MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-03-25

Socialnämnden

Onsdagen den 25 mars 2020, klockan 08.30-14.45, i Tingshuset.
Ajournering för lunch kl. 12.40-13.10.

Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Daniel Jensen, ordf.
Ann-Sofie Fors
Karin Nodin, 1:e vice ordf.
Liselott Hassel

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

(KD)
(M)
(C)
(SD)

Olof Sand (S) för Kerstin Nordström 1.e vice ordf. (S)
Christine Andersson (S) för Eva Larsson (S)
Katarina Kvantenå (M) för Anita Augustsson (KIM)
Lillis Grödem

(SD)

Malin Johansson, socialchef §§38, 41-43, 47-48
Christina Björnberg, förvaltningsekonom §§37-38
Anette Karlsson, sektorchef stöd och service §38
Karolina Christensen, sektorchef, VoO §§38 - 41
Pernilla Wall, MAS/MAR §41
Torbjörn Svedung, IT-chef §41
Carina Aasen, förvaltningssekreterare

Tjänstepersoner

Utses att justera
Justerare
Ersättare

Christine Andersson (S)
Liselotte Hassel (SD)

Justeringens plats och tid

Melleruds Socialkontor IFO den 26 mars 2020, klockan 11.00

Justerade paragrafer

§§ 36-47

Underskrifter

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

Sekreterare

Carina Aasen
Ordförande

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

Daniel Jensen
Justerande

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

Christine Andersson

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-25

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-26
2020-03-26 §§ 36-47

Datum då anslaget tas ned

2020-04-19
2020- 04-19 §§ 36-47

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
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Carina Aasen
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§ 36
Fastställande av dagordning
Beslut
Socialnämnden fastställer dagordning enligt nedanstående.
1.

Fastställande av dagordning

2.

Verksamhetsuppföljning

3.

Bokslut 2019

4.

Ängenäs - vårdavgifter särskilt boende för äldre (SÄBO)

5.

Fagerlid - Lokalanvändning

6.

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

7.

Nämndmålen

8.

Rapporter från förvaltningen

9.

Rapporter från Socialnämndens ledamöter

10. Delegationsärenden
11. Anmälan
12. Information gällande biståndshandläggning och förenklat beslutsfattande med
anledning av pandemi
13. Reglemente- Digitala sammanträden - Socialnämnden
14. Protokollsanteckning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/58

Verksamhetsuppföljning
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen om verksamhetsuppföljning för februari
2020.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av statistik för februari 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteanteckning daterad 2020-03-19.
Beskrivning av ärendet
Statistikunderlag, individ- och familjeomsorgen, vård och omsorg samt stöd och service.
Muntlig redovisning.
Beslutet skickas till
Diariet
Christina Björnberg, förvaltningsekonom

Justerandes sign
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Dnr 2020/144

Bokslut 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av bokslutet för 2019.
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen framföra en önskan om att Socialnämndens
redovisade underskott från 2019 inte överförs till 2020.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna genom Olof Sand, avger till förvaltningen med önskemål om att
redovisningen av förvaltningens ekonomi förtydligas enligt nedanstående punkter:
1. I bokslutet 2019 redovisas muntligt att en stor del av de ökade intäkterna kommer från
kommunens egen ”påse” för flyktingar. Vi önskar få de ca 11 miljoner som finns här för
2019 specificerade i punktform kombinerat med en kort berättelse. Vi tar gärna del av en
motsvarande redovisning av de övriga ca 6 miljoner kronor som är ökade intäkter 2019
2. Redovisningen bör följa en tydlig linje utifrån de redovisade sparambitionerna för 2019,
kopplat till ett direkt utfall per punkt om hur mycket förvaltningen lyckades spara, följt av
en kort berättelse där ambition -resultat direkt jämförs och eventuellt förklaras.
3. Eftersom heltidsprojektet inte särredovisas önskar vi en lägesrapport hur de 3 miljonerna
som avsatts har använts hittills och hur resultatet ser ut i antal deltid till heltid för hela
förvaltningen.

4. Enligt årsbokslutet 2019 har förvaltningens utgifter ökat med totalt 19,455 miljoner kronor
jämfört med budget. Vår S-grupp önskar en samlad redovisning i siffror per utgiftsslag
(eller annat lämpligt sätt att illustrera på en övergripande nivå) som har ökat med en kort
berättelse som kommentar.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen lämnar preliminär information till socialnämnden om bokslutet för 2019.
Beslutsunderlag
Socialnämndens bokslut 2019.
Beslutet skickas till
Diariet
Malin Johansson, socialchef
Christina Björnberg, förvaltningsekonom
kommunen@mellerud.se

Justerandes sign
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Dnr 2019/364

Ängenäs - vårdavgifter särskilt boende för äldre (SÄBO)
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1.anta innehållet i omvårdnadsavgift enligt förvaltningens förslag.
2.omvårdnadsavgiften för korttiden bereds och att förvaltningen får i uppdrag att göra en
konsekvensanalys.
3. konsekvensanalysen ska presenteras till socialnämndens sammanträde den 20 april 2020.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen gjorde under hösten 2019 en kartläggning av särskilda boenden, den visade att
det är olika vad som ingår i omvårdnadsavgiften för särskilt boende. Förvaltningen vill föreslå
en likhet i vad som ingår i omvårdnadsavgiften oavsett vilket särskilda boende man bor på.
Förvaltningen ser det som viktigt inte minst med tanke på att Ängenäs öppnar under hösten
2020. Jämförelse med andra kommuner har även visat att Mellerud har en låg dygnskostnad på
omvårdnadsavgiften för korttidsvården.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Sammanfattning-vad ingår i omvårdnadsavgiften i SÄBO och korttids
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Under hösten genomfördes en kartläggning av särskilt boende som visade att det är olika vad
som ingår i den avgift medborgarna betalar för omsorg på särskilt boende. Med anledning av
detta samt att Ängenäs öppnar planerar vi att revidera informationsmaterial till de som beviljas
en plats på särskilt boende. Med hjälp av en omvärldsanalys och kartläggningen har vi en bild
om vad vi anser ska ingå. Vi har även sett att Mellerud har en låg kostnad per dygn för
omvårdandsavgiften på korttid, detta jämfört med grannkommuner men även övriga kommuner
i landet.
Analys
Förvaltningen anser att sängkläder och handdukar inte bör ingå i omvårdnadsavgiften bortsett
från på korttids. Vi föreslår att det som ingår är de förbrukningsmaterial som är listat i bifogat
dokument, bilaga 1.
Mellerud har jämfört med flera andra kommuner både i Dalsland och i Sverige en låg kostnad.
Mellerud har 31 kr/dag medans de kommuner vi tittat på ligger på 60–70 kr/dygn.
Förvaltningen föreslår därför att denna kostnad höjs i enlighet med maxtaxan (2125/ 30,4=70
kr dygnet)

Omvårdnadsavgift
i särskilda boendeformer
inklusive
Justerandes sign

Maxavgiften får
inte överstiga

Utdragsbestyrkande
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trygghetsboendet
Axet.
Korttidsvård

Omvårdnadsavgift
per dag =
maxtaxan/

31 kr

Källa: Taxor 2020, Mellerudkommuns
hemsida

Slutsatser
Det är viktigt att inte göra olika för våra kommuninvånare. Därav ser förvaltningen det som
viktigt att få en tydlighet i vad som ingår i omvårdnadsavgiften och att kunna reglera det. Det
är viktigt att vi har rimliga avgifter och taxor för den vård och service vi utför och ser det som
en anledning att överväga dygnspriset för omvårdnad på korttids.
Karolina Christensen,
sektorchef Vård och omsorg

Justerandes sign
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Dnr 2020/143

Fagerlid – Lokalanvändning
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. anta nya majoritetens förslag till beslut av omdisponering av lokaler enligt följande:
-Somatikplatser 4x7=28 st.
-Korttidsplatser 1x9 plus 1x3 korttids-demens, totalt 12 st.
-Dagverksamhet & växelvård demensplatser 1x6=6 st.
-Atrium med tak/dagverksamhet/trädgårdsverksamhet
-Rehab komplett.
-Trygghetslägenheter 1x8=8 st.
2. anta nya majoritetens förlag till beslut om satsning på arbetsmiljön enligt följande:

-personalutrymmen utvecklas med vilorum/relax
-pausrum
-omklädning
-träning, lyftteknik/lärcenter
-konferensrum
Reservation
Socialdemokraterna genom Olof Sand, reserverar sig till beslut enligt följande:
1. ” S-kommunala gruppen noterar att nya politiska majoriteten på nytt lägger fram ett eget
förslag under en punkt där förslag till beslut enligt bifogad handling är att: Socialnämnden
beslutar att godkänna informationen”.
2. ” Den socialdemokratiska-gruppen anser allmänt att det finns en farhåga för framtiden att
nya majoritetens förslag kommer att resultera i för få platser för demens inom ÄB i
Mellerud. När planering av projektering av Fagerlids lokalanvändning slutförs önskar vi
därför att renoveringen genomförs på sådant sätt att platser för somatisk vård får en
flexibel lösning att de enkelt kan göras om till platser för demensboende”.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Utredning av hur Fagerlid bäst ska användas utifrån behov. Målsättningen är att göra så få
byggnadsingrepp som möjligt för att hålla nere kostnaderna, samt att på ett säkert och
kvalitativt sätt, säkra behoven av platser utifrån hur behovet ser ut idag, samt hur behoven kan
komma att förändras i framtiden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Jensen, ordförande (KD): Yrkar på att Socialnämnden beslutar att godkänna nya
majoritetens förslag att:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1. anta nya majoritetens förslag till beslut av omdisponering av lokaler enligt följande:
-Somatikplatser 4x7=28 st.
-Korttidsplatser 1x9 plus 1x3 korttids-demens, totalt 12 st.
-Dagverksamhet & växelvård demensplatser 1x6=6 st.
-Atrium med tak/dagverksamhet/trädgårdsverksamhet
-Rehab komplett.
-Trygghetslägenheter 1x8=8 st.
2. anta nya majoritetens förlag till beslut om satsning på arbetsmiljön enligt följande:

-personalutrymmen utvecklas med vilorum/relax
-pausrum
-omklädning
-träning, lyftteknik/lärcenter
-konferensrum

Beslutsunderlag
Tjänsteanteckning daterad 2020-03-19.
Bilaga 1. Ritning Fagerlid, samhällsbyggnad (arbetsmaterial). Bifogas i mejl
Bilaga 2. Fagerlid omdisponering av lokaler, nya majoritetens förslag (arbetsmaterial). Bifogas i
mejl

Beslutet skickas till
Diariet
Malin Johansson, socialchef
Karolina Christensen, sektorchef VoO
kommunen@mellerud.se

Justerandes sign
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Dnr 2019/193

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. uppdra till utskottets sammanträde den 6 april 2020, att ta ställning till framtidens
vårdinformationsmiljö (FVM).
2. beslutet ska beredas till KSAU den 7 april 2020.
Reservation
Sverigedemokraterna genom Liselotte Hassel, reserverar sig mot beslutet enligt följande:
”reserverar sig till förslag till beslut, ärende 6 Millenium.”
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att inte avropa option 3 från leverantören Cerner Sverige AB och
teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen.
Sammanfattning av ärendet
För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård så initierades 2015 ett
samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) inom ramen för
Framtidens vårdinformationsmiljö – FVM. VGR har därefter genom fullmakt från kommunerna
upphandlat ett kärnsystem, Millenium, till den nya vårdinformationsmiljö som ska
implementeras. Kommunerna har, via upp till tre optioner, möjlighet att avropa upphandlad
lösning. Till upphandlingen levererar VGR drift, support och förvaltning av Millennium. De tre
optionerna gäller IT-stöd för informationsdelning, elevhälsa och kommunal hälso- och sjukvård.
Kommunen ska besluta om option 3 ska avropas från leverantören Cerner Sverige AB samt
teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen (VGR). Avtalsperioden är 10 år efter
slutförd implementering med möjlighet till förlängning upp till ytterligare 4 år. Datum för senast
dag för avrop av option 3 (Millenium) samt tecknande av samverkansavtal med VGR har vid
flera tillfällen flyttats fram och det nu gällande datumet är 200430.
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Jensen, ordförande (KD): Yrkar på att Socialnämnden beslutar att:
1. uppdra till utskottets sammanträde den 6 april 2020, att ta ställning till framtidens
vårdinformationsmiljö (FVM).
2. beslutet ska beredas till KSAU den 7 april 2020.
Beslutsunderlag
Komplettering av erbjudandet.
Beslutet skickas till
Diariet / kommunen@mellerud.se
Malin Johansson, socialchef
Pernilla Wall MAS/MA

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/20

Nämndmålen
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta nämndmålen.
Sammanfattning av ärendet
Den 26 februari 2020 gav socialnämnden socialförvaltningens verksamhetsutvecklare uppdrag
utifrån diskussioner att sammanfatta målen för nämnden att presenteras till presidiet den 9
mars 2020.
Enligt styr- och ledningsystement antagen av Kommunfullmäktige 2019-01-24 ska
kommunfullmäktigemålen tas fram under mandatperiodens första år och ska inkludera första
året i kommande mandatperiod, Målen är styrande för nämndernas må|.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2019, 5 249, att uppdra till kommunchefen att
under 2020 revidera styr- och ledningsdokumentet samt leda processen att revidera vision och
kommunfullmäktigemål.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges mål 2020 §167 Dnr: KS 2019/574
Processledning- nämndmål
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden följande mål:
1. Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna som tilldelas till kultur och
utbildningsnämnden samt socialnämnden.
2. Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete tilldelas alla nämnder.

Beslutet skickas till
Diariet
Malin Johansson, socialchef
Pernilla Wall MAS/MAR
kommunen@mellerud.se

Justerandes sign
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§ 43

Rapporter från förvaltningen
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen informerar om förvaltningen.
Beslutsunderlag
Muntlig presentation vid sammanträdet

Justerandes sign
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§ 44

Rapporter från Socialnämndens ledamöter
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ledamöter redovisar aktiviteter under perioden 2020-02-27 – 2020-03-25.
Länsstyrelsen - Funktionshinderpolitiska mål 2020-02-27
- Daniel Jensen, ordförande (KD)
Boksslutsdialog 2020-03-10
- Daniel Jensen, ordförande (KD)
- Olof Sand (S)
- Karin Nodin 1.e vice ordförande (C)
Dialogmöte med IVO i Göteborg 2020-03-11
- Daniel Jensen ordförande (KD)
Presidiet 2020-03-09
- Daniel Jensen, ordförande (KD)
- Karin Nodin, 1:e vice ordförande (C)
- Kerstin Nordström, 2.e vice ordförande (S)
Socialnämndens utskott 11mars 2020
- Daniel Jensen, ordförande (KD)
- Karin Nodin, 1:e vice ordförande(C)
- Ann-Sofie Fors (M)
Beslutsunderlag
Muntlig presentation vid sammanträdet

Justerandes sign
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§ 45

Delegationsärenden
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Underställda delegationsärenden fattade under mars 2020.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut

Justerandes sign
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§ 46

Anmälan
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser, domar och beslut.
Beslutsunderlag
Inkomna handlingar.

Justerandes sign
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Dnr SN2020/149

Information gällande biståndshandläggning och förenklat
beslutsfattande med anledning av pandemi
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. förenklat beslutsfattande får användas vid behov.
2. uppföljning görs och presenteras till socialnämndens sammanträde den 23 september 2020.
Sammanfattning av ärendet
Under pågående pandemi behöver biståndsenheten planera för eventuella personalbortfall samt
ett större inflöde av ansökningar från personer som bedöms ingå i riskgrupper. För att hantera
ansökningar och utredningar i enlighet med Socialtjänstlagen och andra gällande bestämmelser
samt bevilja insatser som innebär att kommunen följer lag (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, så kan det komma att innebära att handläggarna
behöver tillämpa förenklat beslutsfattande, dvs minska på omfattningen av utredningen för att
hålla sig inom rimlig tid. I denna förenklade utredning kommer vi delvis frångå
utredningsmodellen enligt IBIC och bedöma akuta behov under tiden som restriktioner på
grund av pandemiutbrott föreligger samt inför hemgång från sjukhus. Utifrån bedömningen
kommer vi att bevilja bistånd till de insatser som bedöms nödvändiga för att den enskilde ska
kunna klara sin dagliga livsföring eller lämna sjukhuset under trygga förhållanden. Ny utredning
och bedömning kommer sedan att göras så snart som det är möjligt eller då behovet är
förändrat. Utifrån den mer omfattade utredningen kommer sedan eventuella bistånd beviljas för
att den enskilde ska uppnå skälig levnadsnivå i enlighet med gällande lagstiftning. Under tiden
för gällande restriktioner med anledning av pandemi kan bistånd komma att beviljas till
personer som normalt klarar sin livsföring på annat sätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-23
Beslutet skickas till
Diariet
Camilla Björk-Karlsson, enhetschef vuxen och bistånd
Malin Johansson, socialchef

Justerandes sign
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Dnr SN2020/

Reglemente- Digitala sammanträden - Socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar att frågan om digitala sammanträden bereds av kommunstyrelsen:
1. förändra reglementet så att digitala sammanträden kan äga rum.
2. reglementet bör omfatta Socialnämndens hantering av individärenden.
Sammanfattning av ärendet
Ledamöter och tjänsteperson får delta i socialnämndens sammanträden, utskott och presidiet
på distans enligt de förutsättningar som anges i 5 kap. 16 § kommunallagen. Sådana
sammanträden får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot
/tjänsteperson som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta till
socialnämndens sekreterare. Deltagande på distans förutsätter godkännande vid varje enskilt
tillfälle av nämndens ordförande.
Beslutsunderlag
Med anledning av att värdsliga tillstånd påverkar kommunens nämnder, aktualiseras frågan om
att på ett säkert sätt, fortsätta att bedriva säkra och kvalitativa sammanträden, trots att
kommunen försätts i krisberedskap. Ett reglemente som styr hur den politiska processen
fortsatt kan bedrivas på alternativt sätt, blir användbart vid bl. a beredskap för krishantering så
som förberedelse inför eller pågående pandemi.
Beslutet skickas till
Diariet
Kommunen@mellerud.se
Malin Johansson, Socialchef
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Protokollsanteckning
Särskilt yttrande

”Reserverar oss mot förslag: sent utskick av kallelse/information med för kort tid för att sätta
sig in i ärendet.. Beslutsdatum är för närstående.”
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna genom Liselotte Hassel har inkommit med en protokollsanteckning.
Beslutsunderlag
Inkommen protokollsanteckning via mejl.
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