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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 – 12.30, i 

Skållerudsrummet 

 
Beslutande  
Ledamöter Daniel Jensen, ordf.  (KD) 

 Gunnar Karlsson (C) 

Christina Andersson (C) 

 Patrik Tellander (M) 

 Christine Andersson (S) 

 Ingela Lind (S) 

 

Tjänstgörande ersättare Michael Melby (S) för Kerstin Nordström (S) 

 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Ann-Christin Larsson (KD) 

 Marianne Larsson (M) 

  

Tjänstemän Thomas Jubell, socialchef 

 Patrik Högfelt, ekonom § 8-9 

 Anna-Karin Sandberg, förvaltningssekreterare 

 Anett Galfvensjö, samordnare USD §§ 1-3 

 Sölvie Linder, sektorschef VoO §§ 6-7 

 Jan Olsson, sektorschef LSS § 11 

 Anders Jernberg, socialsekreterare § 13 

 

 
Utses att justera  

Justerare Gunnar Karlsson (C) 

 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 28 januari 2014, klockan 08.00 

 

 

Justerade paragrafer  §§ 1 - 15 

 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  

  Anna-Karin Sandberg 

 Ordförande ............................................................................................................................. ................. 

  Daniel Jensen  

 Justerande .............................................................................................................................................. 

 Gunnar Karlsson 

 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2014-01-21 

 

Datum då anslaget sätts upp 2014-01-28 

  
 

Datum då anslaget tas ned 2014-02-18 
  
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift ........................................................................................................ 

 Anna-Karin Sandberg 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 

 

§ 1 

 

Förslag till avtal för personligt ombud  

§ 2 

 

Redovisning av verkssamhet med personligt ombud 2013  

§ 3 

 

Ansökan om statsbidrag för verkssamhet med personligt ombud 2014  

§ 4 

 

Företräda socialnämnden vid Tingsrätten  

§ 5 

 

Förändringar i delegeringsordning för socialnämnden  

§ 6 

 

Icke verkställda beslut fjärde kvartalet 2013  

§ 7 

 

Ansökan om statsbidrag för Omvårdnadslyftet 2014  

§ 8 

 

Utdelning ur donationsstiftelser  

§ 9 

 

Verksamhetsuppföljning  

§ 10 

 

Principdiskussion och strategi för reviderade prestationsmål.  

§ 11 

 

Ersättningsnivå avseende ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt LSS 

§ 9:2 

 

 

§ 12 

 

Redovisning av öppna ärenden inom socialnämndens verksamhetsområde 

2013 

 

 

§ 13 

 

Delegeringsärenden  

§ 14 

 

Rapporter  

§ 15 Anmälan/information  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 1 Dnr SN 2014/016.050 

 

Förslag till avtal för personligt ombud 

 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner avtalet och ger i uppdrag åt förvaltningschefen att 

underteckna avtalet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Dalslandskommunerna Dals-Ed, Bengtsfors, Mellerud och Åmål har avtalat om ett 

gemensamt PO, personligt ombud. Varje deltagande kommun betalar med lika stort 

belopp, för den del av den totala kostnaden som ej täcks av statsbidraget avseende 

personalkostnader och omkostnader. 

Avtalet föreslås starta och gälla från 2014-01-01 – 2015-12-31, därefter med 

förlängning med ett år i taget. Uppsägning av avtal skall göras sex månader i 

förväg, i annat fall förlängs avtalet med ett år i taget. Uppsägningstiden är 6 

månader före avtalets utgång. 

 

Melleruds kommun ansvarar för arbetsledning, kompetensutveckling och 

administration för det Personliga Ombudet.  Mellerud är huvudman för 

verksamheten och arbetsgivare för den anställde. Melleruds kommun förbinder sig 

att inom sin verksamhet följa gällande lagar och föreskrifter. 

 

Beslutsunderlag 

 

Avtalsförslag 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 2 Dnr SN 2013/066.700   

 

     

Redovisning av verkssamhet med personligt ombud 2013 
 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Inför beslut om fördelning av statsbidrag 

för nästkommande år begär Länsstyrelsen att nämnden inkommer med en 

redovisning hur verksamheten bedrivits det gångna året. 

 

Beslutsunderlag 

 

Redovisning av verksamhet för personligt ombud 2013 daterad 8 januari 2014. 

  

Beslutet skickas till  

Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 3 Dnr SN 2013/261.047   

 

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt 

ombud 2014 
 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden ansöker om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 

under 2014. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut statsbidrag till en kommun utifrån 

kriterierna i Socialstyrelsens föreskrift 2013:522. 

 

Beslutsunderlag 

 

Ansökan daterad den 8 januari 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 4 Dnr SN 2014/11.002     

 

Företräda socialnämnden vid Tingsrätten 

 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden lämnar fullmakt till följande tjänstemän i Melleruds kommun, var 

för sig: 

 

 Maritha Almén, socialsekreterare 

 Annika Lau, socialsekreterare 

 Britt-Marie Härnesand,1:e socialsekreterare 

 

 

att företräda Socialnämnden i Melleruds kommun vad det gäller mål som rör 

särskilt förordnade vårdnadshavare vid Tingsrätten. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

I ärenden vid Tingsrätten som rör tillsättande av gode män och särskilt förordnade 

vårdnadshavare enligt föräldrabalkens 6 kap  8 a och 9 §§ samt  lag om god man 

för ensamkommande barn § 10 behöver tjänstemän vid socialtjänsten fullmakt från 

Socialnämnden för att få företräda socialnämnden i de ärendena. 

 

Tidigare har varje ärende tagits upp separat vid socialnämndens sammanträde eller 

vid sociala utskottet. 

 

För att korta ner handläggningstiderna när det gäller tillsättande av gode män och 

särskilt förordnade vårdnadshavare är bedömningen att det är av vikt att 

namngiven personal får fullmakt att företräda nämnden i ärenden som gäller de 

enskilda handläggarnas tjänsteutövning. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

 

Tingsrätten i Vänersborg 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 5 Dnr SN 2013/129.002   

 

Förändringar i delegeringsordning för socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden gör följande förändringar i delegeringsordningen: 

 LVM 8 §, P 76 i delegeringsordningen upphör, denna punkt gäller 

socialnämndens ansvar att utse en särskild handläggare. 

 Föräldrabalken 6 kap 13 A § ,P 96 A Ny punkt som reglerar att 

socialnämnden får fatta beslut om insats enligt socialtjänstlagen eller 

utredning och behandling enligt hälso- och sjukvårdslagen. Delegat sociala 

utskottet. 

 11 § LSS förordningen 1996:17, p 173, Anmälan till Länsstyrelsen av 

personskada i verksamhet utgår. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialtjänstlagen och andra lagar som styr och reglerar socialnämndens 

verksamhet genomgår kontinuerligt förändringar och vissa av dessa förändringar 

påverkar delegeringsordningen. 

 

Beslutsunderlag 

Bifogad sammanfattning av förändrade lagrum och förslag till tillägg i 

delegeringsordningen. 
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§ 6 Dnr SN 2013/092.700 

 

Icke verkställda beslut fjärde kvartalet 2013 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Ett beslut ska verkställas inom tre månader. Om detta inte kan ske, måste 

kommunen redovisa orsaken och vad ansökan avser, till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO), för bedömning om eventuellt vitesföreläggande. Även kommunens 

revisorer och kommunfullmäktige ska informeras om vilka gynnande biståndsbeslut 

som inte verkställts. 

 

Socialnämnden i Melleruds kommun hade under fjärde kvartalet 2013, som mest, 

tre beslut som inte verkställts inom tre månader. Samtliga avsåg demensboende. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Se rapporter från biståndsenheten  

      

 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 

Revisorerna 
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§ 7 Dnr SN 2011/076.047   

 

Ansökan om statsbidrag för Omvårdnadslyftet 2014 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ansöka om fortsatt statsbidrag för Omvårdnadslyftet 

2014. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen ger kommunerna fortsatt möjlighet att ansöka om särskilt stimulans-

bidrag i syfte att öka personalens kompetens inom äldreomsorg och vissa delar 

inom funktionshinderområdet. Satsningen har pågått sedan 2011 och beräknas 

avslutas 2014. År 2011 fördelades 143,5 miljoner kronor till 210 sökande 

kommuner, och år 2012 fördelades 243,7 miljoner kronor till 204 kommuner. 

Regeringen avser att avsätta ytterligare 300 miljoner kronor år 2014.   

Genom stimulansbidraget har kommunen fått möjlighet under 2012 att starta en 

utbildningssatsning där omvårdnadspersonal får möjlighet att läsa in kurser för att 

nå kompetens motsvarande omvårdnadsprogrammet.  
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§ 8 Dnr SN 2013/072.046          

 

Utdelning ur donationsstiftelser 

 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden beslutar att utdela: 

 

 66 792,95 kronor ur ”Ålderdomshemsfonden i Holm och Järn” till 

socialnämndens avräkningskonto, f.n. 2860. Pengarna ska användas till 

trivselaktiviteter på Bergs och Fagerlidshemmet. 

 

 5 227,83 kronor ur ”Ålderdomshemsfonden i Skållerud” till socialnämndens 

avräkningskonto, f.n. 2860. Pengarna ska användas till trivselaktiviteter på 

Skållerudshemmet. 

 

 66 472,88 kronor ur ”Björkebäcksfonden” till kommunens avräkningskonto, 

f.n. 2860. Pengarna ska användas till trivselaktiviteter på Kroppefjälls- och 

Skållerudshemmet. 

 

 29 564,12 kronor ur ”Jonas Svenssons donationsfond” till kommunens 

avräkningskonto, f.n. 2860. Pengarna ska användas till trivselaktiviteter 

inom Grinstad församlings geografiska område exempelvis hemvården.  

 

 152 420,74 kronor ur ”Birger Alfredssons Minnesfond” till kommunens 

avräkningskonto, f.n. 2860. Pengarna ska användas till trivsel och 

uppmuntran för boende i servicehuset Karolinen.  

 

Gåva gruppbostad, f.n. avräkningskonto 2860 och aktivitetet 7043, får användas av 

Fagerlidshemmet, Fagerlids gruppbostad och Bergs. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Genom permutation kan behållningen i ålderdomshemsfonden i Holm och Järn, 

ålderdomshemsfonden i Skållerud, Jonas Svenssons donationsfond samt 

Björkebäcksfonden tömmas helt. De fonder som finns kvar i slutet av år 2015 

måste registreras hos berörda myndigheter vilket kommer att medföra ökad 

administration. Socialförvaltningen föreslår av den anledningen att Socialnämnden 

beslutar om fullständig utdelning ur dessa fonder och för över beloppen till 

socialnämndens avräkningskonto. En sådan åtgärd innebär att berörda fonder 

avvecklas men beloppen kan användas under den tidsperiod som önskas. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteutlåtande daterat 13 januari 2014. 

 

Beslutet skickas till 

 

Ekonomiavdelningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 9 Dnr SN 2013/042.042          

 

Verksamhetsuppföljning 

 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Socialnämnden ger i uppdrag åt förvaltningschefen att redovisa hur träffsäkerheten 

i prognosinstrumentet kan förbättras senast vid sammanträdet i mars. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

I avvaktan på bokslut kommer preliminär rapport att utdelas senast vid 

sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

    

Statistik till och med december 2013. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 10    

 

Principdiskussion och strategi för reviderade prestationsmål 

 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden beslutar om fortsatt beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Socialnämnden beslutade tidigare om ytterligare fyra nya prestationsmål för 2014:  

 

• Besöksfrekvensen på Stinsen ska öka i samverkan med kultur och 

utbildningsnämnden. (prioritera barnfamiljer) 

• Debutåldern för alkoholintag ska senareläggas. (pritoritera barnfamiljer) 

• Sysselsättningen ska öka för personer med psykisk ohälsa. (offensiv kommun) 

• Projektplanering av framtida struktur för de särskilda boendena ska genomföras. 

(livskvalitet) 

 

Beslutsunderlag 

  

Styr- och ledningsplan för 2013 (ej uppdaterad) 
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§ 11 Dnr SN 2014/10.129       

 

Ersättningsnivå avseende ekonomiskt stöd för personlig 

assistans enligt LSS § 9:2 

 

Socialnämndens beslut 

Att nämnden beslutar om ersättningsnivån avseende ekonomiskt stöd för personlig 

assistans enligt LSS § 9:2, i normalfallet, skall vara 245/timme kr för 2013 samt 

250 kr/timme för 2014. I fall då privat assistansanordnare i huvudsak anlitar 

assistenter som lever i hushållsgemenskap med brukaren skall ersättning utgå med 

229 kr/timme för 2013 samt 233 kr/timme för 2014. 

Uppräkning ska ske årligen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Vid beslut om ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt LSS § 9:2 har den 

enskilde möjligheten att välja privat assistansanordnare. Kommun har då 

skyldighet att till den enskilde, eller dennes assistananordnare, utbetala skäliga 

kostnader. Skäliga kostnader anses vara de faktiska kostnader som kommun själv 

skulle ha haft om assistansen genomförs i kommunal regi. Nedanstående 

beräkningsunderlag har använts av flera kommuner i Fyrbodal och stämmer väl 

överens med våra egna beräkningar. 

 

Grundlön per timme 130,00 

OB-tillägg 11,5 % 14,95 

Semesterlön 14 % 18,20 
Delsumma 
lönekostnader 163,15 
Arbetsgivaravgifter 
38,46% 60,34 

Summa lönekostnader 223,49 
Övriga kostnader adm 
mm 9,74 % 21,77 

Totalt 245,26 

Avrundat belopp 245,00 

  
I de fall privat assistansgivare i huvudsak anlitar asistenter som lever i 

hushållsgemenskap med brukaren skall beloppet reduceras med kostnader för 

obekväm arbetstid. 
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§ 12   

 

Redovisning av öppna ärenden inom socialnämndens 

verksamhetsområde 2013 
 
   

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Inom socialförvaltningen sker en fortlöpande uppföljning av öppna ärenden med 

hjälp av sökningar och påminnelser till handläggare i det digitala 

ärendehanteringssystemet W3D3. 

Två gånger per år redovisas öppna ärenden till socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Öppna ärenden socialnämnden. 
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§ 13    

 

Delegeringsärenden 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

Vid nästa sammanträdet i mars ska ett tidigare utvalt ärenden redovisas för 

djupare granskning. 

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 ärenden slumpmässigt utvalt redovisas muntligt av handläggare för ekonomiskt 

bistånd.  

Beskrivning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde. 

 

Vård och omsorg samt Stöd och service 

 

Dom förvaltningsrätten i Göteborg den 8 januari 2014. Bifall överklagat bistånd 

avlösning i hemmet. 

 

Dom förvaltningsrätten i Göteborg den 15 januari 2015. Avslag överklagat bistånd 

särskilt boende. 

 

Bistånd i hemvård, ordinärt boende, särskilt boende enligt SoL och insatser enligt 

LSS, december 2013. 

 

Avgiftsbeslut till och med december 2013. 

 

Individ och familjeomsorg 

 

Ekonomiskt bistånd och familjerätt för december 2013. 

 

Dom förvaltningsrätten i Göteborg den 15 januari 2014. Avslag överklagat ärende 

om ekonomiskt bistånd. 

 

Sammanställning MST-dagar i Mellerud under 2013. 
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§ 14   

 

Rapporter     

 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen, Kerstin Nordström 

8/1 Presidium  

 

Michael Mellby 

Information om arbetsmarknadspolitiska läget Samhall 

 

Daniel Jensen 

9/1 Möte med enhetschefer för demensboenden 

10/1 Träff med representanter för Bengtsfors kommun angående USD  
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§ 15      

 

Anmälan/information 

 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Information om rekrytering av myndighetschef mm. 

Gemensama familjehem och familjerätt ej klart ännu i alla kommuner.  

   

Behörighetskrav barnutredningar för anställda vid IFO.  

 


