
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1 
 Sammanträdesdatum sida 
Socialnämnden 2021-01-19 1(16)  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats tisdagen den 19 januari 2021, klockan 08.30 – 12.30, i Tingshussalen, 
Åklagaren** eller via Microsoft Teams* 

 
Beslutande  
Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) 

Ann-Sofie Fors** (M) 
Karin Nodin, 1:e vice ordf.** (C) 
Anita Augustsson** (KIM) 
Christine Andersson (S) 
Eva Larsson, 2:e vice ordf. (S) 
Liselott Hassel (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare Olof Sand (S) för Eva Larsson 
 

 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Tanja Mattsson, socialchef 

Frida Larsson, administrativ chef 
Anette Karlsson, sektorchef stöd och service* 
Pernilla Wall, sektorchef vård och omsorg* 
Carina Holmqvist, sektorchef individ och familjeomsorg* 
 

Utses att justera  
Justerare Liselott Hassel (SD) 
Ersättare Ann-Sofie Fors (M) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 20 januari 2021, klockan 10.00 

 
Justerade paragrafer  § 1 - 13 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Frida Larsson 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Daniel Jensen  
 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Liselott Hassel 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-01-19 

 
Datum då anslaget sätts upp 2021-01-20  
  
Datum då anslaget tas ned 2021-02-11  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Frida Larsson 
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§ 1 
 
Fastställande av dagordning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden fastställer följande dagordning:  

1. Fastställande av dagordning  
2. Verksamhets – och ekonomiuppföljning december 2020 

3. Remiss av tillgänglighetspolicy och handlingsplan för arbetet med tillgänglighet 

4. Justering investeringsbudget 2021 - Utbyggnation stallet, daglig verksamhet enligt LSS 
5. Ledamotsinitiativ gällande budget 2022 

6. Redovisning av heltidsresan inom Socialförvaltningen  
7. Information om Covid-19 

8. Systematiskt kvalitetsarbete – Individ och familjeomsorg  

9. Rapporter från socialförvaltningen 
10. Rapporter från Socialnämndens ledamöter 

11. Redovisning av delegeringsbeslut  
12. Anmälan 

13. Ledamotsinitiativ gällande att synliggöra IFO:s sparbeting efter beslut om sektorsbudget 
2021 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden fastställer dagordningen.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 2     Dnr SN 2020/58  
 

Verksamhets – och ekonomiuppföljning december 2020 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att godkänna information om verksamhets och ekonomiuppföljning  
för december 2020.  
 
Sammanfattning av ärende 
Redovisning av statistik och ekonomi för sektorerna Individ- och familjeomsorgen, Vård och 
omsorg och Stöd och service för december 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Verksamhetsstatistik 

• Handlingar som redovisas vid Socialnämndens sammanträde  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att godkänna information om 
verksamhets och ekonomiuppföljning för december 2020.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Socialnämnden 2021-01-19 5 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 3     Dnr SN 2021/16 
 

Remiss av tillgänglighetspolicy och handlingsplan för arbetet med 
tillgänglighet 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att:  
1. ställa sig bakom remissvar enligt föreliggande förslag  
2. ge sektorchef stöd och service i uppdrag att göra en varsam revidering utifrån förd diskussion  

    
Sammanfattning av ärende 

Socialnämnden har tagit del av remissen kring tillgänglighetspolicy och handlingsplan. 
Tillgänglighetspolicyn är tydlig och med stöd för att kommuniceras kommer den att skapa 
förståelse kring tillgänglighet.  Handlingsplanen är användbar och är upprättad i samverkan 
med funktionshinderföreningarna, vilket stämmer väl med målet om att lyckas. Socialnämnden 
har som mål för 2021 tryckt på självständighet och delaktighet, vilket stämmer väl med ett 
fortsatt tillgänglighetsarbete. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse  
• Remissiv Tillgänglighetsplan 2020 
• Remissversion Handlingsplan tillgänglighet 
• Remissversion sammanställning nulägesanalys tillgänglighetsarbete 2020 
• Remissversion tillgänglighetspolicy 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:  
1. ställa sig bakom remissvar enligt föreliggande förslag  
2. ge sektorchef stöd och service i uppdrag att göra en varsam revidering utifrån förd diskussion  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Sektorchef stöd och service  
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§ 4   Dnr SN 2020/361 
 
Justering investeringsbudget 2021 - Utbyggnation stallet, daglig 
verksamhet enligt LSS 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att justera investeringsbudget 2021 (se socialnämndens beslut § 
178/2020) till budgetberedningen av investeringsbudget 2022 med en överflyttning av 
produktionskostnad dagligverksamhet Stallet om 900 tkr.  

 
Sammanfattning av ärendet  

Investeringsbudgeten för 2021 är redan beslutad av kommunfullmäktige. Utbyggnaden av 
Stallet flyttas från 2021 till investeringsbudgeten 2022. 

I dagsläget har sex personer sysselsättning på stallet. Lokalerna är mycket små och inte 
anpassade efter de behov som finns hos brukare. Stallets målgrupp är vanligtvis personer på 
låg utvecklingsnivå som har ett stort behov av anpassade lokaler för att kunna hantera 
vardagen samt förebygga utåtagerande beteende. Lokalen har tex ingen 
tillgänglighetsanpassad toalett och tre brukare har sina arbetsplatser i köket. Verksamheten 
skulle behöva utökas med en ytterligare större toalett samt två extra rum. Verksamheten skulle 
vara mycket lämplig till fler deltagare utifrån inriktningen djur och natur samt stallets avskilda 
lantliga läge. Två rum á 10–15 kvm samt en ny tillgänglighetsanpassad toalett innebär ca 1 
mkr. Bottenplatta finns från den nu nedrivna ladan kan användas för utbyggnad. 
 
Beslutsunderlag 

• Investeringsbudget 2021–2026 SN 2020/361 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att justera investeringsbudget 2021 
(se socialnämndens beslut § 178/2020) till budgetberedningen av investeringsbudget 2022 med 
en överflyttning av produktionskostnad dagligverksamhet Stallet om 900 tkr.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  
Sektorchef stöd och service 
Enhetschef 
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§ 5    Dnr SN 2021/21 
 
Ledamotsinitiativ gällande budget 2022 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att avslå ledamotsinitiativet med hänvisning till socialnämndens beslut 
den 27 maj 2020, § 65, punkt 2. 

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Liselotte Hassel (SD) väcker ett initiativärende och föreslår följande: 

I Maj månad 2020 lade SD följande yrkanden i SN, som antogs av en enig nämnd.  
1. Inför budget 2022 ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa till politiken: 

Samtliga medel som går till verksamhet som inte är lagkrav så politiken kan ta finansiell 
ställning. 

2. Inför budget 2022 ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa till politiken: 
Samtliga medel för de delar av lagstadgad verksamhet som bedrivs utöver minimikrav  
så politiken kan ta finansiell ställning. 

3. Den tidpunkt som anges i yrkandena närmar sig med stormsteg och SD vill med hänsyn till 
detta påminna förvaltningen om dessa åtaganden. Vi yrkar därför att: Denna information tas 
till protokollet. 

 
Beslutsunderlag 
• Liselotts Hassels (SD) förslag  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att avslå ledamotsinitiativet med 
hänvisning till socialnämndens beslut den 27 maj 2020, § 65, punkt 2. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 

Beslutes skickas till  
Socialchef 
Liselott Hassel (SD) 
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§ 6   Dnr SN 2021/22 
 
Redovisning av heltidsresan inom Socialförvaltningen   
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
1. ge socialchefen i uppdrag att redovisa det pågående arbetet kring heltidsresan inom 

Socialförvaltningen på Socialnämndens sammanträde i maj 2021 utifrån plan för fler 
heltider i Melleruds kommun 2018 - 2022. Redovisningen ska dessutom bestå av;  

a. analys av AVA-användningen och åtgärdsbehov 

b. framtagna anvisningar hur verksamheterna ska arbeta  
c. redovisning av anslagen rambudget 3 mnkr (budget 2019 s. 7) och det ekonomiska 

utfallet av heltidsresan  
 

2. ge sektorchef för stöd och service i uppdrag att redovisa hur arbetet med heltidresan pågår 
inom sektorn på Socialnämndens sammanträde i mars 2021 

 
Sammanfattning av ärendet  
Heltidsresan är ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 
Kommunal. Arbetet ska syfta till att underlätta införandet av heltid i verksamheterna och utreda 
om det krävs förändringar i kollektivavtalet eller förtydliganden i rådgivning gällande arbetstid. 
Arbetet skulle ha fortgått till 2022-12-31 men då det fördröjts är det nu förlängt till 2024-12-31. 
Det praktiska genomförandet med att höja sysselsättningsgraderna skulle ske i kommunerna 
där heltid skulle vara norm under 2021. 

Hur arbetet med heltidsresan skulle fortlöpa, beslutades november 2017 i dokumentet "Plan för 
fler heltider i Melleruds kommun 2018-2O22". I dokumentet framgår att införandet av fler 
heltider skulle beakta verksamhet, ekonomi och personal. Heltidsanställningar skulle inte 
automatiskt ge ökade kostnader för verksamheten. Inriktningen för arbetet med heltidsplanen 
var bland annat att: 

• utreda förslag till bemanningsenhet  

• uppdra åt Socialnämnden att besluta om att erbjuda ökad sysselsättningsgrad till 
tillsvidareanställda  

• utbilda och inspirera medarbetare i syfte att skapa fler heltidstjänster 
 
Beslutsunderlag 
• Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2018-2O22. 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att: 
1. ge socialchefen i uppdrag att redovisa det pågående arbetet kring heltidsresan inom 

Socialförvaltningen på Socialnämndens sammanträde i maj 2021 utifrån plan för fler 
heltider i Melleruds kommun 2018 - 2022. Redovisningen ska dessutom bestå av;  

a. analys av AVA-användningen och åtgärdsbehov 
b. framtagna anvisningar hur verksamheterna ska arbeta  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Socialnämnden 2021-01-19 9 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

c. redovisning av anslagen rambudget 3 mnkr (budget 2019 s. 7) och det ekonomiska 
utfallet av heltidsresan  

 
2. ge sektorchef för stöd och service i uppdrag att redovisa hur arbetet med heltidresan pågår 

inom sektorn på Socialnämndens sammanträde i mars 2021 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  
Socialchef 
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§ 7   Dnr SN 2020/171 
 
Information om Covid-19  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På socialnämndens utskott 2020-04-06, § 35, togs beslutet att förvaltningen löpande under 
pandemin, återkopplar till utskottet och nämnden hur arbetet fortgår avseende tillgång till 
skyddsutrustning, arbetsmiljöfrågor samt informationen till medarbetarna. 

Sektorchefen för Vård och omsorg lämnar en aktuell information. 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner informationen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 8 
 
Systematiskt kvalitetsarbete – Individ och familjeomsorg 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen kring systematiskt kvalitetsarbete.  

Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef individ och familjeomsorg informerar om det systematiska kvalitetsarbetet inom 
sektor individ och familjeomsorg.  

• Nuläge av pågående arbete 
• Pågående kvalitetsarbete  
• Personal och bemanningsläget  

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner informationen.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 9 
 
Rapporter från socialförvaltningen 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen med tillägget att Socialförvaltningens systematiska 
arbete blir ett stående ärende på Socialnämndens sammanträden.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Socialchefen rapporterar från sammanträden m.m.: 

• Kort information kring arbetet med gemensamt verksamhetsområde  
• Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 
• Återkoppling från arbetsgruppen kring åtgärdsplan Administrativa enheten 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 10 
 
Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Socialnämndens ordförande och ledamöterna rapporterar från sammanträden m.m: 

• Rapportering från extra utskott som var den 29 december 2020 
• Rapporteringstillfälle tillsammans med Socialnämndens ordförande samt Gunnar Erlandsson 

och Tanja Mattsson den 4 januari 2021 samt 12 januari 2021 med Tanja Mattsson.  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 11 

Redovisning av delegeringsbeslut  

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstepersoner 
enligt gällande delegeringsordning.  

Besluten ska anmälas till socialnämnden varje månad. Redovisningen innebär inte att 
socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan socialnämnden 
återkalla delegering.  
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:  

• Delegeringsbeslut IFO december 2020 
• Delegeringsbeslut VoO december 2020 
• Anställningsbeslut rapport tillsvidareanställningar december 2020 
• Anställningsrapport tidsbegränsade anställningar december 2020 
• Anställningsrapport timavlönade anställningar december 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 12 

Anmälan  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet  
Varje månad anmäler socialförvaltningen handlingar som inkommit och bedöms relevanta  
för socialnämnden att få kännedom om. Inkomna handlingar och skrivelser mellan perioden  
9 december 2020 – 12 januari 2021 

• Förvaltningsrätten beslut 2020-12-11 
• Förvaltningsrätten beslut 2020-12-30 
• Förvaltningsrätten beslut 2021-01-08 
• Förvaltningsrätten dom 2020-12-08 
• Förvaltningsrätten dom 2020-12-22 
• Förvaltningsrätten dom 2020-12-23 
• Förvaltningsrätten dom 2020-12-28  
• IVO klagomål på verksamhet 2020-12-04 
• IVO klagomål på verksamhet 2020-12-10 
• IVO beslut 2020-12-08 
• IVO beslut 2020-12-18 
• IVO beslut 2020-12-21 
• IVO begäran 2020-12-21 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 13    Dnr SN 2021/23 
 

Ledamotsinitiativ gällande att synliggöra IFO:s sparbeting 
efter beslut om sektorsbudget 2021 

 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ledamotsinitiativet och ge socialchef i uppdrag att redovisa ett 
förtydligande av IFO:s totala budgetram och dess fördelning 2021, samt en tydlig beskrivning av 
hur sparmålet på totalt 7 miljoner för att hamna inom ram ska uppnås.     
Sammanfattning av ärendet  

Olof Sand (S) och Christine Andersson (S) väcker ett initiativärende och föreslår följande: 
Synliggöra IFO:s sparbeting efter beslut om sektorsbudget 2021  
Den Socialdemokratiska kommunala gruppen har i samband med budgetbeslut i SN och KF inför 
2021 hävdat att Socialförvaltningen för driften 2021 har behov av att totalt 9 miljoner kronor 
tillförs den gällande ramen på 296 miljoner kronor. Vi förlorade omröstningen i kommunfullmäktige 
både i juni och december 2020. Eftersom våra ursprungskrav inom sektor Vård och omsorg nu kan 
tillgodoses genom regeringens beslut om 4,9 miljoner i extra permanenta medel till Melleruds 
äldreomsorg, riktar vi vårt fokus på kommunens Individ och Familjeomsorg. (IFO) Vid nämndens 
möte i december 2020, hanns inte punkten för IFO med och vid mötet den 19 januari 2021 önskar 
den Socialdemokratiska gruppen att få en fyllig redovisning av hur de tilldelade 54 miljonerna inom 
sektorn ska fördelas på respektive verksamhet. Vi är dessutom angelägna om att nämnden på 
januarimötet får en tydlig redovisning av omfattningen av de tänkta besparingarna på totalt 7 
miljoner kronor 2021, enligt tjänsteskrivelse 2020-12-07, dagordningens ärende 4.  Enligt tänkt 
besparing 2020 skulle 6 externa familjehem omvandlas till hemmaplanslösningar, vilket 
misslyckades och är en del av det slutliga underskottet 2020. Enligt verksamhetsuppföljning 
redovisad till och med oktober 2020 har SN totalt 27 familjehem varav 12 arvoderade och 15 
kontrakterade. I den muntliga föredragningen på nämnden 16/12 framkom att det krävs att 
flertalet externa familjehem behöver omvandlas till hemmaplanslösningar för att sparmålet 2021 
ska uppnås. 
Den Socialdemokratiska gruppen önskar att ett förtydligande av IFOs totala budgetram och dess 
fördelning 2021, samt en tydlig beskrivning av hur sparmålet på totalt 7 miljoner för att hamna 
inom ram ska uppnås.     
Beslutsunderlag 
Olof Sand (S) och Christine Anderssons (S) förslag  
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att anta ledamotsinitiativet och ge 
socialchef i uppdrag att redovisa ett förtydligande av IFO:s totala budgetram och dess fördelning 
2021, samt en tydlig beskrivning av hur sparmålet på totalt 7 miljoner för att hamna inom ram ska 
uppnås.     
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 
Beslutes skickas till  
Socialchef 
Olof Sand (S) och Christine Andersson (S) 

 


