sammanfattning av ärendet
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden har samverkansavtal avseende ungdomsmottagning i kommunerna i nämndområdet. Nuvarande avtal gäller fram till
årsskiftet 2015. Samverkansavtalet är nu aktuellt för förlängning under 2016.

Beslutet skickas till
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Myndighetsenheten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/144.050

Vårdsamverkan Fyrbodal - förlängning av samverkansavtal
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att förlänga nuvarande samverkansavtal att gälla fram till
2016-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Samverkansavtal inom Fyrbodal har funnits sedan 2012-07-01 och gäller för
närvarande till och med 2015-12-31. Förberedelser inför nytt avtal alternativt
förlängning av avtal inleddes under 2014 i ledningsgruppen för Vårdsamverkan.
Samverkansarbetet har utvecklats succesivt under avtalstiden och kommer att
framöver att utökas inom nya områden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/341.106

Gemensamma folkhälsoinsatser i Melleruds kommun samverkansavtal avseende för perioden 2016 - 2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen om det nya samverkansavtalet med norra
Hälso- och sjukvårdsnämnden angående gemensamma folkhälsoinsatser i Melleruds
kommun.
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsoarbetet i Melleruds kommun regleras i ett samverkansavtal mellan
kommunen och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avtalet avser samverkan och
samfinansiering av miljö- och hälsorådet samt de gemensamma folkhälsoinsatser
som görs i kommunen. Det nya avtalet gäller under perioden 1 januari 2016 till 31
december 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Välfärdsteknik och e-hälsofrågor - översyn av organisationen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Den kommunala sektorn genomgår stora förändringar inom området välfärdsteknik
och e-hälsa. Socialnämndens ansvar infattar även detta område. För att kunna följa
med i den utveckling som sker behövs en helhetssyn och stöd för införande av den
nya tekniken i verksamheterna.
Av denna anledning beslutade socialnämnden i december 2014 att begära att
kommun-styrelsen gör en översyn av organisationen så att nuvarande och framtida
behov av stöd, införande och underhåll av tekniska tjänster som gäller
välfärdsteknik och e-hälsofrågor kan tillgodoses av kommunen.
Administrativa chefen i kommunen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att
utreda frågan och informera de nämnder som berörs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/31.042

Prognos och verksamhetsuppföljning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden önskar en redovisning av behovet och förutsättningarna för
rekrytering av gode män samt särskilt förordnad vårdnadshavare.
Socialchefen får i uppdrag att upprätta rutin för återsökning av ersättningar från
Migrationsverket avseende ensamkommande och asylsökande.
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen och ger i uppdrag till
förvaltningschefen att vidta åtgärder för att bedriva verksamheten inom
budgetram.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har i uppdrag att redovisa en prognos över bedömt helårsutfall vid
nämndens sammanträden. Prognosen uppdateras efter varje månads utgång.
Prognosen efter juli månad indikerar ett underskott mot budget med cirka 7,5
mnkr. Vid den förra prognosen bedömdes underskottet till knappt 5 mnkr. Orsaken
till ökningen är fortsatt höga kostnader för placeringar på HVB för unga.
Myndighetsenheten har även höga personalrelaterade kostnader. Bland annat har
vakanser fyllts ut med konsultinsatser. Den fortsatt höga efterfrågan och
insatskrävande ärenden inom hemvården har gjort att prognosen för hemvården
måste räknas upp ytterligare.
Beslutsunderlag
Prognos efter juli 2015 inkl. statistik (underlag 2015-08-18).

Beslutet skickas till
Överförmyndaren
Socialchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/145.042

Delårsbokslut med prognos
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen och överlämnar delårsbokslutet till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens redovisar, efter årets sju första månader, ett underskott mot den
sammanlagda budgeten med -8 117 tkr (2015-08-18). Resultatet motsvarande
period förra året var ett överskott mot budget med 547 tkr.
Huvudorsakerna bakom underskottet är ett stort antal placeringar i HVB för barn
och unga samt missbrukare. Vidare har antalet utförda hemvårdstimmar ökat med
cirka 12 %. HVB för ensamkommande har under våren flyttat till nya lokaler och
verksamheten har samtidigt utökats. På grund av flyttkostnader och start av nya
boendeplatser samt eftersläpande intäktsredovisning visar denna verksamhet f.n.
ett underskott mot förväntat nettoresultat.
Kommunstyrelsens ordförande meddelar att ordförande m.fl. från socialnämnden
kommer att kallas till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september för
genomgång av delårsbokslut och prognos.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut preliminärt resultat 2015-08-15.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/146.047

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ansöka om stimulansmedel för att öka bemanning inom
Vård och omsorg.
Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsen har fått ett uppdrag från regeringen att fördela 995 miljoner kronor
till kommunerna i syfte att öka bemanningen inom den kommunalt finansierade
omsorgen om äldre.
Socialnämnden får nu möjlighet att ansöka om stimulansmedlen som omfattar
1 360 467 kr för 2015. Stimulansbidraget får användas till personalkostnader som
uppstår under tiden 2015-07-01 – 2015-12-31. Redovisning av de pengar som
används kommer att redovisas i februari 2016. Under förutsättning att riksdagen
beviljar medel kommer bemanningssatsningen att omfatta även 2016-2018.
Bakgrund
Socialstyrelsens uppdrag från regeringen har sin grund i att äldre kvinnor och män
skall ha tillgång till likvärdig och jämlik äldreomsorg av hög kvalitet oavsett kön,
etnisk bak-grund eller var de bor. Regeringens uppfattning är att de framtida
demografiska förändringar som förväntas i samhället innebär ett stadigt ökande
tryck på äldreomsorgen och att det därför är viktigt att arbeta för att skapa en
långsiktig och stabil grund för äldre-politiken att bygga vidare på.
Tillgången till personal är en central faktor och därför satsar regeringen
prioriteringen så att ökning sker av bemanningen i äldreomsorgen. Satsningen
syftar till att skapa trygg-het och kvalitet för den enskilde. En ökad bemanning ger
även möjlighet att skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den
enskilde och ge större möjlighet till utveckling i verksamheten.

Beslutet skickas till
Socialchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/127.700

Utveckling Socialtjänsten i Dalsland (USD) - uppsägning av
samverkansavtal
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Dalslandskommunerna inledde 2002 ett samarbete i landskapet kring som
formaliserades i ett samverkansavtal i syfte att driva gemensamma projekt eller
verksamheter inom kommunernas socialtjänst. Tanken med samverkansavtalet var
att minska kostnader och driva olika projekt som annars skulle bli för stora för en
enskild kommun. En utveckligs-ledare anställdes gemensamt för att driva projekten
och aktiviteter. Med tidens gång beslöt Färgelanda kommun att dra sig ur
samverkansprojektet.
Åmåls kommun har nu beslutat att säga upp sin del i samverkansavtalet och
kommer framöver att satsa på samverkansformerna inom Fyrbodal i första hand.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/147.700

Spera - namnbyte för verksamheten ensamkommande barn
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen och beslutar att ändra namn från HVB
Blåklinten till HVB Spera.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att HVB Blåklinten flyttade från Blåklintsvägen i Dals Rostock till
Sunnanå Kullen framfördes ett önskemål om att byta verksamhetens namn till HVB
Spera.

Beslutet skickas till
Enhetschef för ensamkommande
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Rapporter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Michael Mellby, socialnämndens ordförande:






Socialnämndens utskott/ordförandes delegation 10/6, 18/6, 9/7, 17/7, 5/8,
11/8 samt 14/8 2015.
Ordförandenätverket med socialchefer 12/6 2015.
Samordningsförbundet 15/6 2015.
Ny socialchef blir Anders Asklund. Intervjuer 30/6 och anställning 6/7 2015.
Presidiemöte 29/7 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut:



Serveringstillstånd under perioden 2015-05-01 – 2015-05-31
Serveringstillstånd under perioden 2015-06-01 – 2015-06-30

Socialnämnden godkänner Malin Lindqvists fördjupade redovisning av
delegationsbeslut inom vård och omsorg.
Bakgrund
Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Besluten ska
anmälas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan nämnden återkalla
lämnad delegering.
Beslut som avgörs utifrån delegation ska, om det inte anslås på kommunens
anslagstavla, kontinuerligt redovisas för socialnämnden. Besvärstiden följer då
samma tider som det aktuella protokollet från nämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Information
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Sammanfattning av ärendet


Information om tillsyn (IVO) vid Bergs korttidsboende i september 2015.



Information gällande avslutad tillsyn gällande överenskommelser och
individuella planer enligt socialtjänstlagen (missbruk).



Information gällande anmälan till IVO kring ett enskilt ärende inom Vård och
omsorg.



Information om samarbetsavtal gällande försörjning av personliga
hjälpmedel.



Information om utbildningsdag – Arbetsintegrerade Sociala Företag.



Information om digitala trygghetslarm.



Information om Öppet Hus vid korttidsboendet Stjärnan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

