
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum sida 
Socialnämnden 2014-06-18 1(14)  
                                                                                                                                                                    

  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Onsdagen den 18 juni 2014, klockan 08.30 – 12.00, 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) 

 Ingela Lind (S) 
 
Övriga närvarande 

Ersättare Ann-Christin Larsson (KD) 

 Mikael Mellby (S)  

 

Tjänstemän Thomas Jubell, socialchef 

 Anna-Karin Sandberg, förvaltningssekreterare 

 Malin Eklund, biståndshandläggare § 63 

 Sölvie Linder, sektorschef Vård och omsorg §§ 65-67 

 Jan Olsson, sektorschef Stöd och service § 68 

 
Utses att justera  

Justerare Gunnar Karlsson (C) 

 

Justeringens plats och tid § 64 justeras omedelbart vid sammanträdet. 

Övriga paragrafer justeras på kommunkontoret den 24 

juni 2014, klockan 16.00 

 

  

Justerade paragrafer  §§ 60 - 71 

 

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

  Anna-Karin Sandberg 

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

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

 Gunnar Karlsson 

 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2014-06-18 

 

Datum då anslaget sätts upp 2014-06-24  
   

 

Datum då anslaget tas ned 2014-07-16 
  
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

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

 Anna-Karin Sandberg 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 

 

§ 60 Utdelning ur Birger Alfredssons minnesfond 2014 

 

 

§ 61 Verksamhetsuppföljning till och med maj 2014 

 

 

§ 62 

 

Målarbete 2015  

§ 63 

 

Delegeringsbeslut  

§ 64 

 

Hjälpmedelsförsörjning  

§ 65 

 

Information om projektet Utökad sysselsättningsgrad  

§ 66 

 

Vård- och omsorgsplan för Melleruds kommun  

§ 67 

 

Information om ÄBIC – Äldres behov i centrum  

§ 68 

 

Kompetens och titulatur inom funktionshinderområdet  

§ 69 

 

Byte av område för kontaktpolitiker  

§ 70 

 

Rapporter  

§ 71 Information/Anmälan  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 60 Dnr SN 2014/120.046     

 

Utdelning ur Birger Alfredssons minnesfond 2014 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden beslutar att utdela 177 125,26 kronor ur ”Birger 

Alfredssonssons Minnesfond” till socialnämndens avräkningskonto, 2826 

och objekt 7901. Pengarna ska användas till trivsel och uppmuntran för 

boende i servicehuset Karolinen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Ekonomiavdelningen har meddelat utdelningsbart belopp 2014 ur Birger 

Alfredssons minnesfond. För 2014 är beloppet 177 125,26 kronor. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 61 Dnr SN 2014/040.042 

 

Verksamhetsuppföljning till och med maj 2014 

 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen och ger i uppdrag till 

förvaltningschefen att vidta åtgärder för att bedriva verksamheten inom 

budgetram. 

 

Senast vid septembersammanträdet ska återrapport till nämnden göras om 

servicetjänster inom hemvården. 

      

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 925 tkr. 

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

budgetförutsättningarna. Kroppefjällshemmet har verkställt nytt schema.  

 

Beslutsunderlag 

 

Avstämning maj 2014. 

Statistik för maj 2014.  

 

 

 

 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Socialnämnden 2014-06-18 5  

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 62 Dnr SN 2014/061.041  

 

Målarbete 2015 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska som en del av budgetarbetet se över de politiska målen 

för verksamheten. Kommunens mål som gäller för 2015 ska beslutas i 

kommunstyrelsen i Mellerud den 21/10 -14 för att sedan fastställas i 

kommunfullmäktige. Socialnämnden har möjlighet att inför behandlingen i 

kommunstyrelse och fullmäktige föreslå nya mål för verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Upprättad tjänsteskrivelse. 
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§ 63     

 

Delegeringsbeslut 
 

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 boendestöd 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 juni 2014 – avslag överklagat 

bistånd till promenader. 

 

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

enligt LSS, maj 2014. 

 

Avgiftsbeslut för maj 2014. 

 

Individ och familjeomsorg 

 

Socialnämndens utskott sammanträdesprotokoll den 10 juni 2014.  

 

Ekonomiskt bistånd och familjerätt för maj 2014. 
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§ 64 Dnr SN 2014/116.700  

 

Hjälpmedelsförsörjning  
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden beslutar att meddela Västkoms styrelse att anmäla 

Melleruds kommun till gruppen av kommuner som vill träffa ett nytt 

samarbetsavtal om hjälpmedelsförsörjning med Västra Götalandsregionen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Samtliga kommuner i Västra Götaland har idag ett samarbetsavtal med 

VGR om försörjning av personliga hjälpmedel till brukare och patienter. 

Avtalet upphör 2015-09-30 efter att ha förlängts en gång. Avtalet medger 

inte ytterligare förlängning.  

 

Samarbetsavtalet innebär att brukarna har samma rutiner för hjälpmedel 

oavsett vilken huvudman man har kontakt med. Hjälpmedlet följer 

brukaren vilket har varit ett viktigt mål för de båda huvudmännen. 

 

Beslutsunderlag 

Se bifogad dokumentation. 

 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

_________________________ _________________________ 

Ordförandes namn Justerarens namn 

 

 

 

Beslutet skickas till  

 

Västkom 
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§ 65 Dnr SN 2011/133.020  

 

Information om projektet Utökad sysselsättningsgrad 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Under våren 2013 startade, på uppdrag av kommunstyrelsens 

arbetsutskott, en försöksperiod inom Vård och omsorg som syftade till att 

pröva två olika modeller att utöka sysselsättningsgrad för deltidsanställda 

inom Vård och omsorg.  

 

Erbjudandet att delta i projektet lämnades till de som är tillsvidareanställda 

och har en deltidsanställning som är mindre än 80 %. Även nattpersonal 

har fått möjlighet att delta. Alla som deltar måste vara beredda att arbeta 

under alla dygnets timmar.  

 

Försöksperioden kommer att startades 2013-04-01 och beräknades pågå 

fram till 2014-01-31. För att klara utvärdering startar Skållerudshemmet 

försöksperioden när vecka 1 infaller i arbetstidsschemat.  

 

Ett särskilt avtal upprättades mellan Melleruds kommun och Kommunal 

gällande Skållerudshemmets modell under försöksperioden. Avtalet avser 

att reglera arbetstider och andra arbetsrättsliga frågor (gäller modell 1) 

under försöks-perioden.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade senare beslut om att förlänga 

försöks-perioden till 2014-09-30. 
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§ 66 Dnr SN 2010/151.012 

 

Vård- och omsorgsplan för Melleruds kommun 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden beslutar om fortsatt beredning i syfte att ta fram en 

gällande Vård- och omsorgsplan.  

 

Omfattningsperioden ska vara 2015-2018. Underlaget ska uppdateras och 

därefter sändas på remiss till kommunala pensionärs och handikappråden 

samt övriga brukarorganisationer. Inriktning för särskilda boenden ska 

göras i en separat process. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Melleruds kommun har tidigare, fram till och med 2010, haft en fastlagd 

Vård- och omsorgsplan. Arbetet med att ta fram en ny plan startades upp 

under 2010 inom förvaltningen. I samband med att en genomlysning av 

förvaltningens verksamheter och framtida lokalbehov för särskilt boende 

genomfördes avstannade arbetet. Anledningen framförallt beroende på 

osäkerheten kring lokalfrågorna för särskilt boende. 

 

I samband med ett sammanträde i Kommunala pensionärsrådet i maj 2014 

togs frågan upp kring Vård och omsorgsplan och efter diskussion 

beslutades att föra frågan till socialnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

 

Se bifogad dokumentation. 
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§ 67 Dnr SN 2014/100.700 

 

Information om ÄBIC – Äldres behov i centrum 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Äldres behov i centrum (ÄBIC) är ett behovsinriktat och systematiskt 

arbetssätt med dokumentation av äldres behov utifrån ICF – klassifikation 

av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. 

 

ÄBIC skall bidra till: 

 

 Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt 

 Gemensamt språk och strukturerad dokumentation 

 Bättre underlag för planering och uppföljning 

 

Målet med arbetet är att den praktiska hjälpen för den enskilde skall vara 

av god kvalitet, ha tydliga mål för varje insats och med kontinuerliga och 

upprepade uppföljningar.  

 

Under de senaste åren har regeringen gjort stora satsningar kring vård och 

omsorg om de mest sjuka äldre. Socialstyrelsen har fått regeringens 

uppdrag att utbilda processledare i kommunerna och dessutom beslutat att 

ge stimulansbidrag till de kommuner som beslutar införa arbetssättet. 

Socialstyrelsen har dessutom för avsikt att hämta framtida statistik genom 

ÄBIC. 

 

Information om arbetssättet kommer att ges muntligen under 

socialnämndens sammanträde.  

 

Beslutsunderlag 

 

Information om prestationsersättning för att införa ÄBIC  
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§ 68 Dnr  SN 2014/131.720 

 

Kompetens och titulatur inom funktionshinderområdet  
 

Socialnämndens beslut 

 

Godkänner informationen och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet 

med att förändra titulaturen och kompetenskraven för 

habiliteringsassistenter i kommunen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Sedan flera år pågår ett arbete nationellt med att se över kompetens och 

titlar för personal inom funktionshinderområdet. Grundläggande 

kompetenskrav har tagits fram av Projekt Carpe i Stockholmregionen som 

genom Nationella Kompetensrådet spridits vidare i Sverige. 

Göteborgsregionen (3500 anställda) har sedan snart 2 år nya titlar och 

kompetenskrav i sin verksamhet. Ett stort antal kommuner följer nu i 

Göteborgs spår. 

 

Inom ramen för Fyrbodal har en arbetsgrupp arbetat fram ett förslag på 

förändring för kommunerna i Fyrbodals kommunalförbund som i sin helhet 

stämmer väl överens med förändringen i GR. 

 

Stödassistent och stödpedagog är de två titlar som föreslås för 

baspersonal, gymnasienivå respektive 60 högskolepoäng inriktat mot 

funktionshinderområdet, där personlig assistans och socialpsykiatrin 

undantas. De föreslagna titlarna speglar på ett bättre sätt dagens 

lagstiftning och arbetsmetoder. 

 

Socialcheferna i respektive Fyrbodalskommun har sagt ja till förslaget och 

det är nu upp till varje kommun att fortsätta arbetet. 

 

Beslutsunderlag 

 

Utredning Fyrodals kommunalförbund FouRum funktionshinder 9 april 2014
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§ 69 Dnr SN 2007/911.119  

 

      

Byte av område för kontaktpolitiker 

  
Socialnämndens beslut 

 

Till kontaktpolitiker utses för uppdragsområde 

 Myndighetsenheten samt Socialpsykiatrin:  

Ingela Lind och Ann-Christin Larsson 

 Hemvård och hemsjukvård: 

Christine Andersson 

 Särskilda boenden Bergs och Fagerlids gruppboende samt 

Fagerlidshemmet: 

Gunnar Karlsson och Peter Ljungdal 

 Skållerudshemmet och Kroppefjällshemmet: 

Patrik Tellander och Jan Olsson 

 Gruppboenden inom Stöd och service: 

Christina Andersson och Marianne Larsson 

 Daglig verksamhet och Övrig LSS: 

Michael Melby 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

På grund av att en ersättare avsagt sig uppdraget i socialnämnden önskar 

den kvarvarande ersättaren på område hemvård och hemsjukvård ändra 

tidigare beslutade områdesindelning.    

 

Den organisatoriska indelningen bör ändras först nästa mandatperiod men 

om någon av övriga ledamöter kan tänka sig lämna sitt område och byta 

eller stötta upp där det saknas en ersättare hade det underlättat 

möjligheten att kunna fullfölja uppgiften som kontaktpolitiker. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

§ 43 2013 Val av kontaktpolitiker och information om riktlinjer 
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§ 70   

 

Rapporter 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Daniel Jensen, Kerstin Nordström, Patrik Tellander 

10/6 socialnämndens utskott 

 

 

Daniel Jensen och Kerstin Nordström 

13/6 USD 
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§ 71    

 

Anmälan/information 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

 Upphandling trygghetslarm 

 MBL protokoll ny organisation 

 Otillräckligt brandskydd Karolinens gruppbostad 

 KHR sammanträdesprotokoll 21 maj 2014 § 17 

      

 

      


