
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum sida 
Socialnämnden 2014-09-30 1(13)  
                                                                                                                                                                    

  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdagen den 30 september 2014, klockan 08.30 – 12.40, i 

Skållerudsrummet 
Beslutande  
Ledamöter Daniel Jensen, ordf.  (KD) 

 Kerstin Nordström, v. ordf. (S) 

 Gunnar Karlsson (C) 

Christina Andersson (C) 

 Patrik Tellander (M) 

 Christine Andersson (S) 

Tjänstgörande ersättare Michael Melby  (S) för Ingela Lind (S) 
 
Övriga närvarande 

Ersättare Ann-Christin Larsson (KD) 

 Marianne Larsson (M) 

 

Tjänstemän Thomas Jubell, socialchef 

 Patrik Högfelt, ekonom 

 Anna-Karin Sandberg, förvaltningssekreterare 

 Ingrid Johansson, samordnare Rehab 

 Sölvie Linder, sektorschef Vård och omsorg 

 Jan Olsson, sektorschef Stöd och service 

 Anna Åkerblom, enhetschef Myndighetsenheten 

 Reine Dahlman, 1:e socialsekreterare vuxengruppen 

Övriga Elenor Olsson, lärvux 

 Ulrika Andersson, lärvux 

 Anett Galfvensjö, samordnare USD 
Utses att justera  

Justerare Patrik Tellander (M) 

Ersättare Marianne Larsson (M) 

 

Justeringens plats och tid § 85 justeras omedelbart vid sammanträdet. 

Övriga paragrafer justeras på Melleruds kommunkontor den 7 

oktober 2014, klockan 08.00  

 

Justerade paragrafer  §§ 84 - 94 

 

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

  Anna-Karin Sandberg 

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

  Daniel Jensen  

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

 Patrik Tellander 

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

 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2014-09-30 

 

Datum då anslaget sätts upp 2014-09-30 § 85 

 2014-10-07 §§ 84, 86-94  

 

Datum då anslaget tas ned 2014-10-22 § 85 

 2014-10-29 §§ 84, 86-94 

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

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

 Anna-Karin Sandberg 
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§ 87 

 

Anmälan/information  

§ 88 
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§ 89 
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§ 91 

 

Verksamhetsuppföljning till och med augusti 2014  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 84 Dnr SN 2010/074.006 

 

Sammanträdestider 2015 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om följande sammanträdestider för 2015: 

 

 

Månad 

Socialnämnd 

Dag 08.30-12.30 

Utskott+presidie 

Dag 08.30-12.00  

KPR 

09.00 

KHR 

13.00 

Januari 12 och 27 13   

Februari 24 10   

Mars 31 17 25 25 

April 28 14   

Maj 26 12 20 20 

Juni 17 9   

Augusti 24 11   

September 29 15 23 23 

Oktober 27 13   

November 24 10 18 18 

December 16 8   

 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

En plan för sammanträdestider nästa år har tagits fram.  

 

Planering för nämnden och utskottet följer tidigare mönster med tisdag förmiddag 

som huvudregel dock sammanfaller det och vid några tillfällen vardera med 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

För att stämma överens med redovisning av bokslut så föreslås augusti månads 

sammanträde till en måndag.  

Juni- och decembersammanträdet kan förläggas till onsdagar om det är önskvärt. 

(alternativt tisdagen efter midsommar och tisdagen i julveckan) 

Pensionärs och handikappråden sammanträder fyra onsdagar per år och förläggs till 

samma dag som kommunfullmäktige med regelbundna intervaller. 

 

Ett första möte måndag 12 januari med för mandatperioden nya nämnden för att 

välja ledamöter till utskottet. 

       

 

 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunstyrelsekontoret 
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§ 85 Dnr SN 2014/068.751   

 

Utökat uppdrag för Vårdsamverkan Fyrbodal- Barn och Unga 
 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden antar för sin del förslaget om ett utökat uppdrag för Vårdsamverkan 

Fyrbodal med inriktning barn och unga. 

 

Uppföljning ska redovisas innan ny avtalsperiod. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Förslaget innebär att Vårdsamverkan Fyrbodals nuvarande uppdrag utökas att 

omfatta frågor om barn och unga. En processledare skall finnas som stöd och motor 

i arbetet och Hälsokällan som nu ligger under kommunalförbundet flyttas till 

Vårdsamverkan Fyrbodal.  

 

Beredning har skett i dialog med representanter för kommuner och regionen. Syftet 

har varit att hitta en plattform för att i samverkan främja hälsa och förebygga 

ohälsa när det gäller barn och unga. 

 

Beslutsunderlag 

 

Förslag till Vårdsamverkan Barn och Unga antaget av Politiska samrådsorganet 6 

mars 2014. 

 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

_________________________ _________________________ 

Ordförandes namn Justerarens namn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 86          

 

Information om verksamheten vid Lärvux 

 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Representanter från den kommunala vuxenutbildningen berättar om i första hand 

lärlingsutbildningen. Behov finns att kommunala verksamheter kan ta emot 

lärlingar och att det finns en plan för fortsättning för färdiga lärlingar. 

 

Handledarutbildning erbjuds för arbetsplatser som kan ta emot praktikanter. 
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§ 87       

 

Anmälan/information 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

 Trygghetslarm 

 Nyckelfri hemtjänst 

 Servicetjänster i hemvård 
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§ 88 Dnr SN 2014/106.770 

 

Remiss ”Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel” 

 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden ger i uppdrag till samordnaren för Rehab att lämna nämndens 

synpunkter via webbformuläret. 

 

Dialog med Kommunala handikapprådet ska genomföras innan beslut tas om 

godkännande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Det politiska samrådet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen gav den 15 

februari 2013 ”Ledningsrådet för hjälpmedel” i uppdrag att revidera, uppdatera och 

modernisera handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel med innehållande 

riktlinjer och produktanvisningar. Målet är att regelverket ska vara tydligt och 

lättillgängligt och att invånarna i Västra Götaland får jämlik och säker tillgång till 

hjälpmedel. Revideringen ska ha sin utgångspunkt i förändringar i lagstiftning och 

föreskrifter. Erfarenhet från nuvarande regelverk har beaktats. 

Handboken ska stödja förskrivare av personliga hjälpmedel, beslutsfattare, och 

andra ansvariga. Patientens delaktighet i förskrivningsprocessen ska tydliggöras. 

Handbokens riktlinjer och produktanvisningar har genomgripande anpassats till 

InternationalClassification of Functioning, Disability and Health (ICF). 

Handboken har beretts inom den gemensamma samverkansorganisationen för 

hjälpmedel med Ledningsrådet för hjälpmedel, Beredningsgruppen för handbok och 

Hjälpmedelsforum. Sakkunniga har adjungerats från bl.a. Regionkansliets Enhet för 

patientrörlighet och tillgänglighet och Kunskapscentrum för jämlik vård. 

Verksamheter inom kommunerna och regionen har getts möjligheter att lämna 

synpunkter via den gemensamma webbplatsen. Samråd har skett med HSU 

Brukarsamverkan och Hjälpmedelscentralen. En språkkonsult har analyserat texter 

ur ett tydlighets- och tillgänglighetsperspektiv. 

Remisshantering: 

Handboken översänds för synpunktsinhämtande/remisshantering i berörda 

nämnder/styrelser i kommunerna och inom regionen. 

Kommunens förskrivare av personliga hjälpmedel har läst Remissversionen och 

kommer att lämna synpunkter till ”Ledningsrådet för hjälpmedel” via webbformulär. 

 

Beslutsunderlag 

 

Se remissmissiv från VästKom och Västra Götalandsregionen 

 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunala handikapprådet 
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§ 89 Dnr SN 2014/184.706 

 

Taxor och avgifter 2015 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter för 

2015 enligt föreliggande förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Taxor och avgifter inom verksamheterna revideras årligen och ska fastställas 

kommunfullmäktige innan årsskiftet. 

 

Sammanfattning 

 

Översyn av avgifterna gjordes för Vård och omsorg relativt nyligen och en höjning 

av taxan skulle inte påverka avgiftsutrymmet för enskilda. Eftersom ytterligare 

justeringar i så fall endast får ett symboliskt eller pedagogiskt värde föreslås 

taxorna oförändrad för vård, omsorg och service. Taxan för mat följer priset som 

betalas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Hyran avseende blockförhyrningen är 

inte höjd men föreslås i fortsättningen anpassas till index motsvarande 

hyreshöjningar för Mellerudsbostäder. Avgifter för alkoholhandläggning är 

oförändrad och självfinansierande. Pausservering ska ingå som en del i utvidgade 

tillstånd. Taxeförändringen medför att pausservering jämställs med provsmakning 

och utökade tillstånd samt att den årliga tillsynstaxan avser endast rörlig del av 

alkoholförsäljningen. 

 

 

Höjning av förbehållsbelopp och maxtaxa följer prisbasbeloppet som beslutas 

nationellt.  

 

Avgiften för maten kommer justeras till den kostnad och pris som 

samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut för produktionen så fort det är klart. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Se förvaltningens förslag till taxor 2015 för socialnämnden.  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
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§ 90  

 

Hyressättning 

 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheter att 

förhandla om hyror för de som bor i kommunen särskilda boenden och 

gruppbostäder.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

 

Thomas Jubell     
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§ 91 Dnr SN 2014/040.042 

 

Verksamhetsuppföljning till och med augusti 2014 

 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen och ger i uppdrag till förvaltningschefen 

att vidta åtgärder för att bedriva verksamheten inom budgetram. 

 

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. 

Prognosen redovisar ett beräknat underskott med ca 410 tkr. 

Orsaken till underskottet är till största delen nya beslut inom IFO.  

Hemvården utför c:a 4 % fler timmar än vad som beräknats i 

budgetförutsättningarna. Kroppefjällshemmet har verkställt nytt schema.  

Driftsprojekt påverkar det sammanlagda resultatet positivt med ca 3 mkr. 

 

Beslutsunderlag 

 

Avstämning augusti 2014. 

Statistik för augusti 2014.  

 

 

      

 

   

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Socialnämnden 2014-09-30 11

  

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 92    

 

Mål 2015 
 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden beslutar att lägga till följande mål: 

 

Nolltolerans mot barnfattigdom 

Utveckling av arbetsplatser för personer med funktionshinder 

Öka personalens kompetens 

Biståndsbeslut ska bygga på respekt för individens integritet och rättssäkerhet 

Personaltäthet ska baseras på boendes behov inom särskilt boende 

 

Presidiet får i uppdrag att formulera och integrera de nya målen med de gamla. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Tidigare gällande mål skickades vid förra sammanträdet ut för beredning i 

partigrupperna.  

 

Vid dagens sammanträde deltar ansvariga chefer för Vård och omsorg, Stöd och 

Service och Individ och familjeomsorg i gruppdiskussioner för att underlätta 

framtagandet av smarta mål som går att bryta ner på verksamhetsnivå. 

 

Varje representant inleder med en kort framtidsspaning baserad på 

utvecklingsbehov inom respektive verksamhetsområde. 

 

Kommunövergripande visionen ska alltid var grund för måldiskussion.  

Socialnämnden bör tala om var nivån på kvalitet ska ligga på ett övergripande plan. 

 

Inom Stöd och service beror utvecklingen av vad den nya generationen brukare har 

för behov och önskemål. Vad gäller ensamkommande ungdomar så behövs 

lägenheter och sysselsättning. 

 

Utmaningar inom Vård och omsorg är personalförsörjning och innehållet i 

omvårdnadsarbetet, boendeprojektering, bemanningsföreskriften, digitalisering och 

brist på demensboenden. 

 

Inom IFO så är personalförsörjningen största utmaningen. Insatser för att möta de 

behov som flyktingar har behöver utvecklas.  

 

 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Socialnämnden 2014-09-30 12

  

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 93  

 

Rapporter 

 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Daniel Jensen, Kerstin Nordström, Christina Andersson 

 

16/9 Socialnämndens utskott 

 

Daniel Jensen, Kerstin Nordström 

 

22/10 Socialnämndens presidie 

24/10 KHR 

26/10 KPR 

 

Daniel Jensen 

 

19/9 Samordningsförbundet 
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§ 94   

 

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. 

Vid dagens sammanträde redovisas muntligt ett försörjningsstödsärende av förste 

socialsekreterare för vuxenenheten. 

Vid nästa sammanträde ska ett tidigare utvalt LSS ärenden redovisas för djupare 

granskning. 

 

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, augusti 2014. 

 

 

Individ och familjeomsorg 

 

Ekonomiskt bistånd och familjerätt för augusti 2014. 

 

 

 

 

 

       

   

      


