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Dnr SN 2016/126.705

Förslag till beslut om delegering av föreläggande och
sanktionsmöjligheter enligt 20 § tobakslagen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger socialnämnden delegeringsrätt
att ta beslut enligt 20 § tobakslagen, i fråga om föreläggande och
sanktionsmöjligheter.
Socialnämnden föreslår också att kommunfullmäktige tillskjuter medel för att
finansiera de utökade uppdragen som ålagts kommunen om 30 tkr.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har under sina två senaste tillsynsbesök
påpekat bristen av tillsyn när det gäller rökfria skolgårdar. Vid senaste tillsynen
föreslogs att tillsynen skulle läggas på tillsynspersonalen för tobaks- och
folkölsförsäljning. Det har också från Folkhälsomyndigheten ålagts kommunerna att
genomföra kontrollköp i butiker och serveringslokaler som säljer tobak. Det har inte
tilldelats några medel för detta från statsmakterna.
Enligt tobakslagen finns det möjlighet att besluta om åtgärd om det vid tillsyn
enligt tobakslagen visar sig att lagen inte följs. Vid en konferens om rökfria
skolgårdar har länsstyrelsen informerat om hur vi, med uppdraget som
tillsynspersonal, bör agera när det gäller att förelägga om förbud eller sanktioner i
form av vite.
Enligt tobakslagen gäller att:
20 § Folkhälsomyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att bestämmelserna i 9, 10, 11 och 16–18 §§ eller med stöd av dem
meddelade föreskrifter ska följas.
En tillsynsmyndighet som anges i 19 a § får i sin tillsynsverksamhet meddela de
förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har
meddelats med stöd av lagen ska följas.
I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.
Vitet får inte förvandlas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 20 maj 2016
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr SN 2016/127.700

Riktlinje och rutin för loggning och åtkomstkontroll Socialförvaltningen

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta ”Riktlinje och rutin för loggning och
åtkomstkontroll – Socialförvaltningen”.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden (vårdgivaren) ansvarar för att det finns rutiner för vad som ska
gälla för loggning och åtkomstkontroll.
Syftet med åtkomstkontroll av verksamhetssystemetens användning genom
kontroll av loggar är att säkerställa den enskildes integritet och säkerhet.
Riktlinjen ingår i Socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete.

Beslutsunderlag
Riktlinje och rutin för behörigheter till IT-system – Socialförvaltningen med bilaga.
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Dnr SN 2011/133.020

Sysselsättningsgrader inom Socialnämndens
verksamhetsområde
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att införandet av 80% projektet avslutas men att arbetet
med införandet av HÖK avtalets intentioner fortsätter och att den planeringen
förutsätter medverkan från personal och ekonomi avdelningen.

Sammanfattning av ärendet
Detta ärende har varit aktuellt under 4 år och förvaltningen ser idag ingen
möjlighet att jobba vidare med den under rådande förutsättningar. Under
sommaren lämnar Sektorchefen sitt uppdrag och en vikarie kommer in istället
under rekryteringstiden. Förhoppningen är att det finns en ny sektorchef från 1/1
2017 och denne måste har rimlig tid att sätta sig in i verksamheten innan den får
ta vid att genomföra ett uppdrag som inte blir så lätt. Till saken hör att ett nytt
avtal är tecknat med kommunal där arbetsgivaren i möjligaste mån ska erbjuda
heltider. Det nya uppdraget måste snarare bli att se över hur detta ska genomföras
utan allt för höga kostnader.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Personalavdelning
Ekonomiavdelning
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Dnr SN 2016/128.022

Omvandling av inriktning på befattningar inom öppenvård och
förebyggande arbete, IFO
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar organisationsförändring enligt förslaget och tjänsterna som
fältsekreterare omvandlas till behandlartjänster.
Fortsatt samråd med arbetstagarrepresentanter kommer att genomföras.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Marianne Larsson (M) i handläggningen av ärendet.
Protokollsanteckning
Daniel Jensen (KD) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Socialtjänsten i Mellerud har under flera år befunnit sig i ett läge där verksamheten
varit ansträngd pga olika omständigheter. Tidigare verksamhetsstrukturer har
brutits upp eller har förändrats utan att någon egentlig styrning och ledning.
Verksamheten har fått möta nya utmaningar utifrån de förändrade behov som
medborgarna i Mellerud har. Tjänster har riktats mot en öppenvårdsenhet samtidigt
som två tjänster har haft inriktning mot fältarbete. För att samla och tydliggöra
inriktningen på det arbete som i nuläget behöver göras så bedömer undertecknad
att en organisationsförändring behöver göras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Birgitta Bergh
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Dnr SN 2016/073.042

Prognos april 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av prognosen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har i uppdrag att redovisa en prognos över bedömt helårsutfall vid
nämndens sammanträden. Prognosen uppdateras efter varje månads utgång.
Socialnämnden bedömer i prognosen efter april att nettokostnaderna kommer att
överstiga nämndens budgetram med drygt 10 mnkr. De främsta orsakerna bakom
det förväntade resultatet är inom Individ-och familjeomsorg placeringar i hem för
vård eller boende (HVB) och kostnader för försörjningsstöd. Inom Vård och omsorg
har omsorgsbehovet ökat, fler utskrivningsklara/ korttidsvård och en fortsatt hög
efterfrågan på hemvårdsinsatser.
Beslutsunderlag
Prognossammanställning och verksamhetsstatistik 2016-05-19
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Dnr SN 2016/073.042

Redovisning av befarade överskridande av 2016 års budget
Socialnämndens beslut
Socialnämnden redovisar socialchefens tjänsteskrivelse 24 maj 2016 till
kommunstyrelsens arbetsutskott som svar på begäran om fördjupad analys och
prognos för placeringar på HVB, försörjningsstöd samt hemvård.
Socialnämnden avser att i samband med behandling av delårsbokslut 2016
återkomma med förslag och begäran om hantering av prognosticerat underskott för
2016.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen redovisade i prognosen per 31/3 2016 ett befarat överskridande
av lagd budget med 10,4 mnkr. Prognosen är framräknad utifrån kända faktorer
som pågående placeringar och beslutade insatser inom hemtjänsten.
De stora överskridandena handlar om Myndighetsverksamhetens beslut om
placeringar, barn och unga samt vuxna på institution. Till en del också ökande
kostnader för försörjningsstödet.
Ytterligare en kostnadsökning rör fram för allt hemtjänst 2,5 mnkr samt Fagerlids
demensboende och Bergs korttidsboende.
Med tanke på kostnadsutvecklingen i förhållande till budget har Socialnämnden gett
socialchefen i uppdrag att reducera underskottet i möjligaste mån samt fortsätta
analysera orsakerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau) fattar senare beslut
om att uppdra till socialnämnden att återkomma till Ksau med analys och förslag
när det gäller socialnämndens kostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 24 maj 2016.
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§ 47

Samverkansprojekt välfärdsteknik inom stöd och service
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Anette Lundgren stödassistent LSS och Ann-Britt Nordqvist Verksamhetspedagog
LSS är samordnare inom Välfärdsteknik med inriktning på IKT (SIV). Informerar om
projektet inom stöd och service och samverkan med högskolan väst.
Fyrbodals kommunalförbund har, efter ett önskemål från kommunerna, skickat ut
en förfrågan om att starta ett gemensamt samverkansprojekt mellan kommunerna
och Högskolan Väst kring välfärdsteknik i syfte att främja självständighet och
delaktighet inom funktionshinderområdet.
Samverkansprojektet har två delar: ett utvecklingsprojekt och ett forskningsprojekt
Sex kommuner deltar i projektet: Tanum, Munkedal, Orust, Uddevalla, Vänersborg
och Melleruds kommun. Varje kommun kommer att ha en eller två samordnare
inom välfärdsteknik (SIV) på totalt cirka 30% som arbetar med projektet
Projektet kommer att pågå i två år, men vi planerar även för ett tredje
Samordnarnas (SIV) huvuduppgift kommer att vara att stödja, inspirera, motivera
och utbilda personal i teknikanvändande.
Syftet med detta är att skapa ökade förutsättningar för brukarnas möjligheter till
ett teknikanvändande som gynnar deras självständighet och delaktighet
Välfärdsteknik är ett övergripande begrepp som innefattar många olika typer av
digitala tekniker vars syfte är ”att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet
eller självständighet för en person, som har eller löper förhöjd risk att få en
funktionsnedsättning.”
Informations- och kommunikationsteknologier (IKT) är den del av
informationstekniken som bygger på kommunikation mellan människor. Exempel på
IKT är surfplattor, mobiltelefoner och datorer, samt internet och sociala medier.
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Rapporter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Michael Melby, Daniel Jensen, Eva Larsson
3/5 Socialnämndens utskott
Daniel Jensen, Christina Andersson, Eva Larsson
9/5 Extra utskott
Michael Melby, Daniel Jensen, Christina Andersson
24/5 Studiebesök Karlstad
Michael Melby
12/5 Beredningen välfärd
19/5 Arbetsmiljöverket IFO
Michael Melby, Daniel Jensen
10/5 rapport KSAU
17/5 presidium
25/5 KPR, KHR
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§ 49

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.

Beskrivning av ärendet
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde.
Vård och omsorg samt Stöd och service
Bistånd i hemvård, ordinärt boende, särskilt boende enligt SoL och insatser enligt
LSS, april 2016.
Statistik LSS-ärenden tom april 2016.
Utredning och beslut enligt Lex Sarah Dnr SN 2016/117
Individ och familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd och familjerätt för april 2016.
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Förvaltningsinformation/anmälan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
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Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 153 och 157
Samhall tvättavtal – muntlig rapport
Utvecklingsdagar enhetschefsgruppen
Info om uppföljning av revision av LSS beslut
Organisation myndighetsenheten
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