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Dnr SN 2015/196.702

Ändring av starttid för servering enligt alkohollagen avseende
Restaurang Fontana, Storgatan 32, Mellerud
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ändrar tidigare beslut om stadigvarande serveringstillstånd för
Ekrem Agirman, orgnr 660101-6071 att servera starköl, vin, annan jäst
alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Restaurang Fontana.
Socialnämnden beviljar sökande serveringstillstånd under tiden kl 11.00–01.00
söndag-torsdag samt kl 11.00–02.00 fredag-lördag, dag före helgdag samt helgdag
enligt 8 kap 2 § alkohollagen.
Sammanfattning av ärendet
Sökande har önskat en omprövning av serveringstiden, då det skrivits in fel i
ansökan om vilken starttid serveringen ska ha på Restaurang Fontana, se bilaga 1.
Enligt alkohollagen gäller normaltid kl 11.00–01.00 och sökande vill gärna att
denna tid ska gälla för söndag- torsdag samt även under fredag-lördag och dag före
helgdag och helgdag mellan kl 11.00–02.00.
Det finns inget som hindrar att serveringen startar kl 11.00 och därför görs detta
tillägg hos nämnden. Emellertid måste detta beslutas av socialnämnden i Mellerud
för att kunna vinna laga kraft.

Beslutet skickas till
Ekrem Agirman
Alkoholhandläggaren
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Dnr SN 2016/013.702

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd att servera
alkoholdrycker till allmänheten vid Restaurang Börsen,
Köpmantorget 2, Mellerud
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beviljar Zarko Jovanovic, orgnr 820205-3279 stadigvarande
tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till
allmänheten i Restaurang Börsen, Mellerud, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.
Servering får ske inom lokalen måndag – torsdag mellan kl 11.00 -01.00 och
fredag, lördag, dag före helgdag samt helgdag mellan kl 11.00–02.00. Servering får
ske ovanstående tider på uteserveringen under perioden maj-september enligt 8
kap 19 § alkohollagen.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från sökanden den 2016-0113 se bilaga 1. Ansökan har kompletterats under handläggningens gång och
sökande har också avlagt kunskapsprov med godkänt resultat. Det finns fortfarande
några handlingar som inte kommit in till handläggaren och för att kunna utfärda
tillståndsbevis ska även dessa ha inkommit till kommunen och godkänts.

Beslutet skickas till
Zarko Jovanovic
Alkoholhandläggaren
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Dnr SN 2016/051.770

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Socialförvaltningen

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta ”Riktlinje och rutin för läkemedelshantering –
Socialförvaltningen”. Tidigare antagen, 15 april 2002, ”arbetsordning för
läkemedelshantering mm” upphör därmed att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) ansvarar
vårdgivaren (Socialförvaltningen) för att kvalitetsledningssystem finns och att det
innehåller de processer och rutiner som krävs för att säkerställa att verksamheten
uppfyller fastställda krav med god kvalitet.
Varje kommun ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) erbjuda god
och säker hälso- och sjukvård. En god kvalitet i läkemedelshanteringen är av
central betydelse för patientsäkerheten. Fel vid ordination, iordningsställande och
administrering av läkemedel kan medföra både allvarliga vårdskador och onödiga
kostnader.
Syftet är säkra rutiner i alla led så som ordination, leverans, förvaring,
iordningställande, överlämnande/intag och uppföljning.

Beslutsunderlag
Riktlinje och rutin för läkemedelshantering – Socialförvaltningen med bilagor.
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Dnr SN 2016/052.730

Riktlinje och rutin för behörighet till IT-system Socialförvaltningen

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta ”Riktlinje och rutin för behörigheter till IT system –
Socialförvaltningen”.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden (vårdgivaren) ansvarar för att det finns riktlinjer för vad som ska
gälla vid tilldelning av behörighet och den ska begränsas till vad som behövs för att
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Riktlinjen ingår i Socialförvaltningens
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Beslutsunderlag
Riktlinje och rutin för behörigheter till IT-system – Socialförvaltningen med bilagor.

Justerandes sign
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Dnr SN 2015/145.042

Bokslut 2015
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner och fastställer bokslutet för 2015 samt begär att
underskottet inte ska belasta 2016.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens resultat för 2015 uppgår till ett underskott mot budget med 7 277
tkr. De två främsta orsakerna till detta är ett stort antal placeringar på hem för
vård eller boende (HVB) samt en kraftig ökning av antalet brukare och insatser
inom hemvården. Inom stöd och service avviker socialpsykiatrin med lägre
kostnader då mer omfattande beslut inte verkställts.
Det anslag nämnden har för särskilda satsningar och ett medtaget överskott från
2014 om sammanlagt 1 400 tkr har inte nyttjats under 2015. Vidare har
socialnämnden beviljats ett statsbidrag på 1 360 tkr för att öka bemanningen inom
äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
Bokslut 2015

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr SN 2015/078.705

Ej verkställda beslut kvartal 4 2015

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre
månader.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen
avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott. Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.
De insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande:
SoL, äldreomsorg
SoL, omsorg om personer med funktionsnedsättning
SoL, individ- och familjeomsorg
LSS, omsorg om personer med funktionsnedsättning
Under fjärde kvartalet 2015 finns ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS som
inte verkställts. Sökande har tackat nej till erbjudandet.
Samtliga tidigare ej verkställda beslut är nu inrapporterade till IVO som verkställda.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Dnr SN 2015/210.108

Högre habersättning inom daglig verksamhet
Socialnämndens beslut
Habersättningen för brukare inom daglig verksamhet höjs under 2017 till
motsvarande belopp som avgiften är för lunch och ska behandlas under
budgetberedningen inför 2017.
Sammanfattning av ärendet
Habersättningen har varit på 36 kronor per dag under många år och har nu
uppmärksammats av en brukare som skrivit ett brev till socialnämnden. Enligt
förarbeten till Lagen om stöd och service, LSS ska habersättningen täcka eventuella
kostnader för lunch och det har verksamheten löst genom att subventionera
avgiften för de som äter lunch på arbetsplatsen. Kostnaden för en höjning ryms inte
inom budgeten för 2016. Det är bra för brukarna om ersättningen motsvarar
avgiften och att på så sätt öka självständigheten. Underlaget för kostnaden
kommer att beaktas under budget 2017.
Beslutsunderlag
Brev daterat 2015-11-15 från brukare inom daglig verksamhet. Resultat från öppna
jämförelser 2015 och beskrivning av förarbeten till habersättningen enligt LSS.
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Dnr SN 2016/018.723

Återbruk av kommunens inventarier i dagligverksamhets regi
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar om en fortsatt utredning av möjlighet till återbruk av
inventarier inom daglig verksamhet LSS i samverkan med AME.
Sammanfattning av ärendet
Beslut om återbruk av inventarier inom kommunens verksamhet har fattats av
kommunfullmäktige 16 december 2015. Vidare är ärendet överlämnat till
socialförvaltningen. Verkställigheten av beslutet ska ske inom befintlig verksamhet.
Daglig verksamhet kan inte avvara resurser under pågående år till att verkställa
detta beslut. Det bör utredas om daglig verksamhet ska verkställa det och till vilken
kostnad. Ska verksamhet ändra sin befintliga verksamhet och samverka med AME.
Inom daglig verksamhet finns idag inga lokaler för den här typen av verksamhet
och det behövs ytterligare personalresurser samt material. Till en kostnad som inte
ryms inom befintlig budget.
Beslutsunderlag
Underlag från Kommunfullmäktige 151216 § 139, Utredning av motion Dnr. KS
2015/31 och KSAU § 10.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 18

Rapporter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Daniel Jensen, Michael Melby, Christina Andersson
16/2 Socialnämndens utskott och presidie
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§ 19

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, januari 2016.
Dom Förvaltningsrätten i Göteborg 21 januari 2016. Avslag överklagat ärende
avseende särskilt boende.
Individ och familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd och familjerätt för januari 2016.
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Förvaltningsinformation/anmälan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
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Process hälso- och sjukvårdsavtal
Avtal samverkande sjukvård
Statistik
Kompetens och titulatur inom socialpsykiatri/vård- och omsorg
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