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Dnr SN 2016/209.738

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen och beslutar ge förvaltningen i uppdrag
att utreda förslag till dagverksamhet för demenssjuka och var det är bäst
lokaliserat, samt redovisa kostnader.
Uppdraget ska redovisas senast 28 februari 2017.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har kartlagt behovet av dagverksamhet för personer med
demenssjukdom, och föreslår socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att
upprätta förslag till dagverksamhet, vid det planerade demensboendet Ängenäs
Melleruds kommun.
Socialförvaltningens bedömning är att det idag helt saknas lämpliga alternativa
lokaler inom verksamheten för att bedriva dagverksamhet för demenssjuka.
Dagverksamheten kan därför med fördel lokaliseras i samband med uppförandet av
det planerade demensboendet Ängenäs som planeras att vara inflyttningsklart
under senare delen av år 2018.
Demensboendet förväntas ha en hög samlad kompetens för brukargrupper med
demenssjukdom vilket bidrar till ett högt resursutnyttjande och en kostnadseffektiv
verksamhet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Melby (S): Socialnämnden godkänner informationen och beslutar ge
förvaltningen i uppdrag att utreda förslag till dagverksamhet för demenssjuka och
var det är bäst lokaliserat, samt redovisa kostnader.
Uppdraget ska redovisas senast 28 februari 2017.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller ordförandes
förslag.
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Dnr SN 2016/210.751

Förslag om stödboende
Socialnämndens beslut
Socialnämnden inrättar en ny boendeform Stödboende i form av 10 lägenheter.
Socialnämnden beslutar vidare att placering på stödboende läggs till i
delegeringsordningen med socialnämndens utskott som beslutande delegat.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att flyktingströmmen avtagit och då kommunen omstrukturerat
HVB boenden för ensamkommande finns det idag ett behov av att ställa om delar i
verksamheten till Stödboende. Till skillnad med den grupp av barn och unga vilka
behöver placeras i HVB så avser detta ett boende för dem som är bättre socialt
fungerande och endast har ett mindre vårdbehov. De är också så pass självständiga
att familjehemsplacering inte bedöms som lämplig.
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Dnr SN 2016/073.042

Prognos och verksamhetsuppföljning oktober 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av prognosen.
Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för samt upprätta
förslag till internt resursfördelningssystem för hemtjänst samt särskilt boende.
Uppdraget kan redovisas i separata förslag.
Uppdraget ska redovisas senast 25 april 2017.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens resultat mot budget bedöms i denna prognos till ett underskott på
10,8 mnkr. Detta är en försämring jämfört med prognos 3/september med knappt
700 tkr. Förändringen beror på fler placeringar på HVB samt justerad löneprognos
inom vård och omsorg. Inom stöd och service har det tillkommit nya beslut inom
övrig LSS. De ökade kostnaderna kompenseras med ett något bättre resultat inom
daglig verksamhet och boende.
I samband med prognos 3 2016 och beslut om ramjustering 2017 har frågan om
resursfördelningssystem inom vård och omsorg väckts.
Beslutsunderlag
Prognossammanställning 2016-11-22
Verksamhetsstatistik t.o.m. oktober 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Socialnämnden

§ 91

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-11-30

sida

6

Dnr SN 2016/211.041

Investeringsprojekt 2016 - igångsättningsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar om igångsättningsbeslut av följande investeringsprojekt:
Ändamål/projekt

Belopp (kr)

Hjälpmedel arbetsmiljö

300 000 kronor

Bergs inventarier

100 000 kronor

Stöd och service inventarier och ITutrustning

100 000 kronor

IFO arkivskåp och övriga inventarier 200 000 kronor
Summa investeringar
700 000 kronor
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har beviljats sammanlagt 700 tkr för investeringar under 2016.
Kommunens regelverk säger att investeringsmedel får tas i anspråk först efter att
ett så kallat igångsättningsbeslut är fattat. I underlaget till kommunfullmäktiges
beslut angavs att 300 tkr ska användas till lyftar och 400 tkr till inventarier.
Socialchefens ledningsgrupp har diskuterat fördelningen av det sammanlagda
anslaget. Projektmedel för lyftar föreslås breddas till hjälpmedel för att förbättra
arbetsmiljön och ska gälla hela förvaltningen. På Bergs kommer behövs möbler och
övriga inredningsinventarier att uppdateras. Inom stöd och service behövs bl.a.
utrustningen för IT-baserat stöd och pedagogik utvecklas. Arkivmiljön inom individoch familjeomsorgen uppfyller inte kraven på säker förvaring av handlingar.
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Dnr SN 2013/154.003

Uppdatering av riktlinjer för ritningsgranskarrådet

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner de uppdaterade riktlinjerna.
Sammanfattning av ärendet
Sedan riktlinjerna togs fram 2013 har rådet bytt namn samt anpassning gjorts till
att rutiner på samhällsbyggnadsförvaltningen ändrats.
Beslutsunderlag
förslag till riktlinjer 2016
Beskrivning av ärendet
Ritningsgranskarrådet är en del av Kommunala handikapprådet har under flera år
bidragit till tillgänglighetsarbetet i kommunen. I uppdraget ligger att stödja och
samverka med olika intressenter inom och utanför den kommunala verksamheten.
Eftersom rådet fortsättningsvis ska organiseras under socialnämnden behövs
tydliga riktlinjer för hur samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen ska ske
vad gäller tillgänglighetsfrågor.
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Rapporter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Michael Melby, Daniel Jensen, Christina Andersson
14/11 Socialnämndens utskott och presidium
24/11 Extra utskottssammanträde
Michael Melby, Daniel Jensen
23/11 KPR/KHR
29/11 Anställningsintervjuer
Michael Melby
10/11 Beredningen välfärd
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§ 94

Delegeringsärenden och anmälan av domar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
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 LSS för oktober.
Följande domar anmäls vid dagens sammanträde:
Dom Förvaltningsrätten i Göteborg 9 november 2016 avslag på överklagat ärende
angående särskilt boende.
Domar Förvaltningsrätten i Göteborg 15 november 2016 avslag på överklagat
ärende angående ledsagning.
Dom kammarrätten i Göteborg 18 november 2016. Avslag överklagat LVU.
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Information
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
-

Budget 2017
Brev från invånare med önskemål om äldreboende i kvarteret Ugglan
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