
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum sida 
Socialnämnden 2018-08-28 1(15)  
                                                                                                                                                         

  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdag den 28 augusti 2018, klockan 08.30 – 12.00, i 
sammanträdesrummet IFO-kontoret, Österrådagatan 13, Mellerud 

Beslutande  
Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) 

Daniel Jensen, vice ordf. (KD) 
Eva Larsson (S) 
Christina Andersson (C) 
Karin Nodin (C) §§ 122 - 126 

 
Tjänstgörande ersättare Anita Augustsson (KIM) för Märta Collén 
 Christine Andersson (S) för Patrik Tellander 

 
Övriga närvarande 
Tjänstemän Magnus Jonsson, tf. socialchef 
 Mario Vasques, verksamhetsutvecklare, § 123 
 Patrik Högfelt, ekonom, § 127 
 Karolina Christensen, sektorchef vård och omsorg, § 127 
 Anette Karlsson, sektorchef stöd och service, § 127 

Gunnar Karlsson, förvaltningssekretare 
 

Utses att justera  
Justerare Eva Larsson (S) 
Ersättare Anita Augustsson (KIM) 
 
Justeringens plats och tid Sammanträdesrummet IFO-kontoret, Österrådagatan 13, Mellerud 

den 30 augusti 2018, klockan 10.00 
 

 
Justerade paragrafer  §§ 122 - 132 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Gunnar Karlsson 

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

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Eva Larsson 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2018-08-28 

 
Datum då anslaget sätts upp 2018-08-31  

 
Datum då anslaget tas ned 2018-09-25 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Gunnar Karlsson 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Socialnämnden 2018-08-28 2
  
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 122 Fastställande av dagordning 
 

 

§ 123 Målstyrning för Socialnämnden 
 

 

§ 124 Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård 
 

 

§ 125 Utbildning av nya nämndsledamöter mandatperioden 2019 - 2022 
 

 

§ 126 Information om arbetsbelastningen i verksamheterna sommaren 2018 
 

 

§ 127 Verksamhetsuppföljning och delårsbokslut 
 

 

§ 128 Rapporter från förvaltningen 
 

 

§ 129 Rapporter från socialnämndens ledamöter 
 

 

§ 130 Delegationsärenden 
 

 

§ 131 Anmälan 
 

 

§ 132 Fördelning av medel för att stärka kommunernas arbete med civilt försvar 
2017 
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§ 122 
 
Fastställande av dagordning 

Beslut 

Socialnämnden fastställer dagordning enligt nedanstående. 

 
1. Fastställande av dagordning 

 
2. Målstyrning för Socialnämnden 

 
3. Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård 
 

4. Utbildning av nya nämndsledamöter mandatperioden 2019 - 2022 
 

5. Information om arbetsbelastningen i verksamheterna sommaren 
2018 
 

6. Verksamhetsuppföljning och delårsbokslut 
 

7. Rapporter från förvaltningen 
 

8. Rapporter från socialnämndens ledamöter 
 

9. Delegationsärenden 
 

10. Anmälan 
 

11. Fördelning av medel för att stärka kommunernas arbete med civilt 
försvar 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
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§ 123   Dnr: SN 2018/ 

Målstyrning för Socialnämnden  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna information och fortsätta dialogen på ett 
extra nämndsmöte den 17 september kl. 08.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har antagit en vision för Melleruds kommun. Visionen 
innehåller fem inriktningsmål: 
 
 Alltid sätta medborgaren i centrum 
 Vara en offensiv kommun som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och 

stödjer kreativitet 
 Erbjuda god livskvalitet 
 Prioritera barnfamiljer och ungdomar 
 Erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt 

Dessa uttrycker kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 2016–2019. 

Beslutsunderlag 

Diskussionsunderlag 
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§ 124   Dnr: SN 2018/182 

Överenskommelse om samverkan vid in-och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagen överenskommelse om samverkan 
vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen gäller 
från 25 september till och med 30 november 2020. 

Socialnämnden beslutar att uppdra till ordförande och socialchef tecknar avtal.  

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommun har i ett missiv daterat 20 augusti 2018 den av VästKom 
beslutade rekommendationen till sina medlemskommuner att godkänna 
överenskommelse och riktlinjer gällande samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen ersätter den tillfälliga 
överenskommelse som gäller fram till och med den 24 september. Mindre 
justeringar har gjorts efter remissomgången vad gäller den ekonomiska modellen.  

Överenskommelsen innebär att betalningsansvaret för en kommun infaller om 
kommunen har ett genomsnittsvärde av utskrivningsklara patienter som överstiger 
3,0 kalenderdagar under en kalendermånad. Kommunen betalar då retroaktivt för 
mellanskillnaden mellan genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 
(Mellanskillnaden * Antal utskrivna personer som omfattas av denna 
överenskommelse *7 000 kr). Genomsnittet summeras efter varje kalendermånad. 
Personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 kalenderdagar hanteras 
särskilt. 

För personer inom psykiatrin innebär överenskommelsen att en nedtrappning av 
antalet dagar då betalningsansvaret övergår till kommunen ska börja gälla 2019-
01-01. Det innebär att under 2019 inträder kommunens betalningsansvar för 
enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård, och som omfattas av denna 
överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den 
enskilde är utskrivningsklar. Från och med zozo-o1-or- till zozo-o3-3r inträder 
kommunens betalningsansvar efter sju dagar. Under denna nedtrappningstid gäller 
beräkning på individnivå. Från och med 2o2o-o4-o1. regleras betalningsansvaret på 
samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård, och 
samma genomsnittsmodell gäller oavsett var i slutenvården en person varit 
inskriven. Riktlinjen för in- och utskrivningsprocessen harförtydligats. Förutom 
redaktionella ändringar har det framförallt tydliggjorts att processen kan se olika ut 
beroende på den enskildes behov. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 21 augusti 2018 
Missiv Fyrbodals kommunalförbund daterad 20 augusti 2018 
Förslag på överenskommelse daterad 4 maj 2108 
Förslag på riktlinje daterad 4 maj 2018 
Socialnämndens beslut den 20 december 2017, § 166 
 

Beslutet skickas till  

Diariet 
Fyrbodals kommunalförbund/Västra Götalandsregionen  
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§ 125   Dnr: SN 2018/144.783 

Utbildning av nya nämndsledamöter mandatperioden 2019 - 
2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har som målsättning att förbereda en utbildning av ledamöterna i 
Socialnämnden 2019 – 2022. Som ett led efterfrågas nuvarande nämndsledamöters 
erfarenheter av den innevarande mandatperioden. 

Utöver den utbildning som alla ledamöter erbjuds centralt runt kommunallagen och 
kommunens styrmodell föreslås nya nämndsledamöter få utbildning på följande 
punkter. 

 Socialtjänstlagen  
 Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 Lag med vård av missbrukare i vissa fall 
 Delegationsordning 
 Socialförvaltningens organisation och verksamheter 
 Hälso- och sjukvårdslagen 
 Sekretesslagstiftningen 
 Samverkan avtal 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 21 augusti 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Diariet 
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§ 126   Dnr:  

Information om arbetsbelastningen i verksamheterna 
sommaren 2018 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen gällande situationen för 
socialtjänstens olika verksamheter under sommaren 2018 

Socialnämnden riktar ett stort tack till förvaltningens alla delar för det sätt som 
sommaren hanterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Stöd och Service – Enhetscheferna hade det tufft att få ihop bemanningen inför 
sommaren, men det löste sig hjälpligt till slut. Sommaren förflöt utan några större 
incidenter.  

Vård och Omsorg – Även här har enhetscheferna haft det tufft att få ihop sin 
bemanning inför sommaren. I början av sommaren var det mycket arbete med 
korttidsplatserna, detta med anledning av ambitionen att inte ha kvar personer på 
sjukhus som renderar betalningsansvar. Detta krävde daglig samverkan i sektorn, 
men löstes på ett bra sätt.  

Hemtjänsten fick en relativt lugn sommar till slut.  

Hemsjukvården har under dag- och kvällsturer gått ”kort” plus att ordinarie 
personal tagit extrapass. Nätterna har lösts via bemanningssjuksköterskor och att 
ordinarie personal även här har tagit extrapass. Sjuksköterskorna har fått slita hårt 
under sommaren, men har löst situationen på ett föredömligt sätt. Inga avvikelse- 
eller tillbudsrapporter har rapporterats. 

IFO – För IFO har det varit en mycket tuff sommar med främst många barn- och 
ungaärenden som krävt stora insatser från personalen. Även ett par hotsituationer 
som polisanmälts har belastat personalen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 21 augusti 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till  

Diariet 
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§ 127   Dnr: SN 2018/100.042 

Verksamhetsuppföljning och delårsbokslut 

Beslut 

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

Socialnämnden beslutar att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen. 

Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att följa upp tidigare beslutad 
handlingsplan för ekonomi i balans.  

Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen återkomma med 
effektiviseringsåtgärder och att konkretisera en budget i balans 2019. 

Socialnämnden beslutar att i särskild ordning redovisa det uppkomna läget till 
kommunstyrelsen. 

Socialnämnden beslutar ta upp nämndens ekonomi och verksamhetsuppföljning på 
extra nämndsmöte den 17 september 2018. 

Reservation 

Daniel Jensen (KD) och Anita Augustsson (KIM) reserverar sig till förmån för Daniel 
Jensens tilläggsförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens resultat per den 31 juli 2018 är ett underskott mot budget med 
7 065 tkr. Resultatet inkluderar budgetförstärkning med 8 mnkr. Resultatet 
belastas framförallt av ett stort antal placeringar inom individ- och familjeomsorg 
(IFO). Under sommaren tvingades enheten till flera omfattande insatser. 

Antalet vuxenplaceringar i hem för vård och boende, s.k. HVB är fortfarande på för 
Mellerud en hög nivå. Antalet vårddygn de sju första månaderna är drygt 80 % fler 
än samma tid förra året. Barn i familjehem har sedan årets början fördubblats 
jämfört med förra året. Omfattningen av insatser för barn genom placeringar i HVB 
fördubblades under andra kvartalet. Under sommaren skedde ytterligare 
placeringar som kommer att påverka prognosen för återstående del av 2018. 
Antalet anmälningar enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen ligger på en hög nivå för en 
kommun som Mellerud. Dessa faktorer har gjort att socialnämnden beslutat om en 
utökning inom individ- och familjeomsorg med tre familjebehandlare och tre 
socialsekreterare. Med denna personalutökning förväntas fler behandlings- och 
stödinsatser kunna göras på hemmaplan. Kostnaderna för externa placeringar kan 
därmed reduceras. 

Den ansträngda situationen på individ- och familjeomsorg har gjort att 
avtrappningen av personalförstärkning genom bemanningsföretag tvingats 
fortsätta. 

Trycket på platser i särskilt boende (SÄBO) har minskat betydligt jämfört med 
tidigare år. Detta har resulterat i att sektorn vård och omsorg planerar att stänga 
en avdelning på Bergs. I prognosen väntas denna åtgärd spara minst 1,6 mnkr 
under detta verksamhetsår. Från halvårsskiftet 2017 startade en dagverksamhet 
för dementa i Kroppefjällshemmet lokaler. Denna insats bedöms minska trycket på 
hemvården och korttidsboende genom bland annat minskad växelvård. 
Kostnaderna redovisas på Kroppefjällshemmet och är inte fullt ut finansierad på 
enheten. På sikt förväntas att finansiering kan ske inom sektorn vård och omsorg. 
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Hemsjukvården har svårt att rekrytera framför allt sjuksköterskor. För att kunna 
hantera sitt uppdrag har även denna enhet, i likhet med IFO, tvingats rekrytera 
personal genom bemanningsföretag. Jämfört med tidigare prognoser under detta år 
bedöms inhyrd personal vara nödvändig året ut. 

Hemvården (hemtjänst inkl. delegerad hemsjukvård) visar efter år av tillväxt på en 
stabilisering. Antalet brukare är i princip oförändrat jämfört med 2017. Antalet 
utförda timmar minskar totalt och per brukare. Detta kan eventuellt bero på en 
förändring av debiteringen av vissa avgifter då vissa delar av 
verksamhetsstatistiken hämtas från avgiftsunderlaget. 

Sektorn stöd och service förväntas göra ett positivt resultat med knappt en mnkr. 
Orsaken är att bemanningen inom sektorn har kunnat anpassats till något lägre 
insatser än förväntat och i vissa delar vakansprövning. Även svårigheter att 
rekrytera personal har påverkat prognosen. Korttidsboendet Stjärnan säljer ett 
antal vårddygn externt som påverkar ekonomin positivt. Ökade kostnader består 
bland annat av fler beslut om boende unga från hösten 2018 och utvecklingen av 
välfärdsteknik samt kompetensutveckling. Intäkterna från Försäkringskassan för 
personlig assistans minskar. 

Beslutsunderlag  

Verksamhetsstatistik och ekonomisk sammanställning 
Förslag skrivning av delårsbokslut 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Michael Melby (S):  

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

Socialnämnden beslutar att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen. 

Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att följa upp tidigare beslutad 
handlingsplan för ekonomi i balans.  

Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen återkomma med 
effektiviseringsåtgärder och att konkretisera en budget i balans 2019. 

Socialnämnden beslutar att i särskild ordning redovisa det uppkomna läget till 
kommunstyrelsen. 

Socialnämnden beslutar ta upp nämndens ekonomi och verksamhetsuppföljning på 
extra nämndsmöte den 17 september 2018. 
 
Daniel Jensen (KD) yrkar på följande tilläggsförslag: 

Socialnämnden beslutar att med omedelbar inverkan införa anställnings- och 
inköpsstopp 

Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att verkställa tidigare beslutad 
handlingsplan för ekonomi i balans  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Daniel Jensens tilläggsförslag mot avslag och finner att 
Socialnämnden avslår tilläggsförslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Diariet 
Kommunstyrelsen 
 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Socialnämnden 2018-08-28 11
  
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 128   Dnr:  

Rapporter från förvaltningen 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

I socialchefens ställe lämnar sektorchefen för individ och familjeomsorg information 
till socialnämnden. 

Den 3 september börjar ny socialchef Malin Johansson. 
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§ 129  

Rapporter från Socialnämndens ledamöter 

Beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ledamöter redovisar aktiviteter för nämndens räkning.  
 
Michael Melby 

1/8   Socialnämndens utskott, extra 

16/8   Socialnämndens utskott 
 
 
Daniel Jensen 

4/7   Socialnämndens utskott, extra 

1/8   Socialnämndens utskott, extra 

16/8   Socialnämndens utskott 
 
 
Christina Andersson 

4/7   Socialnämndens utskott, extra 

1/8   Socialnämndens utskott, extra 

 

Karin Nodin 

16/8   Socialnämndens utskott 
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§ 130  

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 juni 2018 – 31 juli 2018 
redovisas för nämnden. 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Socialnämnden 2018-08-28 14
  
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
§ 131 

Anmälan  

Beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna domar och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Dom meddelad vid Vänersborgs tingsrätt den 12 juli 2018 där särskilt förordnad 
vårdnadshavare utses efter ansökan från Socialnämnden i Melleruds kommun 

Dom meddelad Förvaltningsrätten i Göteborg den 19 juli 2018 där rätten fastställer 
underställda beslut om vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av 
unga skall beredas de unga i fyra fall. Domen gäller omedelbart. 

Dom meddelad Förvaltningsrätten i Göteborg den 10 augusti 2018 där rätten 
fastställer underställda beslut om vård enligt lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga skall beredas den unge. Domen gäller omedelbart. 

Dom meddelad Förvaltningsrätten i Göteborg den 23 augusti 2018 där rätten 
beslutar enligt 2 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga skall vård 
beredas den unge i fyra fall. Domen gäller omedelbart. 
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§ 132   Dnr: SN 2018/184.162 

Fördelning av medel för att stärka kommunernas arbete med 
civilt försvar 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.  

Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utse en person som ska medverka i 
arbetet med civilt försvar. 

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetssamordnaren har fått i uppdrag av KSAU att göra en förstudie av hur 
kommunen ska bygga upp sin del i det civila försvaret. Syftet är att inventera 
behov, nuläge och åtgärder.  Samtliga förvaltningar skulle vara 
säkerhetssamordnaren behjälpliga i förstudien. I arbetet ska samverkan med 
Dalslandskommunerna eftersträvas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 
2018. Säkerhetssamordnarna i Dalsland har arbetat tillsammans vid genomförandet 
av föreliggande förstudie. 

Kommunstyrelsen har gett Socialnämnden i uppdrag att utse en person som ska 
medverka i arbetet med civilt försvar. 
 

Beslutsunderlag 

Diariet 


