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 Utdragsbestyrkande 

 

Tid och plats Onsdagen den 18 november 2020, klockan 08.30 – 12.30, i 

Sparbankssalongen på Kulturbruket på Dal 

 
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) 
 
Övriga närvarande 

Ersättare Maja Holmgren § 155–160  (C) 
 Olof Sand   (S) 

 Florence Jonasson   (S) 
 Paula Törnqvist § 161–173  (KD)  

  

Tjänstepersoner Gunnar Erlandsson, t.f. socialchef 
Claes Sundén, förvaltningsekonom § 155 - 165 

Frida Larsson, sekreterare 
Carina Holmqvist, sektorchef IFO § 155 - 160 

Jenny Mabäcker, enhetschef vård och omsorg § 163 
Pernilla Wall, sektorchef vård och omsorg  

Mikael Nilsson, samverkanssamordnare § 165 

  
Övriga Anna-Karin Welén, praktikant 

Helena Johansson, praktikant 
 

Utses att justera  

Justerare Anita Augustsson (KIM) 

Ersättare Christine Andersson (S) 

 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 19 november 2020, klockan 11.00. 

 
Justerade paragrafer  § 155 - 173 

 

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

  Frida Larsson 

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

  Daniel Jensen  

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

 Anita Augustsson 

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

 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2020-11-18 

 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-19  

 

Datum då anslaget tas ned 2020-12-11  
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

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

 Frida Larsson 
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Innehållsförteckning 
 

§ 155  Fastställande av dagordning   

§ 156  Närvarande av praktikant   

§ 157  Presentation sektorchef IFO   

§ 158  Verksamhetsuppföljning och prognos - oktober 2020  

§ 159  Ombyggnad av Fagerlid lokaländring   

§ 160  Information om äldreomsorgslyftet   

§ 161  Investeringsbudget 2020   

§ 162  Sammanträdesplan 2021  

§ 163  Presentation om schemaprocess i samband med heltidsresan för vård och omsorg   

§ 164  Redovisning brukarundersökning äldreomsorg   

§ 165  Presentation till förslag om arbetslinjen   

§ 166  Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till 

funktionshindrade (LSS) - kvartal 4/2020 

 

§ 167  Ängenäs särskilda boende, rapport  

§ 168  Information om Covid-19  

§ 169  Rapporter från socialförvaltningen  

§ 170  Rapporter från socialnämndens ledamöter  

§ 171  Arbetsmiljö  

§ 172  Redovisning av delegeringsbeslut  

§ 173  Anmälan  
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§ 155 
 

Fastställande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer följande dagordning med två extra ärende § 159 och § 160. 

1. Fastställande av dagordning  

2. Närvarande av praktikanter  

3. Presentation av sektorchef IFO 

4. Verksamhetsuppföljning och prognos - oktober 2020  

5. Ombyggnad av Fagerlid lokaländring 

6. Information om äldreomsorgslyftet 

7. Investeringsbudget 2020 

8. Sammanträdesplan 2021 

9. Presentation om schemaprocess i samband med heltidsresan för vård och omsorg 

10. Redovisning av brukarundersökning äldreomsorg  

11. Presentation till förslag om arbetslinjen  

12. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till 

funktionshindrade (LSS) - kvartal 3/2020Ängenäs särskilda boende 

13. Information om Covid-19 

14. Rapporter från socialförvaltningen 

15. Rapporter från socialnämndens ledamöter 

16. Arbetsmiljö 

17. Redovisning av delegeringsbeslut 

18. Anmälan 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden fastställer följande dagordning med två extra 

ärende § 159 och § 160. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 156 
 

Närvarande av praktikanter  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att adjungera praktikanterna Helena Johansson och Anna-Karin Welén 

på dagens sammanträde.  
 

Sammanfattning av ärendet  

Socialnämnden behöver godkänna praktikanterna Helena Johansson och Anna-Karin Welén 
närvaro på dagens sammanträde i socialnämnden då mötet inte är öppet för andra än 

förtroendevalda och berörda tjänstepersoner.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att adjungera praktikanterna  
Helena Johansson och Anna-Karin Welén på dagens sammanträde.  

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 157 
 

Presentation av sektorchef IFO  
 
Socialnämndens beslut  

Socialnämnden godkänner informationen. 
 

Sammanfattning av ärende  

Carina Holmqvist anställd som sektorchef IFO med samverkan Bengtsfors kommun presenterar 
sig för Socialnämnden. 

 
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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§ 158   Dnr SN 2020/58  

Verksamhetsuppföljning och prognos - oktober 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att 

1. godkänna information  

2. ge förvaltningen i uppdrag att redovisa åtgärdsplan för budget i balans 2020–2021  
den 16 december 2020 

3. uppmana förvaltningen att arbeta för att minimera underskottet 2020 

    
Sammanfattning av ärende 

Redovisning av statistik och ekonomi för sektorerna Individ- och familjeomsorgen, Vård och 
omsorg och Stöd och service för oktober 2020. 

 

Beslutsunderlag 

• Statistikunderlag 

• Redogörelse av ekonomi 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att 

1. godkänna information  

2. ge förvaltningen i uppdrag att redovisa åtgärdsplan för budget i balans 2020–2021  

den 16 december 2020 

3. uppmana förvaltningen att arbeta för att minimera underskottet 2020 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 159     Dnr SN 2020/143 
 

Ombyggnad av Fagerlid lokaländring 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att 

1. godkänna upprättat förslag gällande ombyggnad av Fagerlid enligt förvaltningens 

förslag 

2. ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra projekt Fagerlid. 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån diskussioner mellan socialnämnd och KSAU under hösten 2020 har förutsättningar 

förändrats för projekt Fagerlid. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en bedömning och kan 
omfördela investeringsmedel från andra objekt, för att färdigställa Fagerlid. Detta har redovisats 

på socialnämnden och KSAU under hösten 2020. Samhällsbyggnadsförvaltningens 

kostnadsberäkning överstiger de 7 miljoner som socialnämnden beslutade om i maj 2020, inför 
budget 2021, att användas till ombyggnaden. Det finns också 3 miljoner 2022 inom 

samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsram. Beslutade investeringsmedel ligger i 
samhällsbyggnads investeringsbudget för 2021 och 2022, och dessa ska täcka ombyggnaden av 

Fagerlid. En omfördelning av investeringsmedel 2021 inom samhällsbyggnad, innebär att 
Projekt Fagerlind beräknas starta i februari 2021 och vara helt färdigt efter sommaren 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Tidigare utredning gällande ombyggnad, investering och hyra för Fagerlid beslutades av 
socialnämnden i maj 2020. Den tidigare utredningen låg till grund för en investering på 7 mkr, 

då investeringsutrymmet var ytterst begränsat de kommande åren för Melleruds kommun. Det 
innebar små ombyggnationer på Fagerlid. Målsättningen var att göra så få byggnadsingrepp 

som möjligt för att hålla nere kostnaderna, samt att på ett säkert och kvalitativt sätt, säkra 

behoven av platser utifrån hur behovet ser ut i dagsläget, samt hur behoven kan komma att 
förändras i framtiden. 

 
Utifrån nya diskussioner mellan socialnämnd och KSAU under hösten 2020 med företrädare för 

samhällsbyggnad, har förutsättningar förändrats för Fagerlid. Samhällsbyggnad har gjort en 

bedömning och kan omfördela investeringsmedel från andra objekt under 2021, vilka har 
redovisats på socialnämnden och KSAU. Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnadsberäkning 

överstiger de 7 miljoner som socialnämnden beslutat om inför 2021. Det finns också 3 miljoner 
2022. Beslutade investeringsmedel ligger i Samhällsbyggnads investeringsbudget för 2021 och 

2022. 
  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag är att tidigare beslutade medel, omfördelas till att 

täcka ej startad ombyggnad av ”Fagerlidshemmet, korttids” 2,5 miljoner som utökas genom 
förflyttning av: 

 
- 1,8 miljoner från ”Renovering Bergs”  

- 0,4 miljoner från ”Bergs projektering” 

Då blir detta totalt 4,7 miljoner. 
 

Efter dessa omfördelningar finns det 3 miljoner kvar till ombyggnad av Bergs i 
samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget 2021. 
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Sammanfattningsvis är att den aktuella planen för Fagerlid blir följande: 
 

- Att tillsammans med partneringentreprenör, DGT Bygg, upphandla installations-UE.  

- Genomgång med verksamheten för fastställande av planlösning och åtgärder 
- Omfördelning av investeringsbudget KSAU 15 dec. 

- Projektering av åtgärder samt framtagande av produktionsbudget. 
- Presentation av produktionsbudget för KSAU/KS sammanträden i mitten på januari. 

- Ansökan om bygglov och ändrad användning till Tillväxtenheten även under denna tid. 

 
Produktionsstart är beräknad till i mitten av februari. 

 
- Avdelningar för korttid-rehab, korttid-demens, dagverksamhet, entréer och vägar är 

beräknad till ca 3 månaders byggtid. 
- Kommunrehab blir färdigt efter sommaren. 

 

Det innebär att stora delar av ombyggnaden på Fagerlid, beräknas vara färdigställd innan 
sommaren 2021. Det som blir kvar är ombyggnad av kommunrehabs lokal som beräknas vara 

klar efter sommaren 2021. 
 

Ekonomiska förutsättningar  

Med de förändrade förutsättningarna ökar årshyran för Fagerlid 2021, med 200 tkr, som 
omfördelas inom beslutad ram för socialnämnden, genom att medel omfördelas från en buffert 

hos socialchefen för att täcka de ökade hyreskostnaderna på Fagerlid. I budget 2022 ökar 
hyreskostnaden med ytterligare 200 tkr och denna ska tas med i förslag till budgetram 2022. Se 

kalkyler ombyggnad av Fagerlid 
 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 

• Tidigare ritning Fagerlid, Samhällsbyggnad (arbetsmaterial). Bifogas ej finns i beslut 

socialnämnd daterat 2020-05-27 § 66 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
1. Socialnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag gällande ombyggnad av Fagerlid 

enligt förvaltningens förslag 

2. Socialnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra 

projekt Fagerlid. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Diariet 

Samhällsbyggnadschef Magnus Olsson 
Gunnar Erlandsson Tf socialchef 

Pernilla Wall sektors chef  
Kommunen@mellerud.se 
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 § 160  
 

 Information om äldreomsorgslyftet  
 

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden godkänner informationen. 
 

Sammanfattning av ärende  

Sektorchef vård och omsorg informerar socialnämnden om äldreomsorgslyftet. 
 

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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§ 161   Dnr SN 2020/351 

Investeringsbudget 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslut att 

1. anta nedan angivna investeringar under investeringsbudget 2020.  

2. framtida nyttjande av investeringsbudget får beslut fattas av socialchef. Det vill säga 
delegering av beslutet till socialchef med redogörelse till nämnd vad som utförs. 

Sammanfattning av ärende  

Socialnämnden har erhållit en investeringsbudget med belopp om 300 000 kronor att nyttja  
för perioden 2020. Beslut om igångsättningstillstånd för investeringsprojekt som beräknas 

understiga 1 mkr fattas av ansvarig nämnd/styrelse eller till den de delegerat. För samtliga 
investeringsprojekt som beräknas överstiga 1 mkr krävs kommunstyrelsens godkännande för 

igångsättningstillstånd. Investeringar i infrastruktur, verksamhetsfastigheter och taxefinansierad 

verksamhet förutsätter att berörd verksamhet gjort beställning för projektering, och därmed 
påtagit sig betalningsansvar för de projekteringskostnader som uppstår om investeringen inte 

blir av. Nytillkommande investeringsärenden som ej ryms inom befintliga ramar ska alltid 
beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska hänskjuta ärende till kommunfullmäktige 

om aktuell investering är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Förvaltningen förslås följande fördelning av pengarna;  

 

 Belopp Livslängd 

Insynsskydd på fönster IFO 35 000 5 år 

Markiser IFO 76 984 5 år 

Möbler IFO 30 844 5 år 

Kinnarp Bordsavdelare Administrativa enheten 4 911 5 år 

Grundutrustning Fagerlidshemmet 35 338 5 år 

TV Bergs 38 400 5 år 

Skåp med kodlås Hemsjukvård 27 150 5 år 

GPS körjournal  49 470 5 år 

Summa 298 097  

 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse  

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslut att 

1. anta nedan angivna investeringar under investeringsbudget 2020.  

2. framtida nyttjande av investeringsbudget får beslut fattas av socialchef. Det vill säga 

delegering av beslutet till socialchef med redogörelse till nämnd vad som utförs 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen  

Förvaltningsekonom socialförvaltningen  

Socialchef 
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§ 162   Dnr SN 2020/352 
 

Sammanträdesplan 2021 för socialnämnden 
 
Socialnämndens beslut  

Socialnämnden fastställer sammanträdesplan 2021 enligt föreliggande förslag med justering att 
socialnämndens sammanträde är mellan klockan 08.30 – 12.30. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 7 § i socialnämndens reglemente ska socialnämnden varje år fastställa tiderna för 

ordinarie sammanträde.  
 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse  

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden fastställer sammanträdesplan 2021 enligt 
föreliggande förslag med justering att socialnämndens sammanträde är mellan klockan 08.30 – 

12.30. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 163 

Presentation om schemaprocess i samband med heltidsresan  
för vård och omsorg  
 
Socialnämndens beslut  

Socialnämnden godkänner informationen.  

 
Sammanfattning av ärende 

Enhetschef på Fagerlidshemmet ger en presentation av hur schemaprocessen ser ut i  
samband med heltidsresan för vård och omsorg.  

 

Beslutsunderlag 

• Presentation  
 

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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§ 164 

Redovisning av brukarundersökning äldreomsorg  

 

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden godkänner redovisningen.  

 
Sammanfattning av ärende 

Sektorchef vård och omsorg ger en presentation av brukarundersökningen inom  

särskilt boende och hemvård 2020.  
 

Beslutsunderlag 

• Presentation (presentation finns att läsa i socialnämndens Teamsgrupp) 
 

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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§ 165   Dnr SN 2020/354 

Presentation till förslag om arbetslinjen  
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 
Sammanfattning av ärende 

Utifrån arbetslinje-modellen, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, skapas ett 

projekt under 2021 med målsättning att med samma ekonomiska medel som tidigare minska 
andelen kommuninvånare som är beroende av ekonomiskt bistånd. 

 
Beskrivning av ärende  

Antalet individer som står långt ifrån arbetsmarknaden har de senaste åren ökat vilket medför 

ekonomiska och sociala utmaningar med långvarigt utanförskap till följd. Offensiva kommunala 
åtgärder krävs och kommuner i landet har i allt större utsträckning tagit ansvar för 

arbetsmarknadsåtgärder riktade till målgruppen som uppbär ekonomiskt bistånd. De kommuner 
som lyckats bäst med att minska kostnaderna utgår från arbetslinjen. Arbetslinjen kräver en 

motprestation av individen och modellerna bygger på arbetsträning/arbetspraktik, individuell 
coachning och arbetsmarknadspolitiska anställningar. Utifrån befintliga förutsättningar arbetar 

individ- och familjeomsorgen tillsammans med arbetsmarknadsenheten fortsatt i steg mot 

denna riktning. 

Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen skapas ett projekt under 2021 med 

målsättning att med samma ekonomiska medel som tidigare minska andelen kommuninvånare 
som är beroende av ekonomiskt bistånd. Anställningarna ska bidra till att minska utanförskapet 

och att individen tar steg mot att finna sin försörjning på arbetsmarknaden långsiktigt. Projektet 

innebär att 8 individer som idag har ekonomiskt bistånd anställs 12 månader av arbets-
marknadsenheten med extratjänst för arbete inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Individerna 

kommer att utföra skötsel, underhåll och enklare reparationsarbeten. Samhällsförvaltningen 
anställer en arbetsledare under 12 månader som bekostas av individ- och familjeomsorgen. 

Uppföljning under anställning sker av coach på arbetsmarknadsenheten. För att stödja individen 

i fortsatt arbetssökande eller vidare studier med CSN. 

Individerna har i samråd med coach under perioden för anställning möjlighet att studera upp till 

50 % med bibehållen lön för att ytterligare stärka sin position på arbetsmarknaden. Det kan 
handla om enstaka teoretiska ämnen, kurser eller yrkesprogram. 

 
Ekonomiska förutsättningar  

Sammanfattningsvis ger denna åtgärd en nettovinst med 332 tkr för Melleruds kommun. 

Samtidigt ger det också en ökad möjlighet för personer som får försörjningsstöd, att bryta sin 
isolering, och få en ny start i livet med ett meningsfullt innehåll i vardagen. Anställningarna ska 

bidra till att minska utanförskapet och att individen tar steget mot att finna sin egen försörjning 
på arbetsmarknaden. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

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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§ 166   Dnr SN 2020/232 
 

Ej verkställda beslut kvartal 3 2020 

 

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 3.  
 

Sammanfattning av ärendet  

För tredje kvartalet 2020 har ett beslut inte kunnat verkställas inom tre månader.  
 

Ett beslut avseende kontaktperson 9 § 4 LSS, beslutet är även återrapporterat med 
avslutsdatum 2020-10-21 

 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse  

• Individrapport 1 (finns att läsa i socialnämndens Teamsgrupp) 
 

Beskrivning 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 
verkställigheten där biståndet inte åter verkställs inom tre månader 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 funktionshinder  

• SoL-individ- och familjeomsorg  

• LSS-omsorg om personer med funktionshinder  
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda 

kvartal 3 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 
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§ 167   Dnr SN 2019/364 
 

Ängenäs särskilda boende, rapport 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet  

Sektorchefen för vård och omsorg lämnar en aktuell rapport om verksamheten vid Ängenäs 
särskilda boende: 

• Personalinformation  

• Information om teknik och nuläget  

• Ekonomi 

 
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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§ 168   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: 

• Besöksrutiner och förhållningssätt till besök på våra boende 

• Avstämningsmöten varje vecka istället för varannan vecka  

• Översyn skyddsutrustning 

• Förberedelser utifrån skärpta råd  

 

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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§ 169 

 
Rapporter från socialförvaltningen 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 
Sammanfattning av ärendet  

Socialchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Information om dialogmöte med IVO som ägde rum den 17/11 

• Flera nya medarbetare på IFO och rekrytering pågår  

• Ny socialchef kommer vara på plats fyra dagar under november och december  

• Information om samverkan med Bengtsfors 

 

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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§ 170 
 

Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet  

Socialnämndens ordförande och ledamöterna rapporterar från sammanträden m.m: 

• Information från extra utskott 11/11–2020 inför dialogmöte med IVO som ägde rum den 
17/11–2020. 

• Information från Kommunala pensionärsrådet 10/11–2020 (KPR) som ägde rum via Teams. 

• Information från Kommunala funktionshinderrådet 10/11–2020 (KFR) som ägde rum via 

Teams. 

• Information från POLSAM den 22/11–2020 
 

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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§ 171  

Arbetsmiljö 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att redovisa det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på sammanträdet 16 december 2020.  

Sammanfattning  
Det är av stort intresse för Socialnämnden att följa och informeras om det pågående 

systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i förvaltningen under socialnämndens möte i december. 

Uppdraget består av att kontinuerligt redovisa/ presentera den process eller flöde som 
förvaltningen arbetar efter när det gäller arbetsmiljöarbetet i dessa steg:  

1. Undersökning  
2. Riskbedömning  

3. Åtgärder  

4. Handlingsplan  
5. Förebyggande åtgärder, tex friskvård, företagshälsovård etc. 

6. Arbetsmiljöutbildning  
7. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 

redovisa det systematiska arbetsmiljöarbetet på sammanträdet 16 december 2020.  
 

Beslutsgång 

Ann-Sofie Fors (M) initierar ärende och ordföranden frågar på förslaget och finner att 

socialnämnden bifaller detta. 

Beslutet skickas till 

Socialchef  
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§ 172 
 

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 oktober 2020 

• Delegeringsbeslut VoO oktober 2020 

• Anställningsbeslut rapport angående tillsvidareanställningar oktober 2020 

• Anställningsrapport tidsbegränsade anställningar oktober 2020 

• Anställningsrapport timavlönade anställningar oktober 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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§ 173 
 

Anmälan  
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.  
 

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  

14 oktober – 11 november 2020: 

• IVO klagomål på verksamhet 2020-10-20 

• IVO klagomål på verksamhet 2020-10-18 

• IVO klagomål på verksamhet 2020-10-12 

• IVO anmälan Lex Sarah 2020-11-11 

• IVO bekräftelse 2020-11-03 

• Förvaltningsrätten beslut 2020-10-28 

• Förvaltningsrätten beslut 2020-10-28 

• Förvaltningsrätten dom 2020-10-20 

• Förvaltningsrätten dom 2020-10-27 

• Förvaltningsrätten dom 2020-10-30 

• Förvaltningsrätten dom 2020-11-03 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

 

 

 
 

 
   

 

 
 


