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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdagen den 18 mars 2014, klockan 08.30 – 16.00, i 

Skållerudsrummet 

 
Beslutande  
Ledamöter Daniel Jensen, ordf.  (KD) 

 Kerstin Nordström, v. ordf. (S) 

 Gunnar Karlsson (C) 

Christina Andersson (C) 

 Patrik Tellander (M) § 38-39 

 Christine Andersson (S) 

 Ingela Lind (S) 

 

Tjänstgörande ersättare Marianne Larsson         (M) för Patrik Tellander § 26-37 
 
Övriga närvarande 

Ersättare Ann-Christin Larsson (KD) 

  

Tjänstemän Thomas Jubell, socialchef 

 Patrik Högfelt, ekonom § 30-31 

 Anna-Karin Sandberg, förvaltningssekreterare 

 Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare § 26 

 Sölvie Linder, sektorschef Vård och omsorg § 27-28 

 Annelie Soppi, biståndshandläggare § 28 

 Gabriella Andersson, enhetschef Stöd och service § 32 

 Annika Olsson, boendestödjare Långgatans servicebostad § 32 

 Jan Olsson, sektorschef Stöd och service § 32 

 Sune Svensson, personalchef  § 33 

 Lena Gustavsson, socialsekreterare  § 37 

  
Övriga Emma Ekblom § 38 
 Lars Ekholm § 38 
Utses att justera  

Justerare Christine Andersson (S) 

 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 26 mars 2014, klockan 10.00 

 

Justerade paragrafer  §§ 26 - 39 

 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Anna-Karin Sandberg 

 Ordförande ............................................................................................................................. ................. 
  Daniel Jensen  

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

 Christine  Andersson 

 

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

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2014-03-18 

 

Datum då anslaget sätts upp 2014-03-26   

 

Datum då anslaget tas ned 2014-04-17 
  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

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

 Anna-Karin Sandberg 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 

 

§ 26 

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd att servera alkoholdrycker till 

allmänheten vid Fontanakrogen, Mellerud 

 

 

§ 27 

 

Information om Leda för resultat 

 

 

§ 28 

 

Presentation av nyanställd biståndshandläggare  

§ 29 

 

Budget 2015  

§ 30 

 

Verksamhetsuppföljning och redovisning av utvecklad prognosmodell  

§ 31 

 

Samverkansenkät 2013  

§ 32 

 

Motiverande samtal som metod på Långgatan  

§ 33 

 

Svar på rapport avseende granskning av personalförsörjning.  

§ 34 

 

Beslut om att ”påbörja processen att etablera koncept för ökad trygghet, 

service och delaktighet i hemmet genom digital teknik” 

 

 

§ 35 

 

Avtal gällande köp av familjerådgivning      

§ 36 

 

Rapporter  

§ 37 

 

Delegeringsärenden  

§ 38 

 

Anmälan/Information  

§ 39 

 

Tjejjour  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 26 Dnr SN 2014/025.702     

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd att servera 

alkoholdrycker till allmänheten vid Fontanakrogen, Mellerud 
 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden i Melleruds kommun beviljar Nebil Esmahil Abbdi, orgnr 760727-

2635 stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck 

samt spritdrycker till allmänheten i Fontanakrogen, Storgatan 32, Mellerud, 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 2014-02-04 och har också kompletterats under 

handläggningens gång, se bilaga 1. Kunskapsprov har genomfört med godkänt 

resultat. 

 

Beslutsunderlag 

 

Utredning daterad den 3 mars 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

 

Nebil Abbdi, Fontanakrogen, Storgatan 32, 464 30 Mellerud. 

Alkoholhandläggaren 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 27        

 

 

Information om Leda för resultat 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

För att utveckla socialtjänsten i Mellerud går ledningsgruppen i socialförvaltningen 

en ledarutbildning inom Sveriges kommuner och landsting. Utbildningen görs i 

projektform och handlar om att få in ett sätt att arbeta som kan användas i andra 

sammanhang inom socialförvaltningen. Inom socialförvaltningens verksamheter 

som är komplexa finns ett stort behov av att alla funktioner i ledningen kan arbeta 

tillsammans och dela på arbetet utifrån olika funktioner. Det projekt som 

ledningsgruppen gemensamt valt kommer att handla om att införa 

genombrottsmetoden i fler delar av vård- och omsorg. Projektet heter GIV – 

Genombrottsmetoden i värdegrundsarbetet. 

 

Arbetssättet ska hjälpa ledningsgruppen att tänka utifrån brukarnytta när 

verksamhet planeras och följs upp. Projektet kommer att utvärderas utifrån 

intervjuer med boende och personal. Projektet ska hitta sätt att kunna utvärdera 

socialförvaltningens verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsmaterial skickas ut med e-post dagen före sammanträdet. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 28    

 

     

Presentation av nyanställd biståndshandläggare 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Sektorschef för Vård och omsorg och tillförordnad biståndschef Sölvie Linder 

presenterar Annelie Soppi, ny medarbetare vid biståndsenheten. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 29 Dnr SN 2014/061.041     

 

 

Budget 2015 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner information och beslutar om fortsatt beredning.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetarbetet i Melleruds kommun sker i en process där förvaltningscheferna i 

dialog med kommunchef och ekonomichef sammanställer ett förslag till 

ramtilldelning. Inför 2015 har socialnämnden genom förvaltningschefen fört fram 

olika prioriterade områden, bemanning SÄBO, titulatur inom LSS, projektering för 

nytt särskilt boende,ev förändrad bemanning inom biståndsenheten, låsbara 

medicinskåp, lyftar, utbyggnad Gården. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse Budget  2015 
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§ 30 Dnr SN 2014/040.042 

 

 

Verksamhetsuppföljning och redovisning av utvecklad 
prognosmodell 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen. 

      

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. 

Enhetschefernas samlade bedömning efter februari är att verksamheterna kan 

bedriva sina uppdrag inom tilldelad budget.  

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. 

Inom individ- och familjeomsorgens samtliga områden, utom HVB för vuxna, visar 

på lägre utnyttjande än vid samma period 2013. 

 

En muntlig redovisning av förändrad prognosmodell görs vid sammanträdet av 

förvaltningsekonomen. 

 

Mallar som ligger till grund för rapporter i det uppdaterade ekonomisystemet är inte 

klara ännu. 

 

Beslutsunderlag 

 

Avstämning februari 2014. 

Statistik för februari 2014.  
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§ 31 Dnr  SN 2010/188.704 

 

Samverkansenkät 2013 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med starten av mandatperioden 2011 – 2014 genomfördes en 

revidering bland socialnämndens politiker och föredragande tjänstemän i 

socialförvaltningen om hur arbetet skulle bedrivas i nämnden och hur samverkan 

skulle ske mellan nämnd och förvaltningsledning. 

 

Den tidigare enkäten utökades med ytterligare några frågor om det strategiska 

arbetet i nämnden.  

 

Av enkäten till ledamöter och föredragande tjänstemän framgår att i huvudsak är 

samtliga svarande nöjda med det sätt som samverkan skett. 

 

Skillnaderna mellan åren är små. Möjligen kan man urskilja att förtroendet sjunker 

något tillfälligt de år som förändringar sker i ledningen både vad gäller politiker och 

tjänstemän.   

 

Beslutsunderlag 

Se sammanställning av enkätsvar. 
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§ 32  

 

Motiverande samtal som metod på Långgatan 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Medarbetare vid servicebostaden presenterar hur man arbetar med MI som metodik 

för att tillgodose de boendes individuella behov och utveckling.  
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§ 33 Dnr KS 2013/463.007 

 

Svar på rapport avseende granskning av personalförsörjning. 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Deloitte har i en rapport granskat kommunens personalförsörjning och kommit fram 

till följande slutsatser och rekommendationer: 

 Behandla kommunens arbete med personalförsörjning politiskt. 

 Säkerställa att de stöddokument som ska finnas enligt rekryteringspolicyn 

arbetas fram och används. 

 Upprätta en kommungemensam strategi för personalförsörjning tillsammans 

med en bemanningsplan och en kompetensinventering. 

 Se över en strategi för att säkerställa rekryteringen inom vissa bristyrken och 

nyckelbefattningar. 

 Upprätta en förteckning över vilka personalförsörjningsbefrämjande aktiviteter 

som ska genomföras och hur dessa ska prioriteras. 

 Genomföra ett system för obligatoriska uppföljningar av personal som slutar sin 

anställning. 

 Se över i vilken utsträckning vissa rutiner som exempelvis avslutningssamtal 

behöver formaliseras. 

 Se över möjligheterna att säkerställa att det finns backup till nyckelbefattningar. 

I rapporten framgår att granskningen har omfattat kommunens övergripande 

arbete med personalförsörjning samt chefsbefattningar inom kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

 Revisionsrapporten Granskning av personalförsörjning. 
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§ 34 Dnr  SN 2014/054.700 

 

Beslut om att ”påbörja processen att etablera koncept för 

ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital 
teknik” 

 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att påbörja processen att etablera 

konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik” 

inklusive att övergå till digitala trygghetslarm.      

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Staten och SKL har nått en överenskommelse för satsning på eHälsa i kommunerna 

under 2013-2015. För 2014 har ytterligare överenskommelse tecknats. För att få ta 

del av stimulansbidrag för 2014, för länet ca 10 miljoner, ska tre grundkrav 

uppfyllas. Två på regional nivå och ett beslut som ska fattas i, citat  ”för kommunen 

relevant nämnd eller styrelse”.  

 

Genom beslut i VästKoms styrelse samt i förslag till beslut till,  tillsammans med 

den överenskommelse som tecknats mellan VästKom och respektive kommun i 

Västra Götaland, anser VästKom att rubricerad fråga är för länet hanterad. 

Socialstyrelsen säger nu i ett förhandsbesked att de inte anser att VästKom styrelse 

kan ta detta beslut utan att varje enskild kommun i Västra Götaland måste fatta 

beslut om att ”påbörja processen att etablera koncept för ökad trygghet, service 

och delaktighet i hemmet genom digital teknik”.  

 

Beslutet innebär att kommunen, om så inte redan har beslutats, ska påbörja 

arbetet med att skapa ett koncept för ökad ”trygghet, service och delaktighet i 

hemmet genom digital teknik”. Digital teknik omfattar bland annat övergången till 

digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, mobilt arbetssätt och övriga 

e-tjänster för trygghet, service och delaktighet. Varje kommuns ska, om detta inte 

är gjort, arbeta fram en plan på hur de i framtiden vill arbeta med digital teknik för 

att öka trygghet, service och delaktighet i hemmet för kommunens innevånare. 

Utifrån framtagen plan ska kommunen göra en konsekvensbeskrivning som 

beskriver vilka följder framtagen plan får för kommunen. Kommunalförbundens 

eHälsosamordnare är behjälpliga i detta arbete. 

 

Beslutsunderlag 

 

Missiv Fyrbodal 

Beslut Västkom 

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten -

SKL/Socialdepartementet 

Beslutet skickas till 

Västkom 
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§ 35 Dnr  SN 2013/195.050 

 

Avtal gällande köp av familjerådgivning     

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden ingår i gemensamt avtal med Vänersborgs kommun gällande köp av 

familjerådgivning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Kommunerna Åmål, Mellerud, Bengtsfors, Dals Ed samt Vänersborg har träffat 

överenskommelse om gemensam familjerådgivning med Vänersborgs kommun som 

huvudman.  

 

Vänersborgs kommun förbinder sig som huvudman att för familjerådgivning 

tillhandahålla personal motsvarande 1,5 årsarbetare. Vänersborgs kommun 

ansvarar för åtaganden rörande personal, lokaler i Vänersborg, inventarier 

kontorsmaterial samt administrativa resurser i den omfattning som verksamheten 

kräver. Familjerådgivningen ska bedrivas i Vänersborg och vara tillgänglig under 

normal kontorstid. 

 

Kostnaderna för verksamheten faktureras enligt årligen upprättad budget. För helår 

2014 är kostnaden 345 tkr för köparkommunerna.  

 

Beslutsunderlag 

 

Avtalsförslag gällande köp av familjerrådgivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen Vänersborg 
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§ 36       

 

 

Rapporter 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Daniel Jensen, Kerstin Nordström, Patrik Tellander 

4/3 Socialnämndens utskott och presidie 

 

Daniel Jensen 

6/3 Vårdsamverkan Fyrbodal 

12/3 Presidie KPR/KHR 

 

Kerstin Nordström 

6/3  Verksamhetsbesök hemvården centrum 

 

Daniel Jensen och Kerstin Nordström 

3/3 Ekonomi AU 
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§ 37         

 

 

Delegeringsärenden 
 
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 14 mars 2014. Bifall assistansersättning för 

väntetid. 

 

Dom förvaltningsrätten i Göteborg 13 mars 2014. Bifall rätt till tillsynsbesök. 

 

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

LSS, februari 2014. 

 

Avgiftsbeslut för februari 2014. 

 

 

Individ och familjeomsorg 

 

Dom förvaltningsrätten i Göteborg 28 februari 2014. Avslag ekonomiskt bistånd för 

skatteskuld. 

 

Socialnämndens utskott sammanträdesprotokoll den 4 mars 2014.  

 

Ekonomiskt bistånd och familjerätt för februari 2014. 

       

 

      

    

 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Socialnämnden 2014-03-18 15

  

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 38     

 

Anmälan/Information 

 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Muntlig info om  

 avtal samverkande sjukvård 

 anhörigträffar gruppbostäder 

 rekrytering 

 arbetsmiljökartläggning IFO 

 

Brev från Demensföreningen om minskning av personaltäthet 

 

Brev från kommunal om neddragningar 

 

Sammanträdesprotokoll Åmåls Kommun om personligt ombud 

 

Utbildning social hållbarhet och alkohol – Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland 
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§ 39   

 

Tjejjour 

 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att ansluta 

Mellerud till tjej jouren i Väst. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

     

Vid miljö- och hälsorådet sammanträde redovisade tjejjouren sin webbaserade 

verksamhet och idén väcktes att eventuellt kunna ansluta till dem.    

 


