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§ 116

Fastställande av dagordning
Beslut
Socialnämnden fastställer följande dagordning:
1.

Fastställande av dagordning

2.

Taxor enligt alkohollagen (2020:1622) samt tobakslagen och liknande produkter
(2018:2088) för 2022

3.

Verksamhets- och ekonomiuppföljning för augusti 2021

4.

Delårsbokslut inklusive investeringar och arbetsmiljö

5.

Projekt ombyggnation Fagerlid korttid och rehab omfördelning av investeringsmedel

6.

Investeringsanslag inventarier Fagerlid

7.

Utveckling av stöd på hemmaplan till personer med psykisk funktionsnedsättning

8.

Uppföljning Arbetsmarknadsenheten

9.

Handlingsplan för stärkt kostnadseffektivitet inom äldreomsorgen i Mellerud

10. Information om Covid-19
11. Information om pågående samverkansprocess gällande biståndshandläggning
12. Rapporter från socialförvaltningen
13. Rapporter från socialnämndens ledamöter
-

Eventuella initiativärenden och väckta frågor

14. Redovisning av delegeringsbeslut
15. Anmälan
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden fastställer dagordning enligt förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
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Dnr SN 2021/218

Taxor enligt alkohollagen (2020:1622) samt tobakslagen
och liknande produkter (2018:2088) för 2022
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxor enligt alkohollagen (2020:1622) samt
tobakslagen och liknande produkter (2018:2088) för 2022 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende ovanstående
lagar. Alkohol- och tobaksenheten omfattar 2,0 handläggartjänst med ansvar att handlägga och
tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen samt lag om receptfria läkemedel.
Årlig tillsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gällande de med serveringstillstånd, där
den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser (trappsteg) beroende på
serveringsställets årsomsättning (föregående år) av alkoholdrycker. Tillsynsavgiften gällande de
med tobakstillstånd tas ut som en fast avgift.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxor
enligt alkohollagen (2020:1622) samt tobakslagen och liknande produkter (2018:2088) för 2022
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Dnr SN 2021/44

Verksamhets- och ekonomiuppföljning för augusti 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen av verksamhets- och ekonomiuppföljning för augusti 2021
2. uppmana socialförvaltningen till fortsatt restriktivitet för att nå en budget i balans.
Sammanfattning av ärende
Redovisning av statistik och ekonomi för verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorgen,
Vård och omsorg samt Stöd och service för augusti 2021.
Beslutsunderlag
• Bilaga 1 Ekonomirapport augusti 2021
• Bilaga 2 Verksamhetsstatistik augusti 2021
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen av verksamhets- och ekonomiuppföljning för augusti 2021
2. uppmana socialförvaltningen till fortsatt restriktivitet för att nå en budget i balans.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef
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Dnr SN 2021/216

Delårsbokslut inklusive investeringar och arbetsmiljö
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. godkänner redovisning av delårsbokslut 2021.
2. överlämna delårsbokslut till kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärende
Socialförvaltningen prognosticerar att klara att hålla den tilldelade budgeten för 2021. Detta är
en förbättring mot den prognos som lämnades vid prognos 1 i maj då förvaltningen
prognosticerade ett underskott om - 3 800 tkr. Det som förbättrat resultatet sedan dess är dels
att tilldelade statsbidrag kunnat räknas hem fullt ut vilket var för tidigt att göra vid föregående
prognos samt att både Individ och Familjeomsorg samt Stöd och service kraftigt förbättrat sina
prognoser. Förvaltningen har arbetat mycket med kostnadskontroll och
kostnadseffektiviseringar och arbetet har gett resultat. Även om statsmedel i år till stor del
hjälper upp resultatet är flera åtgärder implementerade som ger goda förutsättningar att klara
budget nästkommande år även utan statsmedel. En handlingsplan för ekonomisk effektivitet är
framtagen för de två områden där förvaltningen kostnadsmässigt ligger över liknande
kommuner; för Individ och familjeomsorgen samt för äldreomsorgen. För IFO syns resultat i
nedåtvändande trender avseende köpt vård och försörjningsstöd samt ett väsentligt större
stabilitet i myndighetsutövningen. Ett stort arbete med schemaomställning är redan gjort inom
vård och omsorg men arbetet mot högre kostnadseffektivitet i bemanningen fortsätter i enlighet
med handlingsplan som presenteras till nämnd i september i år. Förvaltningen påverkas även i
år mycket av pandemin. Direkta merkostnader som inte staten ger ersättning för har varit
600 tkr hittills. Sjukfrånvaron påverkar i flera led både kostnader och kvalitet. Av nämndens mål
bedöms 100% kunna vara uppfyllda till årsskiftet. Den låga måluppfyllelsen som redovisas i
nyckeltalen för delår förklaras av att många insatser som skulle göras förutsätter att
personalgrupper kan träffas fysiskt vilket hittills under året inte varit möjligt.
Beslutsunderlag
• Bilaga 3 Delårsbokslut augusti 2021
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:
1. godkänner redovisning av delårsbokslut 2021.
2. överlämna delårsbokslut till kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorer
Ekonomichef
Justerandes sign
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Dnr SN 2021/217

Projekt ombyggnation Fagerlid korttid och rehab
omfördelning av investeringsmedel
Beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna en omfördelning med 1,3 Mkr av
investeringsmedel från projekt Ängenäs särskilt boende (8255) till Ombyggnad Fagerlids
korttids (8483) för att finansiera ökade kostnader kring verksamhetens ökade krav på
välfärdsteknologi med mera.
Sammanfattning av ärendet
För att kunna tillgodose verksamhetens krav på välfärdsteknologi och arbetsmiljö vill vi
omfördela redan beslutade medel i projekt 8255 Ängenäs särskilda boende till 8483 Ombyggnad
Fagerlid. Socialtjänsten kommer få en betydligt lägre kapitalkostnad på Ängenäs mot den som
tidigare preliminärt redovisades samt en något högre på Fagerlids korttid.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna en
omfördelning med 1,3 Mkr av investeringsmedel från projekt Ängenäs särskilt boende (8255) till
Ombyggnad Fagerlids korttids (8483) för att finansiera ökade kostnader kring verksamhetens
ökade krav på välfärdsteknologi med mera.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef
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Dnr SN 2021/221

Investeringsanslag inventarier Fagerlid
Beslut
Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att få nyttja investeringsanslag för Inventarier
Fagerlid i samband med flytt 400 tkr. Reglering sker i samband med överföringsbudget till 2021.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden nov 2020-oktober 2021 har flera av socialförvaltningens verksamheter flyttat
från en lokal till en annan. Fagerlids särskilda boende, Dagverksamheten Gläntan,
Kommunrehab samt Bergs korttid har antingen bytt lokal inom huset eller flyttat från en annan
byggnad in till Fagerlid. I samband med budget 2021 lades ingen extra investering in för denna
flytt. I samband med budget 2022 lades ett investeringsprojekt om 400 tkr in. Investeringen är
tänkt att fräscha upp korttidsrummen och göra dem mer enhetligt möblerade, inredning på
vissa kontorsrum, utbyte av vissa möbler på särskilt boende/korttiden, inköp av fler tvapparater till korttidsrum mm. För att det ska bli så bra som möjligt samt spara dubbelarbete i
samband med den sista flytten, som också är den största, lyfter nu socialförvaltningen ärende
gällande igångsättningstillstånd för inventarier Fagerlid i samband med flytt, till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att få nyttja
investeringsanslag för Inventarier Fagerlid i samband med flytt 400 tkr. Reglering sker i
samband med överföringsbudget till 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef
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Dnr SN 2021/214

Utveckling av stöd på hemmaplan till personer med psykisk
funktionsnedsättning
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen.
2. ge socialchef i uppdrag att fortsätta bereda ärendet och redovisa senast på nämndens
sammanträde i november 2021.
Sammanfattning av ärende
Socialpsykiatrin i Mellerud har ett boende, Axet, för personer med psykisk/neuropsykiatrisk
och/eller kognitiv funktionsnedsättning. Förvaltningen föreslår en framtida inriktning inom
socialpsykiatrin med inriktning mot:
• Vidareutveckla den dagliga sysselsättningen får målgruppen mot en större bredd i vad
som erbjuds och med tydlig inriktning på att bryta social isolering och tillvarata varje
persons behov av utveckling och stimulans
• Utveckla ett flexibelt stöd till personer i egna lägenheter som bättre kan anpassas till
dagsform och förändring i stödbehov över tid
• Färre personer i heldygnsvård
Förvaltningen kan konstatera en trend över tid i from av minskade antal beslut för personer
med funktionsnedsättning enligt SoL inom socialpsykiatrin. En omställning och utveckling av ett
mer flexibelt boendestöd föreslås, där stödet anpassas efter individens minskade eller ökade
behov medan individen bor kvar i sin lägenhet. Samtidigt arbetar förvaltningen vidare med att
utforma en dagverksamhet med ett ännu bättre och mer utvecklande innehåll. På så sätt gör
förvaltningen bedömning att målgruppens nuvarande och framtida stödbehov tillgodoses
samtidigt som individens egen kapacitet och möjlighet att leva ett självständigt liv stärks. En
avveckling av stödboendet medför en lägre kostnad för insatser inom socialpsykiatrin på ca 1
Mkr.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen.
2. ge socialchef i uppdrag att fortsätta bereda ärendet och redovisa senast på
socialnämndens sammanträde i november.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef
Justerandes sign
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Dnr SN 2021/220

Uppföljning Arbetsmarknadsenheten
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen.
2. ge verksamhetschef individ- och familjeomsorg i uppdrag att återkomma med en
fördjupad analys kring bakgrund, nuläge och framtid för arbetsmarknadsenheten på
nämndens sammanträde i november.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg och verksamhetsutvecklare
arbetsmarknadsenheten informerar om nuläget på arbetsmarknadsenheten. Hur det säkerställs
att vi inte tappar fart i samband med den organisatoriska förändringen osv.
Beslutsunderlag
• Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen.
2. ge verksamhetschef individ- och familjeomsorg i uppdrag att återkomma med en
fördjupad analys kring bakgrund, nuläge och framtid för arbetsmarknadsenheten på
nämndens sammanträde i november.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
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Dnr SN 2021/219

Handlingsplan för stärkt kostnadseffektivitet inom
äldreomsorgen i Mellerud
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Denna handlingsplan syftar till att belysa kostnaderna för äldreomsorg i Mellerud jämfört med
andra liknande kommuner och till att ringa in vilka åtgärder förvaltningen ska arbeta med för
att nå en ökad kostnadseffektivitet. Mellerud ligger väsentligt högre i kostnader för äldreomsorg
än vad som kan förväntas utifrån strukturella förutsättningar. Sett i miljoner kronor handlar det
om ungefär 22 miljoner för år 2020 som Mellerud ligger över den förväntade kostnadsbilden.
Beslutsunderlag
• Bilaga 4 Handlingsplan för stärkt kostnadseffektivitet inom äldreomsorgen i Mellerud
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Protokollsanteckning
Olof Sand (S) och Christine Andersson (S):
Den socialdemokratiska gruppen inom Socialnämnden önskar få följande punkter tydligt belysta
i förvaltningens fortsatta beredning:
• Att arbeta in de förbättringar som aviseras i regeringens budgetproposition den 20/9 vad
avser tydliga satsningar på hela landets äldreomsorg, med stöd av olika typer av ökade
statsbidrag 2022.
• Att på ett nogsamt sätt beskriva den stärkta kostnadseffektiviteten utan att
ambitionsnivå, kvalitet för brukare och de anställdas villkor försämras eller blandas i
resonemangen.
Våra motiv för vårt ställningstagande. Allmänt har vi inget emot att förvaltningen arbetar med
att effektivisera verksamheten med hjälp av ny teknik osv. Vi vänder oss starkt emot det anslag
som årets handlingsplan har förändrats till jämfört med den vi godkände som förvaltningen
arbetar med under 2021. Att använda öppna jämförelser i Kolada som enda argument för att
öka kostnadseffektiviteten är inte seriöst enligt vår uppfattning. Att påstå att Melleruds
äldreomsorg skulle vara 22 miljoner för dyr på kostnadssidan med jämförbara kommuner och
därefter presentera ett sifferlöst förslag för stärkt kostnadseffektivitet, utan att på något sätt
redogöra för ambitionsnivån, kvalitet för brukarna och personalens arbetsmiljö och övriga
arbetsvillkor är inte acceptabelt. Om den nuvarande majoriteten i nämnden har några
ekonomiska mål bör de finnas med i underlaget, likt inför 2021 då målet sattes till totalt 1
miljon kronor som hela nämnden var eniga om i sitt beslut. Vid dagens föredragning uttrycker
Justerandes sign
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förvaltningschefen att arbetet med kostnadseffektivitet kan ha som angiven målsättning att
hålla beslutad budget för 2022, vilket vi Socialdemokrater anser vara ett bra exempel på tydliga
mål som bör ingå i det slutliga förslaget.
Inför 2022 anser vi att nämnden bör ge Socialförvaltningen rätt förutsättningar som tar intryck
av att 2021 präglas av en gemensam känsla att äldreomsorgen i hela landet, under covid-19
har varit mycket hårt ansträngd, dödstalen oacceptabla och alla verkar vara ense om att en
satsning på landets äldreomsorg är en viktig del när hela politiken präglas av omstart och stora
satsningar efter covid-19.
Protokollsanteckning
Daniel Jensen (KD) och Karin Nodin (C):
I den fortsatta beredningen av ärendet kommer majoriteten att fatta beslut om eventuellt
framtida förändringar efter att statens budget är fastställd och medlen är rekvirerade.
Vi ser fram emot förvaltningens utredning gällande kostnadseffektivitet, ambitionsnivå, kvalité
för brukare och personalens förutsättningar.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef vård och omsorg
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Dnr SN 2020/171

Information om Covid-19
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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. Verksamhetschef för
Vård och omsorg lämnar en aktuell information.
• Uppmaning från Folkhälsomyndigheten gällande vaccination av vård- och
omsorgspersonal.
• Vissa kvarstående råd för ovaccinerade till exempel hålla avstånd och undvika kontakt
med riskgrupper.
• Många restriktioner tas bort 29/9. Exempelvis rådet att arbeta hemifrån, restriktioner om
allmän sammankomst.
• Säkra besök ska kvarstå, likaså testning och smittspårning. Inte heller något nytt kring
munskydd/visir.
• Influensavaccination v.45 även för personal
Beslutsunderlag
• Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef vård och omsorg
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Dnr SN 2021/215

Information om pågående samverkansprocess gällande
biståndshandläggning
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen.
2. ge socialchef i uppdrag att fortsätta bereda ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Socialchefsnätverket i Dalsland har under våren arbetat med frågan om möjligheterna att slå
samman biståndshandläggningen för Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda. Idag finns
en gemensam biståndshandläggning för Bengtsfors och Dals-Ed som utgår ifrån Dals-Ed. I
Mellerud finns biståndshandläggningen inom vuxenenheten.
Att ha en välfungerande myndighetsutövning med rätt spetskompetens och möjlighet till
specialisering är mycket viktigt för hela det sociala området. Biståndsbedömning är vägen in till
nästan samtliga insatser inom äldreomsorg och ett område som kommer bli allt viktigare att ha
rätt kompetens inom när demografin förändras och allt fler äldre kommer behöva insatser. Att
myndighetsutövningen sker på ett sätt som upplevs som professionellt av den enskilde och dess
anhöriga samt håller god rättssäkerhet är av största vikt.
Var kommun för sig blir volymerna för biståndsbedömning äldre relativt liten, det rör sig om 2-4
handläggare per kommun. Det blir svårt att hitta rätt sammanhang i respektive kommun där
handläggarna kan få utbyte och arbetsledning av någon som arbetar med samma sak. Detta
ger sämre förutsättningar för kompetensutveckling och specialisering. Utifrån detta är
socialcheferna i Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda överens om att en framtida
gemensam biståndsenhet är en möjlighet.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen.
2. ge socialchef i uppdrag att fortsätta bereda ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef
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§ 127

Rapporter från socialförvaltningen
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialchef rapporterar från sammanträden med mera.
• Information kring branden på Fryken
• Kort kring pågående rekryteringar, chef administrativa enheten, förvaltningsekonom och
verksamhetschefer.
Beslutsunderlag
• Presentation
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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§ 128

Rapporter från Socialnämndens ledamöter
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ordförande och ledamöterna rapporterar från sammanträden med mera.
Eventuella initiativärenden och väckta frågor lyfts.
• Ordförande informerar om möte med revisorer (PwC) 14 september gällande individ- och
familjeomsorgen.
• Ordförande informerar även om möte med övriga ordföranden 17 september där dialog
kring Mini Maria förts.
Beslutsunderlag
• Presentation
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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§ 129

Redovisning av delegeringsbeslut
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.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Delegationsbeslut IFO augusti 2021
Delegationsbeslut VoO och LSS augusti 2021
Anställningsrapport tillsvidareanställningar augusti 2021
Anställningsrapport tidsbegränsade anställningar augusti 2021
Anställningsrapport timavlönade anställningar augusti 2021
Delegationsbeslut alkohol augusti 2021
Tillsynsplan alkohol och tobak

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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§ 130

Anmälan
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 24
augusti – 13 september 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

FR
FR
FR
FR
FR
FR

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

Dom 2021-08-27 (1)
Beslut 2021-09-01 (2)
Dom 2021-09-02 (3)
Dom 2021-09-03 (4)
Dom 2021-09-07 (5)
Dom 2021-09-08 (6)

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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