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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdagen den 25 april 2017, klockan 08.30 – 12.30, i 
Skållerudsrummet 

 
Beslutande  
Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) 

Daniel Jensen, vice ordf. (KD) 
Christina Andersson (C) 
Karin Nodin (C) 
Marianne Larsson (M) 

 
 
Tjänstgörande ersättare Anita Augustsson  (KiM) för Märta Collén 
 Christine Andersson      (S) för Eva Larsson  

 
Övriga närvarande 
  
Tjänstemän Roger Granat, socialchef 
 Patrik Högfelt, ekonom § 41-44, § 49 
 Sandra Jillnevik, enhetsch ensamkommande Dalsland  § 40, § 47 
 Henry Einestedt, tf sektorchef IFO, § 40, § 46-47  
 Karolina Christensen, sektorchef Vård och Omsorg, §45 §48  

 
Övriga  

 
Utses att justera  
Justerare Christina Andersson (C) 
Ersättare Marianne Larsson (M) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 28 april 2017, klockan 08:30 

 
 
Justerade paragrafer  §§ 39 - 53 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Gunnar Karlsson 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Michael Melby (§ 40-53)                    Daniel Jensen (§ 39)  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Christina Andersson 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2017-04-25 

 
Datum då anslaget sätts upp 2017-05-02 
  

 
Datum då anslaget tas ned 2017-05-29 
  
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Gunnar Karlsson 
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§ 39  Dnr SN 2016/183.701 
 
Föreningsbidrag 2017 
    
Nämndens beslut 
 

Förening  Medl. 2016 2017 2017 
      Ansökt Beslut 
Föräldraföreiningen mot narkotika   500   20 000   500   
Brottsofferjouren Bohus-Norra älvsborg   2 000   15 000   2 000   
Boulealiansen     5 000   1 000   
Idégruppen Älvan   5 000   10 000   5 000   
Reumatikerföreningen Mellerud   5 000   8 500   5 000   
SPF Seniorerna Melleruds bygden 240 5 000   5 000   5 000   
HRF, Hörselskadades förening i 
Mellerud 201 5 000   5 000   5 000   
PRO 258 5 000   5 000   5 000   
Vänersborg Södra-Dals FUB  25 (100) 5 000   6 000   5 000   
BRIS      17 810     
Melleruds Demensförening 55 5 000   5 000   5 000   
Näffs, N:a Älvsborgs förening för 
frivilligarbetare (125) 1 000   3 000   1 000   
RPT, Personskadeförbundet  13 300     300   
          
Summa   38 800   105 310   39 800   

 
Jäv  
  
Michael Melby och Christine Andersson anmäler jäv och deltar inte i överläggning 
eller beslut. Under denna punkt tjänstgör Daniel Jensen (KD) som ordförande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ansökningstiden gick liksom tidigare år ut den 31 mars. Förslag till utdelande har 
baserats på tidigare praxis. Vägledande har varit: lokal verksamhet, medlemsantal, 
regional förening med lokal verksamhet, regionala föreningar med aktiva 
medlemmar boende i Mellerud, riksorganisationer som arbetar aktivt förebyggande 
för socialnämndens målgrupper. Avsikten med bidragen är att säkra en fortsatt 
verksamhet men inte att samla för framtida behov. Utifrån dessa kriterier ges 
bidragen lika beroende på typ av förening och verksamhet snarare än ansökt 
summa. Förra året beviljades bidrag med totalt 38 800 kr. Förslaget uppgår till 39 
800 kr.  
 
På kontot för bidrag till föreningar och stiftelser finns ytterligare budgeterade medel 
men handläggaren bedömer inte att finns anledning att frångå praxis genom att 
göra generella höjningar av bidragen. Skulle någon ny ansökan inkomma under 
året som avser etablera samverkan med kommunen om vissa frivilliginsatser kan 
den prövas under löpande budgetår.    
 
Beslut skickas till 

 
Sökande föreningar endast som utbetalning. 
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§ 40  
 
Ensamkommande som blir åldersuppskrivna 
 
Styrelsens/nämndens beslut 

Socialnämnden i Melleruds kommun beslutar att barn som blir åldersuppskrivna 
inte ska få fortsatt boende på HVB, Stödboende eller familjehem genom 
kommunen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 

Socialnämnden i Melleruds kommun har att fatta beslut om rätten till boende och 
omsorg för ensamkommande barn som under asylprocessen av Migrationsverket 
bedöms vara överåriga. 

Förvaltningen har tagit fram två alternativ och belyser nedan fördelarna och 
svårigheterna kring båda alternativen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Sandra Jillnevik, enhetschef Enheten för ensamkommande barn Dalsland 
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§ 41 Dnr SN 2017/67.042 
 
Ej verkställda beslut Kv1 2017 
 
Nämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre 
månader.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 

För första kvartalet 2017 har ett nytt beslut avseende boende, SoL, inte kunnat 
verkställas inom tre månader. Verkställigheten av detta beslut har dock skett under 
samma kvartal. Ett ärende om kontaktperson har avslutats utan att verkställighet 
skett. 
 

Beslutsunderlag 

Individrapport – 1492525509677 och 1492526094389 (sekretess) 

Individrapport – 1492526772667 (sekretess) 

Kvartalsrapport 1 – 1492526287763 (bifogas) 
 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader 
från beslutdatum till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Rapporteringen 
avser också avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställs inom 
tremånader från datum för avbrottet. 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  
 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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§ 42 Dnr SN 2017/67.042 
 
Prognos 2017 
 
Nämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner redovisningen av prognosen och hänvisar till 
handlingsplan för ekonomi i balans som beräknar att nämndens ekonomi är i balans 
med budget 2017 under kvartal 4.  
 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med återkoppling vid 
nämndens möte i juni, augusti, oktober och december. 
 
Sammanfattning av ärendet  
 
Socialnämnden bedömer i årets första prognos att nettokostnaderna kommer att 
överstiga nämndens budgetram med 6,9 mnkr. De främsta orsakerna bakom det 
förväntade resultatet är inom Individ- och familjeomsorgen där lönekostnaderna 
varit stora på grund av att ordinarie personal har fått ersättas av konsulttjänster.  
Inom Vård och omsorg har omsorgsbehovet ökat och behovet av hemvård har 
ökat.   
  
Förvaltningen har i uppdrag att redovisa en prognos över bedömt helårsutfall vid 
nämndens sammanträden. Prognosen uppdateras efter varje månads utgång.  
 
Beslutsunderlag 
 
Prognos och statistik för mars 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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§ 43  
 
Handlingsplan för ekonomi i balans 
 
Nämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner handlingsplanen och ger förvaltningen i uppdrag att 
genomföra den. 
 
Socialnämnden vill ha en skriftlig redovisning av vidtagna åtgärder vid nämndens 
sammanträde i juni, augusti, oktober och december. 
 
Sammanfattning 
 
Årets första ekonomiska prognos pekar mot ett underskott på 6,9 mnkr om inga 
åtgärder vidtas. Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder där målsättningen 
är att kvartal 4 2017, visa en budget i balans. Detta skapar också förutsättningar 
för att nå en budget i balans 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef 
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§ 44 Dnr SN 2017/30.007 
 
Svar på revisionsrapporten ”uppföljning av granskning 
avseende upphandling”  
 
Nämndens beslut 
 
Socialchefen får i uppdrag att ge chefer inom förvaltningen förnyad och uppdaterad 
information om kommunens organisation och regelverk angående upphandling. 
Förvaltningen ska även medverka till att rutiner för upphandlingssamordning, 
avtalstrohet och dokumentation upprättas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC gjort en 
uppföljning av en tidigare granskning av upphandling i kommunen. Syftet med 
granskningen är att undersöka om kommunstyrelsens och nämndernas arbete med 
upphandlingar och inköp är ändamålsenligt och om inköp följs upp på ett 
ändamålsenligt sätt.  
 
Revisorernas samlade bedömning är att kommunen i allt väsentligt vidtagit 
åtgärder för att förbättra upphandlingsrutinerna och möte revisorernas tidigare 
rekommendationer. Revisorerna noterar dock att uppföljningen av avtalstrohet som 
genomförs inte är strukturerad eller grundad i någon fastställd rutin. Skapande av 
rutiner och verkställande av den planerade upphandlingsorganisationen som 
innebär begränsningar i antalet beställare inom kommunen torde vara steg i rätt 
riktning. Vidare har revisorerna noterat kommunen behöver stärka rutinen kring 
direktupphandlingar.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 februari 2017, § 73, att ge 
ekonomichefen i uppdrag att tillsammans med kultur- och utbildningsförvaltningen 
och socialförvaltningen ta fram ett förslag till svar på revisionsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsrapporten Uppföljning av granskning av upphandling.  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-21, § 73.  
Socialnämndens beslut 2017-02-28, § 14. 
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§ 45 Dnr SN 2017/17.739 
 
Medborgarförslag om ”Hörsel- och syninstruktör”  
 
Nämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att eftersöka fondmedel för att 
starta ett projekt med hörsel- och syninstruktör.  
 
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en projektplan senast 
30 september 2017 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Inger Andersson har i ett medborgarförslag föreslagit kommunen att inrätta en 
tjänst som hösel- och syninstruktör. Kommunstyrelsen har uppdragit åt 
socialnämnden att svara på medborgarförslaget. 
 
Socialnämnden har gett uppdraget till Vård och omsorgssektorn att utreda 
medborgarförslaget om att inrätta en tjänst som syn och hörselinstruktör. 
Nämnden godkänner utredning om Syn och hörselinstruktör till personer som har 
insatser från socialnämndens verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från Sektorchef, Vård och Omsorg 
Socialnämndens beslut 2017-03-28 §30 
Medborgarförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 46 Dnr SN 2017/64.751 
 
IVO – Föreläggande om att redovisa åtgärder med anledning 
av brister. 
 
Nämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och svaret till Inspektionen för 
Vård och Omsorg (IVO) enligt förelagt förslag. 
 
Socialnämnden beslutar att ta upp frågan om fortsatt revision/granskning på sitt 
augustimöte. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde den 2 mars 2017 en uppföljande 
inspektion med anledning av tidigare inspektion samt att nämnden vid tre tillfällen 
gjort Lex Sarah anmälningar om brister i handläggningen. 

 
IVO konstaterar vid inspektionen att handläggningen inte lever upp till kravet om 
god kvalitet samt att nämndens tidigare föreslagna åtgärder i många fall inte har 
genomförts. IVO har den 14 mars 2017 inkommit till kommunen med ett 
föreläggande där socialnämnden senast den 28 april 2017  
ska lämna en redogörelse över de åtgärder nämnden kommer att vidta med 
anledning av de brister som framkommit i tillsynen. Åtgärderna ska redovisas  
tillsammans med en tidplan. 
 
Socialnämnden beslöt 2017-03-28 att ge socialchefen i uppdrag att, tillsammans 
med t.f. sektorchefen för individ- och familjeomsorgen, ta fram en redogörelse med 
tidplan över åtgärder.  
 
Beslutsunderlag 

 IVO:s föreläggande 
 Socialnämndens beslut 2017-03-28 §33 
 Tjänsteskrivelse, Socialchef 
 Genomgång av samtliga ärenden efterföreläggande från Inspektionen för Vård 

och Omsorg, tf Sektorchef Individ och Familjeomrorg 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 
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§ 47  
 
Information om samplacering av ensamkommande barn 
 
Nämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Enheten för ensamkommande barn Dalsland har ett flertal ärenden där barn blivit 
anvisade som ensamkommande tillsammans med anhörig och som bor tillsammans 
med släktingar på asylboenden i och utanför kommunen. Eftersom ett 
anläggningsboende inte är att betrakta som enskilt hem kan/ska 
familjehemsplacering inte göras av barnet så länge släktingar bor på 
anläggningsboendet. Då det bedömts vara det bästa för barnet bor det kvar hos 
släktingar men saknar placeringsbeslut.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
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§ 48  
 
Information från Ung Omsorg 
 
Nämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ung Omsorg AB informerar om sin verksamhet inom vård och omsorg. Företaget 
arrangerar möten mellan unga och gamla på äldreboenden över hela Sverige. 
Genom att anställa skolungdomar bidrar de också till att göra vårdyrket intressant 
som framtida yrkesval.  
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§ 49 Dnr SN 2017/28.041  
 
Budget 2018 
 
Nämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna ramtilldelningen enligt Tjänstemannaförslag 
till Budget 2018 och plan 2019 – 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunchefens ledningsgrupp har tagit fram ett tjänstemannaförslag till budget 
2018. Socialnämnden har att yttra sig över ramtilldelning i Budget 2018 till 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2017-05-09  
 
I tjänstemannaförslaget till budget 2018 kompenseras socialnämnden med 
löneökningar (2,5 %) och prisökningar (1 %). Inför 2019 kompenseras 
socialnämnden för de extra kostnader som äldreboendet på Ängenäs kommer 
innebära. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänstemannaförslag till Budget 2018 och plan 2019 – 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet 
Ekonomiavdelningen 
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§ 50   
 
Rapporter från förvaltningen 
 
Nämndens beslut 

Socialnämnden godkänner socialchefens information. 

Sammanfattning av ärendet 

 Ängenäs – Byggnation av nytt äldreboende. Avtal har nu tecknats med 
huvudentreprenör. 

 Dagverksamhet för dementa  
 Ny sektorchef för Individ- och Familjeomsorg har utsetts i Magnus Jonsson 
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§ 51   
 
Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 
Nämndens beslut 

Socialnämnden godkänner information. 
 
Michael Melby 
 
5/4   Beredningen Välfärd 
5/4   Presentation av budget 2018, tjänstemannaförslaget. 
11/4  Utskott med presidieöverläggning 
18/4  Träff med Ksau och dragning av samordningsförbundets 

årsredovisning  2016 
 
Daniel Jensen 
 
5/4   Presentation av budget 2018, tjänstemannaförslaget. 
11/4  Utskott med presidieöverläggning 
18/4  Träff med Ksau och dragning av samordningsförbundets 

årsredovisning  2016 
 
Karin Nodin 
 
11/4  Socialnämndens Utskott  
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§ 52   
 
Delegationsärenden 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till socialnämndens utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt gällande delegeringsregler. 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: 
 
Beslut enligt SoL Individ- och familjeomsorg mars 2017 
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§ 53    
 
Anmälan 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-19, § 41, revisionsberättelse och 
beslut om ansvarsfrihet för år 2016.  

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-19, § 43, disponering av över- och 
underskott. 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-19, § 51, rapport över ej verkställda 
beslut enl socialtjänstlagen (SoL) och lagen om service till funktionshindrade 
(LSS) – kvartal 4/2016 

 
 
 


