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Tisdagen den 28 februari 2017, klockan 08.30 – 12.30, i
Skållerudsrummet

Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Michael Melby, ordf.
Daniel Jensen, vice ordf.
Christina Andersson
Karin Nodin
Marianne Larsson
Märta Collén

(S)
(KD)
(C)
(C)
(M)
(MP)

Christine Andersson
Anita Augustsson

(S) för Eva Larsson (S), §§ 12 - 17
(KIM) för Eva Larsson, §§ 18 - 20

Anita Augustsson

(KIM)

Anders Asklund, socialchef
Patrik Högfelt, ekonom
Karolina Christensen, sektorchef vård och omsorg, § 17
Henry Einestedt, t.f. sektorchef individ och familjeomsorg, § 16
Jan Skeppstedt, stadsarkitekt, §12

Tjänstemän

Övriga
Utses att justera
Justerare

Daniel Jensen

Justeringens plats och tid

Melleruds kommunkontor den 7 mars 2017, klockan 08.00

Justerade paragrafer

§§ 12 - 20

Underskrifter

..............................................................................................

Sekreterare

(KD)

Patrik Högfelt
Ordförande

............................................................................................................................. .................

Michael Melby
Justerande

..............................................................................................................................................

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-02-28

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-07

Datum då anslaget tas ned

2017-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
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Jeanette Krafft
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Dnr SN 2017/48 (se även 2015/220)

Samråd detaljplan Norra Ängenäs
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Det planerade äldreboendet bör skyddas från insyn från det planerade
bostadsområdet öster om äldreboendet.
Tillgängligheten till området ska vara hög så att personal och besökare på ett
enkelt sätt kan använda kollektivtrafiken i området.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till detaljplan är ute på samråd under tiden 13 februari - 6 mars. Syftet med
planen är bland annat att möjliggöra plats för särskilt boende.
Beslutsunderlag
Planbeskrivning/samrådshandling januari 2017 - Förslag till detaljplan för norra
Ängenäs
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Dnr SN 2015/142.701

Uppsägning av samverkansavtal ensamkommande team
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att säga upp samverkansavtalet
för ensamkommandeteam med Bengtsfors kommun för omförhandling.
Sammanfattning av ärendet
Uppsägning av avtalet senast den 1 mar. Upphör vid årsskiftet annars löper det
vidare. Vill ha handlingsutrymme för att diskutera omfattningen.
Bakgrund föredras muntligt vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Samverkansavtal daterat 17 mars 2016

Beslutet skickas till
Bengtsfors kommun
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Dnr SN 2013/030.007

Svar på remiss angående uppföljning av granskning av
upphandling
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ger förvaltningsekonomen i uppdrag att upprätta förslag till
yttrande senast den 20 mars.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av tidigare granskning av
upphandlingsverksamheten i kommunen. Revisionen begär in yttrande från
kommunstyrelsen, socialnämnden samt. kultur- och utbildningsnämnden över
vidtagna åtgärder med anledning av vad som framkommer i rapporten Uppföljning
av granskning avseende upphandling Melleruds kommun”
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens missiv 2017-02-03.
Uppföljning av granskning avseende upphandling Melleruds kommun - Nils
Nordqvist, PWC, januari 2017.
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Dnr SN 2016/101.705

Ej verkställda beslut kvartal 4 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre
månader.
Sammanfattning av ärendet
För fjärde kvartalet 2016 har sex nya ej verkställda beslut inrapporterats till IVO.
Fyra beslut avsåg särskilt boende och två beslut kontaktperson enligt
socialtjänstlagen. Fem av dessa är också avslutade under denna rapportperiod. Det
som kvarstår är ett beslut kontaktperson. Ett ärende, från tidigare, har avslutats
under 2016 sista kvartal.
Beslutsunderlag
Individrapport – 1485342125594 (sekretess)
Individrapport – 1485346009410 (sekretess)
Individrapport – 1485345823604 (sekretess)
Individrapport – 1485345677151 (sekretess)
Individrapport – 1485345439908 (sekretess)
Individrapport – 1485345318127 (sekretess)
Individrapport – 1485345142511 (sekretess)
Kvartalsrapport 4 – 1485346246523 (bifogas)
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 verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott. 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
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Dnr SN 2017/42.050

Anslutning till den nationella digitala tjänster för ekonomiskt
bistånd - SSBTEK
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i uppdrag att fortsätta
utveckla och förvalta den nationella tjänsten för ekonomiskt bistånd
Socialnämnden antar erbjudandet om anslutning till tjänsten enligt den
invånarbaserade finansieringsmodellen.
Finansiering ska ske via ansvar 7110 och verksamhet 5750.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden behöver inhämta information från olika myndigheter och
organisationer för att utreda i ärenden om ekonomiskt bistånd. Idag hanteras en
stor del av informationsflödet manuellt via brev, fax och telefon. Sveriges
Kommuner och Landsting har tillsammans med bl.a. Försäkringskassan utvecklat
en nationell digital tjänst, sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK),
som gör det möjligt att få utlämnat information från ett antal myndigheter och
Arbetslöshetskassornas samorganisation.
Beslutsunderlag
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skrivelse med SKL:s diarienr. 15/3315
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Dnr SN 2017/046.042

Bokslut 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner och fastställer bokslutet för 2016 samt begär att
underskottet inte ska belasta 2017.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens resultat 2016 mot budget blev ett underskott med 13 818 tkr.
Orsakerna till underskottet var inom individ- och familjeomsorg ett stort antal
placeringar i HVB (hem för vård och boende) samt att vakanser av
socialsekreterare ersatts med inhyrd personal. Inom vård och omsorg ger
svårigheterna att rekrytera personal avtryck i redovisningen. Sektorn har bland
annat haft ökade kostnader för s.k. sommaravtal samt över- och fyllnadstid.
Under 2016 gjordes en särskild lönesatsning på undersköterskor inom
äldreomsorgen. Socialnämnden fick c:a 750 tkr i tilläggsanslag för att hantera
denna merkostnad.
Sektorn stöd och service visar på ett positivt resultat med cirka 2,4 mnkr.
Förbättringarna beror på något färre beslut med egenfinansiering, ej tillsätta
vikariat fullt ut samt insatser på hemmaplan som bedöms falla väl ut
Beslutsunderlag
Bokslut 2016
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Dnr SN 2017/028.041

Budget 2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden begär att följande åtgärder beaktas vid tilldelning av budgetramar
för 2018:





Merkostnaderna för bemanning av individ- och familjeomsorg.
Mer- och puckelkostnader för det nya äldreboendet på Ängenäs.
Satsning på teknikutveckling och digitala lösningar inom verksamheterna.
Strategi för personalförsörjning bl.a. för att möta ökat lönekostnadsläge för att
kunna behålla personal.
 Kompetensutveckling för personal.
 Friskvårdsbidrag för att bland annat kunna möta ökade sjuktal.
Sammanfattning av ärendet
Den 15/3 2017 träffas kommunens ledningsgrupp för att ta fram ett förslag till
budget 2018. Inför det är det viktigt att Socialnämnden har fått uttrycka sina
önskemål om innehållet i 2018 års verksamhet för att förvaltningschefen ska ha
nämndens synpunkter i beaktande vid mötet den15/3.
Förutsättningarna är självfallet utfallet budget 2016, budget 2017 samt eventuella
förändringar i kostnadsläget inför 2018, särskilda satsningar, det nya äldreboendet,
förändringar i verksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-02-28

§ 19

Rapporter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Daniel Jensen, Christina Andersson och Eva Larsson
14/2 Socialnämndens utskott och presidie
Michael Mellby
3/2 träff med den nya socialchefen
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§ 20

Delegeringsärenden och anmälan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av individ- och familjeomsorg
delegationsbeslut för januari 2017 enligt förteckning daterad 2017-02-02.
Socialnämnden godkänner redovisningen av inkomna underrättelser.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Besluten ska
anmälas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan nämnden återkalla
lämnad delegering.
Beskrivning av ärendet
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
Beslut enligt SoL individ och familjeomsorg januari 2017 – förteckning 2017-02-02.
Följande information meddelas:
Kommunstyrelsen § 18 8 februari 2017
Beslutsmeddelande IVO 17 februari 2017
Dom Kammarrätten Göteborg 23 februari 2017 – avslag ledsagning enligt LSS
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