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Fastställande av dagordning
Beslut
Socialnämnden fastställer dagordning enligt nedanstående.
1. Fastställande av dagordning
2. Daglig verksamhet inom stöd och service
3. Behov av utökning och ombyggnad av IFO:s lokaler
4. Verksamhetsuppföljning
5. Budget 2019
6. Rapporter från förvaltningen
7. Rapporter från socialnämndens ledamöter
8. Delegationsärenden
9. Anmälan
10. Intern kontroll – 2018 rapport 2
11. Yttrande till inspektionen för vård och omsorg
12. Justering av genomförandeplan för införandet av ”Rätt till heltid”

Beslutet skickas till
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Dnr: SN 2018/142.700

Daglig verksamhet inom stöd och service
Beslut
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet och ta upp det på
socialnämndens möte den 24 oktober 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.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 26 juni 2018 § 108 att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda möjligheterna för en mer kostnadseffektiv dagligverksamhet.
Daglig verksamhet är en insats utifrån lagen om stöd och service (LSS). LSS är en
rättighetslag för en viss målgrupp med funktionsnedsättningar. Daglig verksamhet
är inte en anställningsform utan en insats enligt LSS, och därför är syftet inte heller
att producera varor eller tjänster. Att den dagliga verksamheten är en insats gör att
den ska anpassas till mottagarens individuella behov och att det ska finnas
tillräcklig och kvalificerad personal som möter brukare behov av gott stöd, god
service och omvårdnad (se 6 och 7 §§ LSS samt prop. 1992/93:159 s. 90 och 181).
Se bilaga Frågor och svar om Daglig verksamhet// Socialstyrelsen.
Arbetet med att anpassa verksamheten utifrån budget 2019 är påbörjad. Antalet
verkställda beslut har de senaste två åren minskat med åtta beslut. Deltagarantalet
varierar från tre till åtta inom varje enhet.
Kommunen bör se över möjligheten att driva Fryken som socialt företag eller
kommunal verksamhet tex organiserad under AME eller
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunen har möjlighet att använda Fryken som
sysselsättning för andra målgrupper som befinner sig långt från arbetsmarknaden.
Verksamheten är mycket uppskattad av företag men svårigheter finns att möta upp
kunders behov då tillströmningen av nya brukare till verksamhet varit knapp.
Verksamheten är personalkrävande utifrån produktion.
2019 planeras daglig verksamhet utifrån sex enheter samt externa placeringar.
Innehållet inom daglig verksamhet kan förändras och kommer att anpassa efter
brukares individuella mål och behov. I dagsläget finns flera likande verksamheter,
det finns ett behov av att se över innehållet där friskvård och estetisk verksamhet
kan vara en del. Daglig verksamhet bör anpassas efter brukares varierande behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterade 19 september 2018
Socialnämndens beslut 26 juni 2018 § 108
Utdrag från Socialstyrelsen ”frågor och svar om daglig verksamhet enligt 9 § 10
LSS”
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Yrkanden
Ordförande Michael Melby yrkar på
Socialnämnden beslutar att avgöra frågan idag enligt för slag och
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att verka för fler integrerade
platser inom daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten ska arbeta för att
motverka inlåsningseffekt bland brukare och stötta personerna att komma ut på
arbetsmarknaden. De minskade kostnader som uppstår i samband med att Fryken
organiseras på ett annat sätt ska ändvändas för att satsa på handledning och stöd
för de brukare som har externa placeringar. Rollen som jobbcoach kommer
tillsättas av personal inom daglig verksamhet och planeras att bekostas inom
befintlig budget
Daniel Jensen yrkar på följande
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet och ta upp det på
socialnämndens möte den 24 oktober 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.
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
Christine Andersson
Anita Augustsson
Emmy Unal
Michael Melby
Summa

Parti
(KD)
(C)
(S)
(KIM)
(V)
(S)

Ersättare

Ja

Nej
X
X

X
X
X
X
2
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Dnr: SN 2018/2014.700

Behov av utökning och ombyggnad av IFO:s lokaler
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna planen för utökning och ombyggnation av
IFO:s lokaler.
Socialnämnden beslutar att samverka med kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsförvaltningen för kostnadsberäkningar föreslagen utökning av
lokalerna.
Sammanfattning av ärendet
IFO:s lokaler räcker idag inte till rumsmässigt för den personalstyrka som finns i
nuläget och för de nyrekryteringar som komma skall. Men den främsta anledningen
till behovet av utökning och ombyggnation är ur en säkerhetsaspekt. I dagsläget
saknas det separata samtalsrum för klientbesök. Besöken sker nu inne på
respektive handläggares rum. Detta uppfyller inte de krav på säkerhet som
Arbetsmiljöverket ställer.
Redan 2016 påtalade Arbetsmiljöverket dessa brister gällande IFO:s lokaler. Vid en
inspektion 2017 ställdes nya krav från Arbetsmiljöverket gällande separata och
säkra besöksrum, och vid en uppföljning våren 2018 gjorde de bedömningen att de
åtgärder som var gjorda ej till fullo var tillräckliga. Arbetsmiljöverket ställde då nya
krav, att Melleruds kommun innan 181210 skall:
Ni ska upprätta en tidsatt handlingsplan för hur ni avser att utforma era lokaler så
att arbetstagarna kan ta emot klientbesök på ett säkert sätt. I handlingsplanen ska
anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de
genomförs.
Kopplat till detta krav var även ett ev. beslut om vite om inte åtgärderna till fullo
fullföljs.
Strax efter sommaren togs beslut om att Postnords och Postens utlämningsservice
skall minskas resp. flyttas. Dessa verksamheter finns inhysta i halva den byggnad
där IFO har sina lokaler. Denna förändring för dessa verksamheter öppnar en
möjlighet att utöka och bygga om IFO:s lokaler så att de då bl. a. lever upp till de
krav som Arbetsmiljöverket ställer på säkerheten kring klientbesök. Utökningen
löser samtidigt den trångboddhet som IFO även brottas med.
En idéskiss över hur en sådan utökning och ombyggnation skulle kunna se ut har
tagits fram (se bifogad bilaga). Trolig start på en sådan byggnation är i slutet av
2018 och skall vara klar ett par månader in på 2019. Detta kan då redovisas i
handlingsplanen till Arbetsmiljöverket.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20 september 2018
Idéskiss

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunstyrelsen
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Dnr: SN 2018/100.042

Verksamhetsuppföljning
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhet och statistik för
perioden januari - augusti 2018
Socialnämnden beslutar att uppmana förvaltningen att med bibehållen kvalité i
verksamheten söka vägar för ökad budgetföljsamhet
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens verksamhetsstatistik t.o.m. augusti 2018 föreligger. Fördjupat
underlag distribueras i särskild ordning.
Beslutsunderlag
Verksamhetsstatistik och ekonomisk sammanställning

Beslutet skickas till
Diariet
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Dnr: SN 2018/82

Budget 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för
återsökningar.
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av
avtal mellan kommunen och externa utförare av insatser mot barn och ung.
Socialnämnden beslutar att samverka med kommunstyrelsen för att genomföra
projekt för ökad bemanning och minskade kostnader inom individ och
familjeomsorg.
Socialnämnden beslutar att samverka med kommunstyrelsen runt lokallösningar för
individ och familjeomsorgen.
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utforma
hemtjänstlösningar utifrån behov och biståndsbedömda insatser.
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att stänga en av delning på
särskilt boende, Bergs efter det att tomma platser samlats.
Sammanfattning av ärendet
Med start i april 2017 har ett stort antal åtgärder initierats med sikte på
kostnadsreduceringar och effektiviseringar av verksamheten inom Socialnämnden.
Efter uppföljning av dess insatser på extra nämndsmöte den 17 september 2018 §
147 beslutade nämnden om fortsatt beredning för att mer anpassa verksamheten
till budgetförutsättningar för 2019
Förvaltningen återkommer nu med kompletterande insatser för en ekonomi i
balans.
Beslutsunderlag
Presentationsmaterial

Beslutet skickas till
Diariet
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Rapporter från förvaltningen
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen lämnar information från verksamheterna.
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Rapporter från Socialnämndens ledamöter
Beslut
Socialnämnden godkänner informationen
Sammanfattning av ärendet
Nämndens ledamöter redovisar aktiviteter för nämndens räkning.
Michael Melby
5/9

Fagerlidshemmets 50-årsjubileum

6/9

Första spadtaget Ängenäs

6/9

Presidiemöte kommunala pensionärsrådet och kommunala
funktionshinderrådet

10/9

Ungdomsrådet samt Miljö och hälsoråd

13/9

Socialnämndens utskott

24/9

Extra Socialnämndens utskott

25/9

Föredragning i Kommunstyrelsens arbetsutskott

26/9

Kommunala pensionärsrådet

26/9

Kommunala funktionshinderrådet

Daniel Jensen
5/9

Fagerlidshemmets 50-årsjubileum

13/9

Socialnämndens utskott

24/9

Extra Socialnämndens utskott

25/9

Föredragning i Kommunstyrelsens arbetsutskott

26/9

Kommunala pensionärsrådet

Christina Andersson
13/9

Socialnämndens utskott

24/9

Extra Socialnämndens utskott
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§ 155

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 augusti 2018 – 31
augusti 2018 redovisas för nämnden.
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§ 156

Anmälan
Beslut
Socialnämnden godkänner informationen
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna domar och beslut.
Beskrivning av ärendet
Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 28 augusti 2018 där rätten
meddelar avslag på överklagande av Socialnämndens beslut gällande personlig
assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Kommunstyrelsens beslut den 15 augusti 2018 § 147 om medelstilldelning till
samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 2019
Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 3 september 2018 där rätten
meddelar avslag på överklagande av Socialnämndens beslut den 23 oktober 2017
och 27 oktober 2017 gällande Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 3 september 2018 där rätten
meddelar avslag på överklagande av Socialnämndens beslut den 20 september
2017, 26 september 2017, 5 oktober 2017, 9 oktober 2017 och 10 oktober 2017
gällande Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 3 september 2018 där rätten
meddelar avslag på överklagande av Socialnämndens beslut 22 augusti 2017, 4
september och 6 september 2017 gällande Ekonomiskt bistånd enligt
socialtjänstlagen.
Beslut meddelat vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 10 september 2018 där
rätten beslutar om förlängd tid för avgörande om beredande av vård enligt lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga i vissa fall.
Dom meddelad vid Kammarrätten i Göteborg den 6 september 2018 där rätten
meddelar avslag i två fall på överklagad dom i Förvaltningsrätten i Göteborg den 12
juni 2018 där Förvaltningsrätten beslöt att bereda vård enligt 1 och 2 §§ enligt lag
med särskilda bestämmelser om vård av unga i vissa fall som följd av
Socialnämndens beslut.
Dom meddelad Förvaltningsrätten i Göteborg den 5 september 2018 där rätten
fastställer underställt beslut om vård enligt lag med särskilda bestämmelser om
vård av unga skall beredas den unge.
Dom meddelad Förvaltningsrätten i Göteborg den 21 september 2018 där rätten
beslutar att vård skall beredas den unge enligt lag med särskilda bestämmelser om
vård av unga.
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SN 2018/205.700

Intern kontroll – 2018 rapport 2
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska nämnden följa upp
hur arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbets-hjul ska det
framgå när uppföljning av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp
vissa specifika frågor (se intenkontrollplanen).
I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet
av arbetet med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos
redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Rapporteringen består dels av ett skriftligt underlag som hämtas ur Stratsys, dels
en muntlig rapport från presidiet vid bokslutsdialogen. Vid rapportering till styrelsen
ska även skriftlig rapportering ske till kommunens revisorer.
Internkontrollen har identifierat mindre avvikelser i följsamheten av rutiner runt
loggning av personalens arbete i verksamhetssystemenen. Sedan 8 augusti 2018
följs dessa rutiner på samtliga enheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 25 september 2018
Rapport 2 – intern kontroll 2018
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Kommunstyrelsen
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§ 158

Yttrande till Inspektionen för Vård och Omsorg
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna yttrande Inspektionen för Vård och Omsorg i
två delar.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden avger yttrande i två delar till inspektionen för Vård och Omsorg
(IVO) där den ena delen behandlar ett individärende och del 2 redovisar en
reviderad postrutin för Socialförvaltningen.
Bakgrund till ärendet
Begäran om yttrande rörande ett individärende inkommer till Socialnämnden den 6
juli 2018 från IVO. Den 7 september 2018 inkommer en kompletterande begäran
från IVO med anledning av att svar inte inkommit.
Beslutsunderlag
Yttrande daterat 25 september 2018 – Sekretess
Yttrande del 2 daterad 25 september 2018
Reviderad rutin för postöppning på socialförvaltningens kansli daterad 25
september 2018
Kompletterad begäran om yttrande från IVO daterad 5 september 2018 – sekretess
Begäran om yttrande från IVO daterad 3 juli 2018 - sekretess

Beslutet skickas till
Diariet
Inspektionen för vård och omsorg
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§ 159

Justering av genomförandeplan för införandet av ”Rätt till
heltid”
Beslut
Socialnämnden beslutar att ändra sitt beslut från den 21 februari 2018 § 28 genom
att korrigera genomförandeplanen för införandet av Rätt till Heltid så att utlysande
av heltidstjänster inom Vård och Omsorg sker med början från 1 april 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har beslutat att bereda anställda möjlighet till heltidstjänst. Planering
och genomförandet pågår över sektorerna Stöd och Service samt Vård och omsorg.

Beslutet skickas till
Diariet
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