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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Måndagen den 30 januari 2017, klockan 08.30 – 12.00, i 

Skållerudshemmet. 

 
Beslutande  
Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) 

Daniel Jensen, vice ordf. (KD) 

Christina Andersson (C) 

Marianne Larsson (M) 

Märta Collén (MP) 

 

Tjänstgörande ersättare Christine Andersson (S) för Eva Larsson (S) 

 Maria Andersson (C) för Karin Nodin (C)  
 
Övriga närvarande 

Ersättare Anita Augustsson (KIM) 

  

Tjänstemän Anders Asklund, socialchef 

 Patrik Högfelt, ekonom § 7-8 

 Anna-Karin Sandberg, förvaltningssekreterare 

Karolina Christensen, Vård och omsorgschef § 1 

Carina Fors, MAS § 2 

Birgitta Bergh, IFO chef § 5 

Lars Alverbratt, tf sektorchef Vård och omsorg § 9  

Henry Einestedt, tf sektorchef IFO 

 
Utses att justera  

Justerare Marianne Larsson (M) 

 

 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 6 februari 2017, klockan 07.45 

 

Justerade paragrafer  §§ 1 - 11 

 

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

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

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

 Marianne Larsson 

 

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

 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2017-01-30 

 

Datum då anslaget sätts upp 2017-02-06 

  
 

Datum då anslaget tas ned 2017-02-28 
  
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

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

 Anna-Karin Sandberg 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 

 

§ 1 Presentation av ny sektorchef för Vård och omsorg 

 

 

§ 2 

 

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal  

§ 3 

 

Behov av platser på Ängenäs demensboende  

§ 4 

 

Yttrande till IVO angående inspektion HVB Blåklinten  

§ 5 

 

Rapport från genomlysning av försörjningsstöd 150901 – 160831 

 

 

 

§ 6 

 

Uppdatering av delegeringsordning för socialnämnden  

§ 7 

 

Budget 2018  

§ 8 

 

Verksamhetsuppföljning till och med december 2016  

§ 9 

 

Förvaltningsinformation  

§ 10 

 

Rapporter  

§ 11 

 

Delegeringsärenden och anmälan av domar  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 1  

 

Presentation av ny sektorchef för Vård och omsorg 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Karolina Christensen berättar muntligt om sin bakgrund. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 2    Dnr SN 2017/027.770 

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att rekommendera 

kommunfullmäktige skriva på nytt hälso- och sjukvårdsavtal.  

 

Reservation 

Daniel Jensen (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvar och gränssnitt mellan de 49 

kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.  

Översyn av nuvarande avtal har pågått sedan hösten 2015. Kommunerna har 

lämnat in synpunkter under hösten 2016. Synpunkterna har förankrats med 

socialnämnden och kommunstyrelsen. Nytt avtal föreslås gälla från 1 april 2017.  

VästKoms styrelse ställde sig den 6 december bakom förslaget och därmed kan 

kommunalförbunden rekommendera de 49 kommunerna i länet att ställa sig bakom 

förslaget. 

  

Beslutsunderlag 

Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017. 

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

och personer med missbruk. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 

Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar om återremiss på grund av bristande 

ekonomiska underlag.  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 

ärendet ska avgöras idag. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 3    Dnr SN 2015/220.738 

Behov av platser på Ängenäs demensboende 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen om yttrandet från presidiet att Ängenäs 

ska ha 9 platser per avdelning. 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en drifts- och 

inventariebudget för 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har begärt att Socialnämnden skall yttra sig över behovet av 

antalet platser i det planerade äldreboendet på Ängenäs.  Ärendet hinner inte 

hanteras i socialnämnden innan ksau den 24/1och därför har frågan hanterats av 

socialnämndens presidie och socialförvaltningen har av presidiet fått uppdraget att 

formulera yttrandet. 

 

Socialnämndens presidie träffade 17 01 03 tf sektorchef lars Alverbratt för att 

diskutera innehållet i yttrandet. 

Socialförvaltningens utgångspunkt för det nya särskilda boendet bygger på att 

boendet ska upprättas utifrån behov av nya demensplatser och att boendet 

utformas och bemannas utifrån målgruppens behov. 

 

Det nya särskilda boendet var från början tänkt att enbart vara ett utbyte av två 

äldre och mindre särskilda boenden. Det var inte aktuellt med någon utbyggnad av 

antalet särskilda boendeplatser utan det nya boendet skulle innehålla 45 platser. 

Detta byggde på befolkningsprognoser. När planeringen av Ängenäs påbörjades 

visade erfarenhet från andra projekt att 48 platser nog var optimalt ur 

effektivitetssynpunkt. 

Under planeringen har frågan uppkommit om inte avdelningar om 9 platser, totalt 

54 platser, skulle vara ännu mer effektivt ur kostnadssynpunkt.  

 

För förvaltningens del är det svårt att bedöma en sådan effektivitetsvinst. 

Teoretiskt kan man säkert göra ett sådant antagande men det kan också innebära 

en större oro på en avdelning med flera vårdkrävande boenden vilket i sin tur kan 

kräva högre bemanning. 

Samtidigt kan förvaltningen se att befolkningsutvecklingen de närmaste åren talar 

för ett ökat behov av särskilda boendeplatser, då i första hand vad gäller för 

brukare med olika demens sjukdomar.   

 

Socialnämndens presidie beslutar att Ängenäs särskilda boende ska vara ett 

Demensboende med 9 platser per avdelning. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till KSAU 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 4    Dnr SN 2016/201.705 

Yttrande till IVO angående inspektion HVB Blåklinten 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden avstår från att yttra sig i ärendet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden eller förvaltningen har inget ytterligare att tillföra i ärendet utöver 

det som framkommit vid inspektionen.  

Beslutsunderlag 

Underrättelse med begäran om yttrande från IVO. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 5 Dnr SN 2017/026.756 

 

Rapport från genomlysning av försörjningsstöd 150901 – 160831 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden att godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En genomlysning har gjorts av försörjningsstödet utifrån olika aspekter beroende 

på hushållens konstellationer, ålder, kommuninvånarstatus samt tid för hur länge 

man uppbär försörjningsstöd. Anledningen till denna kartläggning är att man kan få 

ett underlag för att skapa en bild av hur flödet ser ut, vilka åtgärder som man kan 

arbeta med för att på bästa sätt stödja kommuninvånarna till egen försörjning. En 

viktig grupp att uppmärksamma är inte minst de barn som lever i hushåll med 

knappa ekonomiska förutsättningar. Materialet anger att det finns 237 barn som 

förekommer i de bidragsberoende hushållen. 

Materialet är framtaget och bearbetat under oktober, november och december 

månad 2016 av undertecknad, socialsekreterare Tonje Noreén samt enhetschef 

Christine Björkman.  

Genom att årligen genomlysa försörjningsstödet på ett likartat sätt innebär att 

kommunen kan skaffa sig en bild av hur läget ser ut för ekonomiskt resurssvaga 

hushåll samt få ett underlag till att matcha insatser så man bäst kan finna former 

att hjälpa människor till egen försörjning. Om kommunen har en egen hållbar 

statistik så skapar man även förutsättningar för att kunna göra mätningar 

gentemot andra statistiska undersökningar. Ett väl genomlyst material ger också 

möjligheter till att arbeta förebyggande på såväl selektiv som på indikerad nivå. 

Detta kan vara särskilt viktigt när det gäller barn som lever i ekonomiskt 

ansträngda situationer. Ett underlag innebär även att socialtjänsten i samarbete 

med arbetsmarknadsenheten kan optimera insatser på ett bättre sätt för de som är 

i behov av detta. Kommunen har i sina mål att arbeta med ett genusperspektiv. 

Materialet som föreligger visar bl a på att hushåll med endast kvinnor förekommer 

längre i bidragsbehov. Detta är en signal att titta mera noggrant på och söka 

förklaringar till och också värdera om detta är en ny företeelse i samhället. 

 

Beslutsunderlag 

Till tjänsteutlåtandet bifogas powerpoint. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 6    Dnr SN 2013/129.002 

Uppdatering av delegeringsordning för socialnämnden 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar delegeringsordningen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens delegeringsordning är inte förändrad sedan 29 april 2013. 

Delegeringsordningen bör ses över varje år för att uppdateras utifrån lagändringar 

och förändringar i organisationen. Det förslag till delegeringsordning som här 

presenteras har varit under arbete i cirka ett år. Det som försvårat arbetet är dels 

diskussioner om organisationen på Individ- och familjeomsorgen, dels den 

personalsituation, som rått och som har försvårat en sammanhållen diskussion om 

nödvändiga förändringar i delegeringsordningen. Det har gjorts en del förändringar 

i delegeringsordningen med anledning av organisationsförändring, bl a är 

befattningen som 1:e socialsekreterare ändrad till ”enhetschef”. Vissa paragrafer 

och lagrum är borttagna och andra är flyttade. Förändringar i förslaget är 

kursiverade.  

Under muntliga föredragningen vid sammanträdet ändras förslaget till att 

biståndshandläggare ska kunna fatta beslut om särskilt boende. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny delegeringsordning. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 7    Dnr SN 2017/028.041 

 

Budget 2018  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till februarinämnden upprätta ett 

underlag till budgetförslag för 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med budget 2018 närmar sig. I mars kommer ett tjänstemannaförslag att 

läggas fram och inför det är det viktigt att förvaltningen inventerar eventuellt 

utökade behov inom socialnämndens ansvarområde. Bl.a. planeras att Ängenäs 

särskilda boende tas i anspråk sen höst 2018. Där kommer att finnas behov av att 

se över driftskostnader och investeringskostnader. 

Nämnden föreslås behandla av förvaltningen upprättat förslag till budget 2018 inför 

ks beslut i april. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 8    Dnr SN 2016/073.042 

 

Verksamhetsuppföljning till och med december 2016 

 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I avvaktan på bokslut redovisas endast statistik för december månad. 

Ett preliminärt bokslut visar på ytterligare underskott än förra prognosen avseende 

Individ och familjeomsorgen.   

Beslutsunderlag 

Statistik rapporteras vid sammanträdet. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 9 

 

Förvaltningsinformation 

 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Dagvård demens mm aktuellt inom äldreomsorg 

 Brytpunkt för kostnad hemtjänst/boende 

 Internkontroll 
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§ 10 

 

Rapporter 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Melby, Daniel Jensen och Christina Andersson 

17/1 Socialnämndens utskott 

 

Michael Melby, Daniel Jensen, Marianne Larsson, Karin Nodin, Christine Andersson, 

Anita Augustsson 

 

16/1 studiebesök Karlstad särskilt boende Zackrisdal 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 11 

 

Delegeringsärenden och anmälan av domar 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 

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. 

 

Beskrivning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 

Beslut enligt LSS december 2016. 

 

Beslut och utredning fyra stycken Lex Sarah 20/1 2017 

 

Följande domar anmäls vid dagens sammanträde: 

 

Dom Förvaltningsrätten i Göteborg 9 januari 2017 avslag på överklagat ärende 

angående ledsagning.  

 

Kammarrätten i Göteborg 10 januari 2017 meddelande om prövningstillstånd 

angående ärende överklagan ledsagning. 

 

 

 


