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Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 – 12.00, i
Skållerudsrummet, kommunkontoret

Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Daniel Jensen, ordf.
Kerstin Nordström, v. ordf.
Gunnar Karlsson
Christina Andersson

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

Christine Andersson
Ingela Lind

(S)
(S)

Tjänstgörande ersättare

Marianne Larsson

(M) för Patrik Tellander (M)

Övriga närvarande
Ersättare

Ann-Christin Larsson

(KD)

Thomas Jubell, socialchef
Patrik Högfelt, ekonom
Anna-Karin Sandberg, förvaltningssekreterare
Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare

Tjänstemän

Övriga
Utses att justera
Justerare

Kerstin Nordström (S)

Justeringens plats och tid

Melleruds kommunkontor den 27 maj 2014, klockan 13.00
§ 53 och 57 justeras omedelbart vid sammanträdet.
Övriga paragrafer justeras på Melleruds kommunkontor den 4 juni
2014, klockan 13.00

Justerade paragrafer

§§ 50 - 59

Underskrifter

..............................................................................................

Sekreterare

Anna-Karin Sandberg
Ordförande

............................................................................................................................. .................

Daniel Jensen
Justerande

..............................................................................................................................................

Kerstin Nordström
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2014-05-27

Datum då anslaget sätts upp

2014-05-27 § 53 och 57
2014-06-04 §§ 50-59

Datum då anslaget tas ned

2014-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

........................................................................................................

Anna-Karin Sandberg
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Dnr SN 2014/065.702

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd att servera
alkoholdrycker till allmänheten vid Golfrestaurangen, Sunnanå
2:7, Mellerud.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden i Melleruds kommun beviljar Mat & Café Nordkärr Mellerud AB,
orgnr 556762-8440 stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst
alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Golfrestaurangen, Sunnanå 2:7 vid
Melleruds Golfbana, Mellerud, samt konferenslokal och uteservering enligt 8 kap 2 §
alkohollagen.
Beviljad serveringstid kl 11.00–02.00 gäller året runt inom serveringslokalen,
konferenslokalen och på uteservering under perioden 1 maj till 30 september.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från Mat & Café Nordkärr
Mellerud AB, orgnr 556762-8440 den 2014-03-26. Ansökan har kompletterats med
menyer och finansering under handläggningens gång. Det har inte framkommit
några oegentligheter i samband med remisser eller handläggning. I ansökan om
serveringstillstånd finns också golfanläggningens konferenslokal med.
Beslutsunderlag
Ansökan, kvitto, remissyttrande enligt bilageförteckning.

Beslutet skickas till
Mat & Café Nordkärr Mellerud AB

Justerandes sign
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Dnr 2014/085.702

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd att servera
alkoholdrycker till allmänheten vid Åsens Pizzeria, Åsensbruk
Socialnämndens beslut
Socialnämnden i Melleruds kommun beviljar Nebil Esmahil Abbdi, orgnr 7607272635 stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck
samt spritdrycker till allmänheten i Åsens Pizzeria, Storgatan 21, Åsensbruk, enligt
8 kap 2 § alkohollagen.
Servering får ske inom lokalen och på uteservering under tiden kl 11.00–01.00.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från Nebil Esmahil Abbdi,
orgnr 76027–2635, den 2014-04-25 och har också kompletterats under
handläggningens gång. Nebil Abbdi har genomgått kunskapsprov med godkänt
resultat 2014-01-29.

Beslutet skickas till
Nebil Abbdi, Fontanakrogen, Storgatan 32, 464 30 Mellerud.

Justerandes sign
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§ 52

Presentation av nyanställda enhetschefer
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Chefen för myndighetsenheten respektive HVB för ensamkommande flyktingbarn
presenterar sig muntligt för nämnden.

Justerandes sign
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Dnr SN 2014/061.041

Budget 2015
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Processen för nytt äldreboende måste startas upp senast 2015. Socialnämnden
anser att ej fördelade medel i investeringsbudget 2016 bör reserveras för projektet.
Förvaltningen får i uppdrag att hitta resurserna för att höja personaltätheten till
0,75 på Skålleruds- och Fagerlidshemmet.
Reservationer och särskilda uttalanden
Exempel: Kerstin Nordström (S) Ingela Lind (S) och Christine Andersson (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Enligt budgetprocessen ska nämnder beredas möjlighet ha synpunkter på
tjänstemannaförslaget till budgetberedningen innan beslut om budgetramar tas i
kommunfullmäktige i juni.
Beslutsunderlag
Tjänstemannaförslag till budget 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Nordström (S): Socialnämnden begär 1 miljon utökad ram för bibehållande
av personalstyrka demensboendena Fagerlid och Kroppefjäll. Resultatmålet för
2015 ska vara 2,5%.
Daniel Jensen (KD) och Gunnar Karlsson (C): Förvaltningen får i uppdrag att hitta
resurserna för att höja personaltätheten till 0,75 på Skålleruds- och
Fagerlidshemmet.
Beslutsgång
Ordförande ställer tilläggsförslagen var för sig och finner att socialnämnden bifaller
Daniel Jensens och Gunnar Karlssons förslag och avslår Kerstin Nordströms förslag.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Ordförandes namn

_________________________
Justerarens namn

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Dnr SN 2014/040.042

Verksamhetsuppföljning till och med april 2014
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner 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.
Förvaltningschefen har i uppdrag att vidta åtgärder eller föreslå åtgärder för att
bedriva verksamheten inom budgetram.
Prognosen redovisar ett beräknat underskott med ca tkr 1 600.
Hemvården utför c:a 4 % fler timmar än vad som beräknats i
budgetförutsättningarna. Kroppefjällshemmet ska verkställa nytt schema. Detta
väntas ske under våren vilket kan innebära något högre kostnader under denna
period.
Beslutsunderlag
Avstämning april 2014.
Statistik för april 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7

MELLERUDS KOMMUN
Socialnämnden

§ 55

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-05-27

sida

8

Dnr SN 2014/112.108

Redovisning av klagomål och synpunkter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Som en del av det systematiska kvalitetssäkringsarbetet ingår att ta emot
synpunkter på verksamheten från brukare och anhöriga. Socialnämnden är ytterst
ansvarig för kvalitetsuppföljningen och ska enligt internkontrollplanen få en
sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter.
Klagomål och synpunkter ska inarbetas i årsredovisningen med antal per sektor och
kategoriseras efter innehåll.
Beslutsunderlag
Utdrag från diariet
Rutin för synpunktshantering

Justerandes sign
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§ 56

Delegeringsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
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.
Ett utvalt beslut avseende ekonomiskt bistånd föredras muntligt av handläggaren
vid dagens sammanträde.
Nytt ärende ska utses för redovisning nästkommande sammanträde.
Beskrivning av ärendet
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde.
Vård och omsorg samt Stöd och service
Dom förvaltningsrätten i Göteborg 28 april 2014 - avslag överkagat ärende
avlösning på helger
Bistånd i hemvård, ordinärt boende, särskilt boende enligt SoL och insatser enligt
LSS, april 2014.
Avgiftsbeslut för april 2014.
Individ och familjeomsorg
Beslut Kammarätten i Göteborg 14 maj 2014 – avslag prövningstillstånd
ekonomiskt bistånd.
Beslut Förvaltningsrätten i Göteborg 14 maj 2014 – fastställande av LVU
Socialnämndens utskott sammanträdesprotokoll den 19 maj 2014.
Ekonomiskt bistånd och familjerätt för april 2014.
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Dnr SN 2013/129.002

Revidering delegeringsordningen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ändrar delegeringsordning på det sättet att det som i dag gäller
delegat sektorschef IFO/enhetschef IFO samt enhetschef bistånd ersätts med
delegat Enhetschef myndighetsenheten från och med 1 juni 2014, i avvaktan på
översyn av delegeringsordningen.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Ordförandes namn

Justerandes sign

_________________________
Justerarens namn
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§ 58

Rapporter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Daniel Jensen, Kerstin Nordström, Christina Andersson
19/5 socialnämndens utskott
Daniel Jensen
29/4 Beredningen Hälsa
Daniel Jensen och Kerstin Nordström
6/5 Budgetberedning och presidie KUN
21/5 KPR och KHR
Kerstin Nordström
9/5 Miljö och hälsoråd
Daniel Jensen
9/5 Brinkåsen Vårdsamverkan Fyrbodal
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§ 59

Anmälan/information
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet


FoU Välfärdskonferens 2014



FoU kompetens och titulatur inom funktionshinderområdet



Verksamhetsplan LSS-teamet Dalsland



Resultattavlor i Fyrbodalsområdet



Biståndsbedöming och bemanning i särskilt boende



Överenskommelser 2014 Västkom
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