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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Onsdagen den 20 december 2017, klockan 08.30 – 12.00, i 
sammanträdesrummet Bolstad, Kommunkontoret, Mellerud 

 
Beslutande  
Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) 

Daniel Jensen, vice ordf. (KD) 
Christina Andersson (C) 
Karin Nodin (C) 

 
Tjänstgörande ersättare Christine Andersson   (S) för Eva Larsson 
 
  
Tjänstemän Roger Granat, socialchef 
 Patrik Högfelt, ekonom 
 Karolina Christensen, sektorchef Vård och omsorg §§ 164-166 
 Magnus Jonsson, sektorchef Individ och familjeomsorg §§ 164-166 
 Björn Lindqvist, tf kommunchef 
  

 
Övriga  

 
Utses att justera  
Justerare Daniel Jensen (KD) 
Ersättare Christina Andersson (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 20 december 2017, klockan 12.30  
  
Justerade paragrafer  §§ 162 - 173 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Gunnar Karlsson 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Michael Melby  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Daniel Jensen 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2017-12-20 

 
Datum då anslaget sätts upp 2017-12-21  

 
Datum då anslaget tas ned 2018-01-17 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Gunnar Karlsson 
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§ 162 
 
Fastställande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer dagordning enligt nedanstående efter tillägg av 
tillkommande ärende ”Utlåtande om akademisk specialisttjänstgöring för 
sjuksköterskor i Socialförvaltningen”. 

 
1.  Fastställande av dagordning 

 
2.  Permutation av stiftelsen AJ Josefssons sjukvårdsfond 

 
3.  Utvärdering av dagverksamhet för dementa 

 
4.  Utlåtande om akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor i 

Socialförvaltningen 
 

5.  Förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje för in- och 
utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård 
 

6.  Plan för kontinuitet för samhällsviktig verksamhet 
 

7.  Verksamhetsuppföljning 
 

8.  Svar på remiss: Nytt styr- och ledningssystem 
 

9.  Rapporter från förvaltningen 
 

10.  Rapporter från socialnämndens ledamöter 
 

11.  Delegationsärenden 
 

12.  Anmälan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Socialnämnden 2017-12-20 4
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 163    Dnr:  

Permutation av stiftelsen AJ Josefssons sjukvårdsfond 

Socialnämndens beslut 

1 Socialnämnden beslutar att ansöka om permutation för stiftelsen AJ Josefssons 
Sjukvårdsfond. Avsikten är att utöver sökande från före detta Grinstads kommun 
öppna möjligheten bevilja ansökningar från boende i hela Melleruds kommun. 

2 Socialnämnden ger kommunens controller i uppdrag att ansöka om permutation 
hos Kammarkollegiet och föra vidare talan i ärendet med dem. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt stiftelsens stadgar ska avkastning gå till ”personer inom Grinstad socken, 
som besväras av allvarlig eller långvarig sjukdom, och därför behöva anlita läkare 
eller sjukhusvård, men är mindre bemedlade som ej erhålla understöd av 
kommunen.”  

Detta villkor har gjort att ingen utdelning gjorts på mer än 7 år, trots att personal 
inom socialförvaltningen försökt att hitta lämpliga sökanden. Däremot fann man en 
person under 2017 som sannolikt kunde söka medel ur stiftelsen men som tyvärr 
inte bodde i Grinstad socken utan en annan del av kommunen. En utvidgning av 
möjliga sökanden från boende i Grinstad socken till att omfatta boende i hela 
Melleruds kommun borde öka förutsättningarna för stiftelsen att fullgöra sitt syfte.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningsberättelse AJ Josefssons Sjukvårdsfond 2016 
Stadgar AJ Josefssons Sjukvårdsfond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Diariet 
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§ 164   Dnr: 
 
Utvärdering av dagverksamhet för dementa 

Socialnämndens beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen. 

2 Socialnämnden beslutar att dagverksamheten, utifrån behov, successivt under 
2018 utökas till fem dagar per vecka. Utökningen skall göras inom befintlig 
budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 

Under juni 2017 startade socialnämnden dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom. Verksamheten har öppet två dagar per vecka. I samband med 
starten beslutades att nämnden skulle få en uppföljning efter 6 månader. 

Målsättningen med verksamheten har varit:  
- Erbjuda brukare gemenskap, social samvaro och stimulans. 
- Kontinuerlig avlastning för anhöriga 
- Möjliggöra kvarboende 

Starten av en dagverksamhet för personer med demenssjukdom har bara blivit 
vinster för alla inblandade. Brukare är nöjda, anhöriga får avlastning och nämndens 
kostnader har hanterats inom Vård- och Omsorgs budgetram. Bedömningen är att 
verksamheten bör utökas till att ha öppet fem dagar per vecka. Detta motsvarar en 
årlig kostnad på ca 1 mnkr. Kapaciteten för en sådan verksamhet motsvarar ca 15-
20 brukare och lika många anhöriga. 

Satsningen kommer innebära lägre kostnader för hemtjänst och minskat behov av 
platser på särskilt boende. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 7 december 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beslutet skickas till  

Diariet 
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§ 165 

Utlåtande om akademisk specialisttjänstgöring för 
sjuksköterskor i Socialförvaltningen. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med 
Vårdförbundet om akademisk specialisttjänstgöring (AST) för sjuksköterskor 
anställda i Socialförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har likt många andra arbetsgivare i Sverige svårt att rekrytera 
sjuksköterskor, med det följer svårigheten att få rätt kompetens i organisationen. 
Idag måste den anställda sjuksköterskan söka tjänstledigt och bekosta 
specialistutbildningen själv, vilket leder till att många avstår och med det förlorar vi 
kompetens vi behöver. Detta påverkar vården och dess kvalité. Att teckna ett avtal 
med Vårdförbundet om AST (akademisk specialisttjänst) skulle underlätta 
rekrytering och höja samt behålla kompetensen i organisationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
 
Diariet 
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§ 166   Dnr: SN 2017/112.700 
 
Förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje för in- och 
utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagen överenskommelse och riktlinje. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger förslag om överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård. Finns också förslag till gemensam riktlinje om in- och utskrivningar 
från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelse och riktlinje föreslås gälla från 1 
januari 2018 till och med 24 september 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 7 december 2017 
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård daterad 3 november 2017. 
Gemensam riktlinje om in- och utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård 
daterad 3 november 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Diariet 
Kommunfullmäktige  
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§ 167    Dnr: SN 2017/251.700 
 
Plan för kontinuitet för samhällsviktig verksamhet 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna planen   

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden skall under 2017 anta en plan för kontinuitet i samhällsviktig 
verksamhet.  

I planen redovisas bland annat vilka som ingår i förvaltningens krisgrupp, när 
krisgruppen skall träda in samt olika mallar och checklistor som skall användas vid 
en eventuell krissituation. 

Planen innebär att krisgruppen kommer sammankallas ett antal tillfällen varje år, 
te.x. när en klass 2 varning utfärdas.  

Förvaltningen har ett tätt samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningens 
krisgrupp 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 6 december 2017 
Information om mall för krisplan 
Krisplan deltagarlista 
Krisplan lägesbeskrivning 
Krisplan logg 
Krisplan åtgärdsredovisning 
Krisplan inriktningsbeslut 
Sammanställning krisgrupp 
Rutin för värmebölja 
Plan samverkan samhällsbyggnadsförvaltning och Närf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  

Diariet 
Kommunfullmäktige  
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§ 168   Dnr: SN 2017/67.042 
 
Verksamhetsuppföljning 

Socialnämndens beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhet och statistik 
för perioden januari – november 2017 

2 Socialnämnden beslutar att äska medel ur de pengar som Melleruds kommun 
tilldelats för att möta behov som uppkommer i samband med åldersuppskrivningar 
av ensamkommande barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Underlag distribueras i särskild ordning. 

Beslutsunderlag 
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§ 169    Dnr: SN 2017/264.700 
 
Svar på remiss: Nytt styr- och ledningssystem 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna remissvaret  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har tagit fram förslag på ny styr- och ledningssystem för 
Melleruds kommun. Förslaget har skickats till nämnderna för synpunkter och 
remissvaren skall ha inkommit senast den 31 december 2017. 

Socialnämndens remissvar 

Föreslaget styr- och ledningssystem är tydligt och ger en sammanhållen styrning 
över kommunens verksamhet. Nämnden vill poängtera/belysa följande 

 Handlingsplanen som förvaltningen skall presentera varje år bör beslutas av 
socialnämnden. Det är i handlingsplanen den praktiska politiken märks som 
skall göra att nämndmålen nås. Därför viktigt att nämnden fattar beslut om 
handlingsplanens inriktning. 

 För att kunna styra mot KF:s och nämndens mål så bör det finnas 
indikatorer/resultatmått att läsa av varje månad. Att enbart ha mål som kan 
mätas en gång per år ger inte möjlighet att under ett verksamhetsår göra 
förändringar om resultaten visar sig gå i fel riktning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 14 december 2017 
Styr och ledningssystem för Melleruds kommun 
Kommunstyrelsens beslut 6 de3cember 2017 § 228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  

Diariet 
Kommunstyrelsen 
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§ 170 

Rapporter från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen arbetar med ett dokument som behandlar nämndens verksamhet och 
ekonomi de närmaste åren (2018 – 2022). Dokumenten kommer att lyftas på 
nämndens januarisammanträde.  
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§ 171  
 
Rapporter från Socialnämndens ledamöter 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ledamöter redovisar aktiviteter för nämndens räkning.  
 

Michael Melby 

11/12 Kommunala ungdomsrådet 

11/12 Miljö och hälsorådet 

12/12 Socialnämndens utskott 

 

Daniel Jensen 

11/12 Miljö och hälsorådet 

12/12 Socialnämndens utskott 

 

Christina Andersson 

12/12 Socialnämndens utskott 
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§ 172  
 
Delegeringsärenden 

Socialnämndens 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 november 2017 till 30 
november 2017 redovisas för nämnden. 
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§ 173 

Anmälan  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna domar och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Dom från Kammarrätten i Göteborg den 24 november 2017, där rätten upphäver 
förvaltningsrättens dom från 11 augusti 2017 och fastställer socialnämndens beslut 
från 23 juni 2016 gällande personkretstillhörighet enligt lagen om stöd och service 
vissa funktionshindrade 

Beslut meddelat av Högsta förvaltningsdomstolen den 24 november 2017 som inte 
meddelar prövningstillstånd för avgörande i Kammarrätten i Göteborg den 17 
oktober 2017 gällande vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga. 

Dom meddelad av Förvaltningsrätten i Göteborg den 20 november 2017 där rätten 
fastställer underställt beslut från Socialnämnden i Mellerud den 15 september 2017 
om vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

Dom meddelad av Förvaltningsrätten i Göteborg den 1 december 2017 där rätten 
fastställer underställt avslagsbeslut från Socialnämnden i Mellerud den 2 augusti 
2017 på ansökan om bistånd i form av försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen 

 

  
 


