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§ 32

Fastställande av dagordning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer följande dagordning:
1.

Fastställande av dagordning

2.

Utbildning – LVM

3.

Verksamhets – och ekonomiuppföljning för februari 2021 inkl. uppföljning kvalitetsarbete IFO

4.

Tidslinje åtgärder för budget i balans

5.

Årshjul för ledning och styrning

6.

Redovisning - Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

7.

Svar på remiss – Rapport från revisorerna personal och kompetensförsörjning

8.

Presentation om schemaprocess i samband med heltidsresan för stöd och service

9.

Verksamhetsberättelse alkohol – och tobaksenheten

10. Samverkan för barn och ungas hälsa, överenskommelse mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen
11. Redovisning av öppna ärenden inom socialnämndens verksamhetsområde
12. Återrapportering av verkställda beslut inom socialnämndens verksamhetsområde
2020-10-13 – 2021-03-23
13. Praxis kring försörjningsstöd
14. Remiss – Riktlinje omhändertagande av avlidna
15. Information om Covid-19
16. Presentation mellan samverkan IFO och AME
17. Svar på medborgarförslag om förbättring av Socialnämnden kallelser och protokoll
18. Rapporter från socialförvaltningen
19. Rapporter från Socialnämndens ledamöter
20. Redovisning av delegeringsbeslut
21. Anmälan
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden fastställer dagordningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2021-03-30

§ 33

Sammanträdesdatum

sida

4

Dnr SN 2020/215

Utbildning - LVM
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna utbildningen om Lag (1988:870) om vård av missbrukare
i vissa fall och enligt plan § 65 p. 3.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutar att godkänna utbildningen om Lag (1988:870) om vård av missbrukare
i vissa fall och enligt plan § 65 p. 3.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att godkänna utbildningen om Lag
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och enligt plan § 65 p. 3.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Sammanträdesdatum

sida

5

Dnr SN 2021/44, 2021/47

Verksamhets – och ekonomiuppföljning för februari 2021 inkl.
uppföljning kvalitetsarbete IFO
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. godkänna information om verksamhets och ekonomiuppföljning för februari 2021
2. godkänna informationen kring kvalitetsarbetet och uppföljning av åtgärdsplan för en
stärkt myndighetsutövning och ekonomisk balans inom individ och familjeomsorg.
Sammanfattning av ärende
Redovisning av statistik och ekonomi för sektorerna Individ- och familjeomsorgen, Vård och
omsorg och Stöd och service för februari 2021.
Beslutsunderlag
• Handlingar som redovisas vid Socialnämndens sammanträde
• Verksamhetsstatistik
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att
1. godkänna information om verksamhets och ekonomiuppföljning för februari 2021
2. godkänna informationen kring kvalitetsarbetet och uppföljning av åtgärdsplan för en stärkt
myndighetsutövning och ekonomisk balans inom individ och familjeomsorg.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef
Sektorchef individ och familjeomsorg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Sammanträdesdatum
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Dnr SN 2021/45

Tidslinje åtgärder för budget i balans
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av tidslinje av åtgärder för budget i balans.
Sammanfattning
Socialchef ger socialnämnden aktuell rapport av tidslinje av åtgärder för budget i balans.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
tidslinje av åtgärder för budget i balans.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Årshjul för ledning och styrning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet
I syfte att skapa övergripande struktur för nämndarbetet har ett årshjul med de återkommande
styrningsärendena tagits fram samt ett förtydligande kring tidschema för ärendegång innan
nämndssammanträde.
Förvaltningsledningen avser arbeta med tre månaders löpande planering utifrån årshjulet och
övriga nämndärenden som tillkommer.
Beslutsunderlag
• Förvaltningens presentation av Årshjul för ledning och styrning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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8

Dnr SN 2020/355

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Sammanfattning
Socialchef ger socialnämnden aktuell rapport kring Socialförvaltningens systematiska
arbetsmiljöarbete (SAM).
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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§ 38

Sammanträdesdatum

sida

9

Dnr SN 2021/75

Svar på remiss – Rapport från revisorerna personal och
kompetensförsörjning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom Kommunstyrelsens förslag till yttrande avseende
revisorernas granskning gällande personal- och kompetensförsörjning.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomfört en
granskning av kommunstyrelsens och nämndernas åtgärder avseende personal- och
kompetensförsörjning. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens och
nämndernas åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning är ändamålsenliga. Utifrån
granskningen är revisionens sammanfattade bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna
endast delvis säkerställer att åtgärderna avseende personal- och kompetensförsörjning
genomförs och är ändamålsenliga.
Utifrån de bedömningar och iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen
rekommenderar kommunens revisorer att kommunstyrelsen och nämnderna:
• Upprätta enhetliga rutiner för introduktion.
• Säkerhetsställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett underlag i arbetet
med att utveckla kompetensförsörjningen.
Kommunens revisorer behandlade revisionsrapporten vid sammanträdet den
15 december 2020 och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna
med begäran om ett samlat svar från kommunstyrelsen senast den 31 mars 2021 med en
redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen.
Beslutsunderlag
• Revisionsrapport (finns att läsa på kommunens hemsida, bilaga 1)
• Kommunstyrelsen yttrande
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom
Kommunstyrelsens förslag till yttrande avseende revisorernas granskning gällande personaloch kompetensförsörjning.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Kommunstyrelseförvaltningen
Socialchef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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§ 39

Sammanträdesdatum

Dnr SN 2021/22

Presentation om schemaprocess i samband med heltidsresan för
stöd och service
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärende
Sektorchef stöd och service ger en presentation av hur schemaprocessen ser ut i samband
med heltidsresan för sektor vård och omsorg.
Beslutsunderlag
• Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner informationen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

sida

10

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2021-03-30

§ 40

Sammanträdesdatum

Dnr SN 2021/25

Verksamhetsberättelse alkohol – och tobaksenheten
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet har lämnat in en verksamhetsberättelse och
inriktning för arbetet med tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen 2020.
Beslutsunderlag

• Verksamhetsberättelse för alkohol- och tobaksenheten 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner informationen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Alkohol- och tobaksenheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2021/7

Samverkan för barn och ungas hälsa, överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta överenskommelsen Samverkan för barn- och ungas hälsa
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Överenskommelsen reglerar i första hand respektive huvudmans åtaganden (kommun-region)
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och anger struktur och
form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region,
i den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Överenskommelsen tydliggör
förskola/skolans roll i samverkan samt fullgör i Västra Götaland lagstiftningens krav på
överenskommelser om samverkan kring placerade barn- och unga respektive hälsoundersökningar.
Under år 2018, gavs uppdraget att arbeta fram två förslag till överenskommelse om samverkan
mellan Västra Götalands kommunerna och VG regionen gällande barn- och unga. Under
beredningen av de båda förslagen ”Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför
hemmet” och ”Västbus samverkan för barn och ungas bästa” uppmärksammades att
beröringspunkterna mellan uppdragen var många och att det var fördelaktigt att de slogs
samman till en gemensam överenskommelse.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
• Överenskommelse samverkan för barns- och ungas hälsa
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att anta överenskommelsen

Samverkan för barn- och ungas hälsa mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutes skickas till
Sektorchef Individ och familjeomsorg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2021-03-30

Sammanträdesdatum

§ 42

Redovisning av öppna ärenden inom socialnämndens
verksamhetsområde
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialchef lämnar en återrapportering av alla öppna ärenden två gånger per år –
vid socialnämndens sammanträden i mars och november.
Beslutsunderlag
• Öppna ärenden inom socialförvaltningen 2021-03-08
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

sida

13

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2021-03-30

Sammanträdesdatum

§ 43

Återrapportering av verkställda beslut inom socialnämndens
verksamhetsområde 2020-10-13 – 2021-03-23
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen lämnar en återrapportering av verkställda beslut två gånger per år –
vid socialnämndens sammanträden i mars och november.
Beslutsunderlag
• Verkställda beslut inom socialförvaltningen 2020-10-13 – 2021-03-23
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

sida

14
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§ 44

Praxis kring försörjningsstöd
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ge Socialchef i uppdrag att utreda praxis kring försörjningsstöd,
uppdraget ska redovisas vid socialnämndens sammanträde senast den 18 maj 2021.
Sammanfattning av ärendet
Ann-Sofie Fors (M) väcker ett ärende och anför följande:

”Praxis att försörjningsstöd ska utbetalas lika mellan könen i ett hushåll
I allt för många hushåll lever kvinnan i en beroendeställning gentemot mannen, och i allt för
många kommuner kommer försörjningsstödet endast mannen till del, när det betalas ut till
ett hushåll. I vårt svenska samhälle är jämställdhet en självklarhet, med rättigheter och
möjligheter som skall vara precis lika för såväl män som för kvinnor. Vi vill därför väcka fråga
om förändring i Melleruds kommun, i syfte att stärka kvinnors ekonomiska frihet och stärka
jämställdheten i kommunen. Vi ber om att på nästa Socialnämnd sammanträde i april erhålla
ett svar på hur utbetalningar sker nu. Samt ett förslag till beslut om hur reviderade rutiner
för utbetalning av försörjningsstöd kan införas, med ny praxis att försörjningsstöd ska
utbetalas lika mellan könen i ett hushåll.”
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef
Sektorchef IFO

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Sammanträdesdatum

sida
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Dnr SN 2021/64

Svar på remiss – Riktlinje omhändertagande av avlidna
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar Riktlinje för omhändertagna av avlidna mellan Västra Götalandsregionen
och länets kommuner.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med länsgemensam riktlinje är att tydliggöra ansvarsfördelningen, inklusive kostnader,
transport av avliden och bårhusförvaring för att uppnå en gemensam bårhusverksamhet med
tillhörande riktlinjer.
Under hösten 2020 har företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen arbetat med förslag på riktlinje.
Målgruppen för riktlinjen är personer som avlider inom verksamhet där kommunen är
sjukvårdshuvudman.
Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) ställer sig bakom att förslaget till överenskommelse
skickas på remiss till berörda nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen och dess
kommuner.
Beslutsunderlag
• Remiss Riktlinje för omhändertagande av avlidna mellan Västra Götalandsregionen och
länets kommuner (finns att läsa på kommunens hemsida, bilaga 4)
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden antar Riktlinje för omhändertagna av avlidna
mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef
MAS

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 46
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Dnr SN 2020/171

Information om Covid-19
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
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.
Sektorchefen för Vård och omsorg lämnar en aktuell information.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner informationen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Presentation samverkan mellan IFO och AME
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärende
Enhetschef för Vuxenenheten och arbetsmarknadsenhetens verksamhetsutvecklare informerar
om samverkan mellan individ och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten.
Beslutsunderlag
• Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner informationen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2021/71

Svar på medborgarförslag om förbättring av socialnämndens kallelser
och protokoll
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att medborgarförslaget anses vara besvarat med hänvisning dels till
nämndens pågående utvecklingsarbete med kallelser och protokoll enligt kommunallagens
regler och revisorernas genomförda granskningar samt genomförda utbildningar för presidier,
gruppledare, förvaltningschefer och nämndsekreterare.
Sammanfattning av ärendet
Kerstin Pousar Lindberg, Mellerud, har i ett medborgarförslag som inkom till kommunen den 5
mars 2021 framfört synpunkter och klagomål på socialnämndens kallelser och protokoll och
föreslagit att alla nämnders sekreterare, ordföranden och ledamöter ska genomgå utbildning i
hur man skriver protokoll, vad offentlighetsprincipen handlar om och i mötesteknik.
Kommunens revisorer har 2014 granskat kommunens protokoll och gav då förslag på
förbättringar. 2018 genomförde revisorerna en uppföljning av tidigare granskning för att se om
revisorernas synpunkter har hanterats av berörda nämnder, om åtgärder har vidtagits för att
komma tillrätta med de brister som konstaterats samt om de angivna åtgärderna har vidtagits i
utlovad omfattning. Revisionens samlade bedömning då var att kommunstyrelsen och
nämnderna till övervägande del vidtagit tillräckliga åtgärder för att stärka protokollskrivningen
utifrån tidigare identifierade brister.
Revisorerna har regelbunden kontakt med nämndsekreterarna om synpunkter och förslag på
förbättringar.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag från Kerstin Pousar Lindberg
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att medborgarförslaget anses vara
besvarat med hänvisning dels till nämndens pågående utvecklingsarbete med kallelser och
protokoll enligt kommunallagens regler och revisorernas genomförda granskningar samt
genomförda utbildningar för presidier, gruppledare, förvaltningschefer och nämndsekreterare.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslut skickas till
Kerstin Pousar Lindberg
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Rapporter från socialförvaltningen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen rapporterar från sammanträden med mera:
• Individuella möten mellan Socialchef och ledamöter i Socialnämnden planeras
• Politisk tvärgrupp den 9 april 2021 gällande gemensamt Socialt verksamhetsområde
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Rapporter från Socialnämndens ledamöter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ordförande och ledamöterna rapporterar från sammanträden med mera:
• Väckta ärende under sammanträdet;
o

Från Christine Andersson (S) gällande biståndsbedömning som kommer
beredas på Socialnämnden utskott i april 2021.

o

Vilket samordningsförbund ska vi tillhöra framöver? Frågan ska beredas på
Socialnämnden utskott i april 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Redovisning av delegeringsbeslut
Socialnämndens 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.
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
• Delegationsbeslut IFO februari 2021
• Delegeringsbeslut VoO februari 2021
• Anställningsbeslut rapport tillsvidareanställningar februari 2021
• Anställningsrapport tidsbegränsade anställningar februari 2021
• Anställningsrapport timavlönade anställningar februari 2021
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign.
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§ 52

Anmälan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
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
2 februari 2021–23 mars 2021
• Förvaltningsrätten dom 2021-03-10
• Förvaltningsrätten dom 2021-03-12
• Förvaltningsrätten dom 2021-03-19 (1)
• Förvaltningsrätten dom 2021-03-19 (2)
• Förvaltningsrätten dom 2021-03-19 (3)
• Kammarrätten beslut 2021-03-19

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

