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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Onsdagen den 28 november 2018, klockan 08.30 – 13.00, i 
Skållerudsrummet, kommunkontoret, Storgatan 11 Mellerud  

 
Beslutande  
Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) 

Daniel Jensen, vice ordf. (KD) §§ 185 - 194 
Christina Andersson (C) 
Karin Nodin (C) 
Roland Björndahl (M) 

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

 
Övriga närvarande 
Tjänstemän Malin Johansson, socialchef 
 Anette Karlsson, sektorchef, §§ 185 - 187  
 Patrik Högfelt, ekonom, §§ 185 - 191 

Gunnar Karlsson, förvaltningssekretare 
  
Övriga  

 
Utses att justera  
Justerare Anita Augustsson (KiM) 
Ersättare Christine Andersson (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 28 november 2018, klockan 13.30. 
 
Justerade paragrafer  §§ 185 - 200 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Gunnar Karlsson 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Michael Melby  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Anita Augustsson 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2018-11-28 

 
Datum då anslaget sätts upp 2018-12-04  

 
Datum då anslaget tas ned 2018-12-28 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Gunnar Karlsson 
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§ 185 
 
Fastställande av dagordning 

Beslut 

Socialnämnden fastställer dagordning enligt nedanstående. 

 
1. Fastställande av dagordning 

 
2. Överklagan av beslut i nämnd 

 
3. Daglig verksamhet – Risk och konsekvensanalys 

 
4. Halkskydd 

 
5. Information samarbetsavtal 

Dalslands Familjerättsenhet 
Dalslands Familjehemsenhet 
 

6. Verksamhetsuppföljning  
 

7. Birger Alfredsson 
 

8. Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av protokoll 
 

9. Revisionsrapport – Hantering av allmänna handlingar 
 

10. Psykisk hälsa - handlingsplan 
 

11. Sammanträdestider 2019 
 

12. Rapporter från förvaltningen 
 

13. Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 

14. Delegeringsärenden 
 

15. Anmälan 
 

16. Yttrande till IVO 

 

 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
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§ 186   Dnr: SN 2018/142 

Överklagan av beslut i nämnd 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att inte yttra sig gällande överklagandet. 

Socialnämnden beslutar att ompröva sitt beslut den 24 oktober 2018 § 166 under § 
187 på sitt sammanträde den 28 november 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Den 13 november 2018 inkommer överklagan på socialnämndens beslut den 24 
oktober 2018 § 166 till medborgarkontoret. Det konstateras att överklagan 
inkommit innan tiden för överklagan gått ut och att de som överklagat beslutet är 
medlemmar i Melleruds kommun. Nämnden bereds möjlighet att ompröva sitt 
beslut innan ärendet skickas vidare till Förvaltningsrätten.  

Ärendet överlämnas till Socialnämnden utan vidare utredning i sak. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 19 november 2018 
Överklagan av beslut att lägga ner Lilla butik Vilja 
Beslut Socialnämnden 24 oktober 2018 § 166 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  

Diariet  
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§ 187   Dnr: SN 2018/142.700 

Daglig verksamhet - Risk och konsekvensbeskrivning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna underlaget för upphandling av extern 
utredare och uppdrar åt förvaltningen att lämna underlaget till kommunens 
upphandlade konsultmäklare att återkomma till nämnden med förslag på konsult 
för beslut i nämnd.  

Socialnämnden beslutar att under den tid som utredningen pågår fortsätter driften i 
befintliga verksamheter och socialnämnden upphäver därmed sitt beslut den 24 
oktober 2018 § 166 i de delar avvecklingsdatum är specificerat 

Socialnämnden beslutar att uppdra till nämndens presidie att samverka med 
kommunstyrelsen gällande finansiering av utredningen. 

Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att i utredningsunderlaget 
lägga till uppdraget att ta fram modell för prissättning av dagligverksamhets 
tjänster gentemot externa aktörer.  

Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att i utredningsunderlaget 
lägga till att politiken görs delaktiga i möten gällande leveransavtal under 
utredningen Möten 3.0. 

Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att i utredningsunderlaget 
lägga till socialnämndens mål för verksamheten 2019. 

Socialnämnden beslutar att öppna för samverkan med kommunens 
Arbetsmarknadsenheten för verksamheten vid Frykens Trä. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Roland Björndahl (M) i handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning 

Med anledning av beslut fattat av Socialnämnden den 24 oktober 2018, § 166, har 
sektorchefen för Stöd och Service sammanställt risk- och konsekvensbeskrivningar 
för alla delar av nämndens beslut.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 21 november 2018 
Bilaga 1 till tjänsteskrivelse 
Bilaga 2 till tjänsteskrivelse 
Beslut Socialnämnden 24 oktober 2018 § 166 

 

 

 

 

  

Beslutet skickas till 

Diariet 
Sektorchefen Stöd och service  
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§ 188   Dnr:  

Bidrag till halkskydd 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att bidra med 100 kronor per kommuninnevånare över 70 
år för köp av halkskydd. 

Socialnämnden beslutar att fastställa föreslaget regelverk för subventioner av 
halkskydd. 

Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt av kommunens vision och målsättning om god livskvalité bidrar 
kommen med 100 kr vid köp av halkskydd till kommuninnevånare över 75 år under 
perioden december 2018 till mars 2019. 

Beslutet grundas också i socialnämndens ambition om att arbeta förebyggande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 november 2018 
Regler för subvention av halkskydd 20 november 2018 
Rabattkupong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Diariet 
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§ 189   Dnr: SN 2018/256.700 

Information samarbetsavtal  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning om att Färgelanda kommun ansluter sig till Dalsland 
familjerättsenhet och Dalslands familjehemsenhet informeras nämnden om ny 
organisation och modell för kostnadsfördelning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 19 november 2018 
Avtalsbilagor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Diariet 
Åmåls kommun 
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§ 190   Dnr: SN 2018/100 

Verksamhetsuppföljning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhet och statistik för 
perioden januari - oktober 2018  

Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att göra åtgärder för att hålla 
nere nämndens kostnads utveckling. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens verksamhetsstatistik t.o.m. oktober 2018 föreligger.  

Beslutsunderlag  

Verksamhetsstatistik och ekonomisk sammanställning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till  

Diariet 
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§ 191 Dnr: SN 2018/253  

Birger Alfredssons Minnesfond – utdelning 2018 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att utdela sammanlagt 64 850,75 kronor ur Birger 
Alfredssons minnesfond till socialnämndens avräkningskonto 2826 och objekt 7901. 
Pengarna ska användas till trivsel och uppmuntran för boende i servicehuset 
Karolinen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utdelningsbart belopp ur Birger Alfredssons minnesfond uppgår 2018 till 64 850,75 
kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 25 oktober 2018 
Stiftelsen Birger Alfredssons från Bäckenäset i Dals Rostock - Förvaltningsberättelse 
2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Diariet 
Åmåls kommun 
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§ 192   Dnr: SN 2018/100.042 

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av protokoll 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av revisionsrapporten 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC gjort en 
uppföljning av en granskning av protokoll från 2014. Den uppföljande granskningen 
syftar till att se om revisorernas synpunkter har hanterats av berörda nämnder, om 
åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med de brister som konstaterats samt 
om de angivna åtgärderna har vidtagits i utlovad omfattning. Revisorerna har även 
inkluderat ett kontrollmål om att beslutsunderlag och handlingar delges nämnders 
och styrelses ledamöter inom en rimlig tid till sammanträden. 

Syftet med granskningen är att se huruvida brister som identifierats i genomförd 
granskning åtgärdats samt hur rekommendationer hanterats.  

Revisionens samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna till 
övervägande del vidtagit tillräckliga åtgärder för att stärka protokollskrivningen 
utifrån tidigare identifierade brister. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 19 november 2018 
Missiv inkommen 4 september 2018 
Revisionsrapport – Uppföljande granskning av protokoll daterad Juni 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  

Diariet 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
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§ 193  

Revisionsrapport – Hantering av allmänna handlingar 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av revisionsrapporten 

Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden 
efter revision av nämndens styrdokument gällande allmänna handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC granskat 
hanteringen av allmänna handlingar i Melleruds kommun. Syftet med granskningen är att 
undersöka om nämnderna har säkerställt hanteringen av allmänna handlingar på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Utifrån granskningen är den sammanfattande bedömningen att hanteringen av allmänna 
handlingar i stort är säkerställd. Revisionen lämnar dock några rekommendationer utifrån 
erfarenheter från granskningen. 

 Socialnämnden bör säkerställa att besvärshänvisning alltid lämnas vid avslag på 
utlämnade av handling 

 Socialnämnden bör säkerställa att förfrågningar om allmänna handlingar besvaras. 
 Socialnämnden bör säkerställa att regler och riktlinjer för hantering av allmänna 

handlingar är etablerade och välkända bland medarbetarna.   
 Socialnämnden bör säkerställa en ändamålsenlig utformning av arkivbeskrivning, 

dokumenthanteringsplan samt arkivförteckning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 19 november 2018 
Missiv inkommen 15 oktober 2018 
Revisionsrapport – Hantering av allmänna handlingar daterad oktober 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  

Diariet 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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§ 194   Dnr: SN 2018/254 

Psykisk hälsa - handlingsplan 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att rekommendera Melleruds kommun att anta 
Handlingsplan för Psykisk hälsa 2018-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) slöt 2016 
överenskommelsen “Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i 
arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den 
psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla 
sina insatser inom området och för det gemensamma arbetet att ta fram regionala 
handlingsplaner. 

Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa pekat ut fem fokusområden 
som särskilt viktiga. Fokusområdena anges i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga att fokusera på utifrån 
befolkningens behov för främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. Fokusområdena är förbyggande och 
främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas delaktighet och rättigheter, 
utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation. 

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet med framtagandet av 
handlingsplanen för Västra Götalandsregionen. Målsättningen har varit att 
formulera minst ett mål för varje fokusområde. 

Handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2020 är gemensam för Västra 
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden och 
VästKom samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra 
Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är vårdsamverkan regionalt, 
delregionalt och lokalt. 

Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande av de mål som är 
definierade i handlingsplanen. Hur arbetet ska göras ska beskrivas i en 
genomförandeplan med delregionala och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En 
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar till de geografiska och 
befolkningsmässiga skillnader som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans 
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och brukarföreträdare på lokal 
nivå. 

Västkoms styrelse beslutade 2017-11-14 att ställa sig bakom handlingsplanen samt 
att rekommendera kommunalförbunden besluta att rekommendera 
medlemskommunerna att anta Handlingsplan för Psykisk hälsa 2018–2020. 
Fyrbodals kommunalförbunds direktion beslutade 2018-02-15 att rekommendera 
medlemskommunerna att anta handlingsplanen. I samband med uppföljning av 
överenskommelsen Insatser inom psykisk hälsaområdet 2018 mellan regeringen 
och SKL, som alla kommuner ska ha gjort till SKL senast den 31 oktober, 
uppmärksammades att förbundet inte expedierat Handlingsplan för psykisk hälsa i 
Västra Götaland 2018-2020 till kommunerna. Fyrbodals kommunalförbund skickade 
därför ut rekommendation till kommunerna i Fyrbodal att anta handlingsplanen  
2018-10-24.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 19 november 2018 
Beslutsunderlag november 2016 
Handlingsplan för Psykisk hälsa 2018 – 2020 
Insatser inom psykisk hälsa … fördelning av medel 
Fördelning inom fyrbodal 
Regeringsbeslut och underlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  

Diariet 
Fyrbodals kommunförbund 
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§ 195   Dnr:  

Sammanträdestider 2019  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagen sammanträdesplan 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har att planera sammanträden inför 2019. 

Socialnämnden föreslås sammanträda kl. 8:30 följande dagar under 2019: 
Onsdagen 9 januari 
Onsdagen 20 februari 
Onsdagen 20 mars 
Onsdagen 24 april 
Onsdagen 22 maj 
Onsdagen 19 juni 
Onsdagen 21 augusti 
Onsdagen 18 september 
Onsdagen 23 oktober 
Onsdagen 20 november 
Onsdagen 18 december 

Socialnämndens utskott föreslås sammanträda kl. 8:30 följande dagar under 2019: 
Onsdagen 22 januari 
Onsdagen 6 februari 
Onsdagen 6 mars 
Onsdagen 3 april 
Onsdagen 8 maj 
Onsdagen 5 juni 
Onsdagen 7 augusti 
Onsdagen 4 september 
Onsdagen 9 oktober 
Onsdagen 6 november 
Torsdag 5 december 

Kommunala pensionärsrådet föreslås sammanträda kl. 9:00 följande dagar under 
2019: 
Onsdagen 27 mars 
Onsdagen 29 maj 
Onsdagen 26 september 
Onsdagen 27 november 

Kommunala funktionshinderrådet föreslås sammanträda kl. 13:00 följande dagar 
under 2019: 
Onsdagen 27 mars 
Onsdagen 29 maj 
Onsdagen 26 september 
Onsdagen 27 november 
 
 
Beslutet skickas till  

Diariet 
Kommunstyrelsekontoret 
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§ 196   Dnr:  

Rapporter från förvaltningen 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen lämnar information till socialnämndens. 

Rekrytering av ny sektorchef för Individ och Familjeomsorg har startat. 

Samverkansavtal med Vänersborgs kommun gällande Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska under tiden januari till och med april 2019 har tecknats. Ett vidare 
och längre samverkansavtal har sökts med övriga Dalslands kommuner har sökts 
men vi har inte kommit fram till något avtal. 
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§ 197  

Rapporter från Socialnämndens ledamöter 

Beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ledamöter redovisar aktiviteter för nämndens räkning.  
 
Michael Melby 

14/11 Socialnämndens utskott 

21/11 Kommunala pensionärsrådet 

21/11  Kommunala funktionshinderrådet 

21/11 Extra utskott gällande internkontroll 

Daniel Jensen 

14/11 Socialnämndens utskott 

23/11 APT Daglig verksamhets 

Christina Andersson 

14/11 Socialnämndens utskott 

21/11 Extra utskott gällande internkontroll 
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§ 198  

Delegeringsärenden 

Beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit viss beslutsrätt till utskott, ordförande och tjänstemän 
enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten skall anmälas till 
socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan nämnden återkalla lämnad delegering. 

Beskrivningen av ärendet 

Underställda delegationsärenden fattade under perioden 1 oktober 2018 – 31 
oktober 2018 redovisas för nämnden. 
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§ 199 

Anmälan  

Beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna domar och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Beslut meddelat vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 22 oktober 2018 där rätten 
fastställer underställt beslut av Socialnämnden den 17 oktober gällande omedelbart 
omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. 

Dom meddelad vid Kammarrätten i Göteborg den 23 oktober 2018 där rätten 
meddelar prövningstillstånd för överklagande av Förvaltningsrätten i Göteborgs 
dom den 28 augusti 2018 och upphäver Förvaltningsrättens dom och visar målet 
åter för ny prövning. Målet gäller bistånd enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 

Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Falun den 11 oktober 2018 där rätten 
meddelar avslag på överklagande av Socialnämndens beslut den 29 mars 2018 
gällande ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Beslut meddelat vid Högsta Förvaltningsdomstolen den 23 oktober 2018 där rätten 
ej meddelar prövningstillstånd för överklagande av dom i Kammarrätten i Göteborg 
den 6 september 2018 gällande lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
Varvid Kammarrättens avgörande står fast. 

Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 2 november 2018 där rätten 
beslutar att vård skall beredas enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. 

Beslut meddelat i två ärenden vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 7 november 
2018 där rätten avvisar överklagande av Socialnämndens beslut den 17 september 
2018 gällande vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 1 november 2018 där rätten 
beslutar att vård skall beredas enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. 

Dom meddelad Förvaltningsrätten i Göteborg den 3 oktober 2018 där rätten 
fastställer underställt beslut om vård enligt lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga skall beredas den unge i två fall. 
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§ 200 

Yttrande till IVO 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten och yttrande i två delar till 
Inspektionen för Vård och Omsorg 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med tillsyn av kommunens HVB boende Blåklinten 2017, inkommer 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) med ett beslut 2018-09-28. I beslutet 
framkommer att IVO begär att nämnden ska redovisa vilka åtgärder den vidtagit 
för att det ska finnas aktuell vårdplan och genomförandeplan för samtliga barn och 
unga som genom nämndens försorg är placerade utanför hemmet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Yttrande del 1 
Yttrande del 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  

Diariet 
Inspektionen för vård och omsorg 

 


