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§ 96

Fastställande av dagordningen.
Beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa dagordning enligt innehållsförteckning med komplettering
av två tilläggsärenden.
Beslutsunderlag
Innehållsförteckning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Bifall till socialförvaltningens förslag enligt följande:
Socialnämnden beslutar att fastställa dagordning enligt innehållsförteckning med komplettering
av två tilläggsärenden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2020-08-26

§ 97

Sammanträdesdatum

Dnr SN2020/295

Presentation av Tf. socialchef och förvaltningsekonom
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Gunnar Erlandsson som är Tf. socialchef under övergång fram till det att ny socialchef är
rekryterad, presenterar sig för socialnämnden.
Claes Sundén som är ny förvaltningsekonom inom socialförvaltningen presentera sig för
socialnämnden.
Beslutet skickas till
Diariet
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Bifall till socialförvaltningens förslag enligt följande:
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida

5

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-08-26

§ 98

Sammanträdesdatum

sida

6

Dnr: SN2020/58

Verksamhetsuppföljning
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna informationen om verksamhetsuppföljning för juli 2020
2. ge socialchefen i uppdrag att bjuda in Anna Agdur från Familjehemsenheten till nästa
sammanträde i september 2020.
Sammanfattning av ärende
Redovisning av statistik och ekonomi för individ- och familjeomsorgen, vård och omsorg och
stöd och service för juli 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Statistikunderlag
Presentation på sammanträdet
Beslutet skickas till
Diariet
Claes Sundén, förvaltningsekonom
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Bifall till socialförvaltningens förslag enligt följande:
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen om verksamhetsuppföljning för juli 2020
Karin Nodin (C): Föreslår att nämnden beslutar enligt följande: Socialnämnden beslutar att ge
socialchefen i uppdrag att bjuda in Anna Agdur från Familjehemsenheten till nästa
sammanträde i september 2020.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan och finner att socialnämnden bifaller detta samt Karin Nodins (C)
tilläggsförslag.
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Utdragsbestyrkande
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Dnr: SN2020/293

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning för
socialnämnden.
Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge följande personer bemyndigande
att utfärda betalningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto 8234-7 3512 3363:
Tf. Socialchef
Förvaltningsekonom
Administratör
Socialsekreterare
Enhetschef BoO /IFO
Administratör
Administratör
Verksamhetskontroller
Enhetschef
1:e socialsekreterare

Gunnar Erlandsson
Claes Sundén
Camilla Andersson
Ingela Pettersson
Malin Klingborg
Niclas Nilsson
Helena Sundström
Maritha Johansson
Camilla Björk Karlsson
Camilla Karlsson

Sammanfattning av ärendet
På grund av personalförändringar inom socialförvaltningen behöver nytt beslut tas inom
Socialförvaltningen avseende bemyndigande att utfärda betalningar på bank- och checkräkning
samt uttagsrätt på konton.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Diariet
Tf. Socialchef, Gunnar Erlandsson
Förvaltningsekonom, Claes Sundén
Administratör Camilla Andersson
Socialsekreterare, Ingela Pettersson
Enhetschef BoU/ IFO, Malin Klingborg
kommunen@mellerud.se
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Bifall till socialförvaltningens förslag enligt följande:
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge följande personer bemyndigande
att utfärda betalningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto 8234-7 3512 3363:
Tf. Socialchef
Förvaltningsekonom
Administratör
Socialsekreterare
Enhetschef BoO /IFO
Justerandes sign

Gunnar Erlandsson
Claes Sundén
Camilla Andersson
Ingela Pettersson
Malin Klingborg
Utdragsbestyrkande
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Administratör
Administratör
Verksamhetskontroller
Enhetschef
1:e socialsekreterare

Sammanträdesdatum

Niclas Nilsson
Helena Sundström
Maritha Johansson
Camilla Björk Karlsson
Camilla Karlsson

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign
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Dnr: SN2020/364

Ängenäs
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna informationen.
2. ge socialchefen i uppdrag att månatligt redovisa till nämnden Ängenäs verksamhet, samt drift
och ekonomi.
Sammanfattning av ärendet
Sektorchefen för vård och omsorg, redogör till socialnämnden var i tidsaxeln vi befinner oss.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Muntlig redogörelse
Beslutet skickas till
Diariet
Pernilla Wall, sektorchef
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Bifall till socialförvaltningens förslag enligt följande:
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
Olof Sand (S): Föreslår att Socialnämnden beslutar enligt följande: ge socialchefen i uppdrag att
månatligt redovisa till nämnden Ängenäs verksamhet, samt drift och ekonomi.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan och finner att socialnämnden bifaller förvaltningens förslag samt Olof
Sands (S) tilläggsförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Sammanträdesdatum

Dnr: SN2020/269

Skrivelse - Ängenäs
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. ge socialchefen i uppdrag att besvara skrivelsen.
2. svaret ska lämnas till skriftställarna senast 2020-09-02.
Sammanfattning av ärende
Inkommen skrivelse till Socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse, bifogas som mejl.
Beslut skickas till
Diariet
Gunnar Erlandsson, tf. socialchef
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Bifall till socialnämndens förslag enligt följande:
1. ge socialchefen i uppdrag att besvara skrivelsen.
2. svaret ska lämnas till skriftställarna senast 2020-09-02.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr:SN2020/143

Fagerlid – tidsplan
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i socialnämnden 200527 om att ”beredning fortsätter av förslag 5, utifrån förd
diskussion” presenteras en tänkt tidsplan och projektgrupp för Fagerlid på socialnämndens
sammanträde 200826.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-22
Presentation på sammanträdet
Beslutet skickas till
Diariet
Pernilla Wall, sektorchef VoO
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Bifall till socialförvaltningens förslag enligt följande:
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SN2020/294

Utvärdering av administrativa enheten
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. uppdra till socialchefen att genomföra utredning av den Administrativa enheten utifrån
beslutet om tillkomsten av enheten.
2. utredningen ska vända sig till målgrupperna enhetschefer inom socialförvaltningens sektorer,
Individ- och familjeomsorgen (IFO), vård och omsorg (VoO) och stöd och service (SoS),
samt till personalen i den administrativa enheten.
3. utredningen ska presenteras senast till nämndens sammanträde i januari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Den 18 december 2018 fattade arbetsgivaren beslut om att socialförvaltningen är i behov av en
Administrativ enhet, vars syfte är att avlasta och förbättra arbetsmiljön för chefer och
medarbetare inom Socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
Beslut om administrativ enhet inom Socialförvaltningen
Beslut §53 SN2019/39
Beskrivning av ärendet
Arbetsgivaren har vid tillsyn från Arbetsmiljöverket fått påpekande att något måste göras med
enhetschefernas arbetsbelastning. En administrativ enhet innebär att enhetscheferna inte
längre ansvarar för sina administratörer vilket leder till minskad arbetsbelastning. Att samla alla
administratörer i en enhet skulle minska sårbarheten och skapa en gemensam plattform för
dessa medarbetare.
Beslutet skickas till
Diariet
kommunen@mellerud.se
Tf. Socialchef, Gunnar Erlandsson
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Bifall till Socialnämndens förslag enligt följande:
Socialnämnden beslutar att:
1. uppdra till socialchefen att genomföra utredning av den Administrativa enheten utifrån
beslutet om tillkomsten av enheten.
2. utredningen ska vända sig till målgrupperna enhetschefer inom socialförvaltningens sektorer,
Individ- och familjeomsorgen (IFO), vård och omsorg (VoO) och stöd och service SoS, samt till
personalen i den administrativa enheten.
3. utredningen ska presenteras till nämndens sammanträde i januari 2021.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SN2020/232

Ej verkställda beslut, kvartal 2 2020
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader.
Sammanfattning av ärendet
För andra kvartalet 2020 finns inga beslut som ej verkställts inom tre månader.
En avslutad rapport gällande trygghetslarm/positionslarm har återredovisats till IVO.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Individrapport 1 (sekretess) bifogas som mejl.
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
verkställigheten där biståndet inte åter verkställs inom tre månader från datum för avbrottet.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.
De insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande:
SoL-äldreomsorg
SoL-omsorg om personer med funktionshinder
SoL-individ- och familjeomsorg
LSS-omsorg om personer med funktionshinder
Beslutet skickas till
Diariet
Kommunen@mellerud.se
Revisorerna
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Bifall till socialförvaltningens förslag enligt följande:
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SN2020/249

Svar till Synskadades riksförbund Bohuslän angående satsning på en
syn- och hörselinstruktör
Beslut
Socialnämnden beslutar att avslå förslaget från Synskadades riksförbund i Bohusläns att inrätta
en tjänst som syn-och hörselinstruktör, då ekonomiska förutsättningar till en tjänst för en synoch hörselinstruktör saknas i 2021 års budgetram.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har den 4 juni 2020 mottagit ett mejl från Synskadades Riksförbund
Bohuslän, där man i mejlet föreslår att stödet till syn- och hörselskadade i kommunen utvecklas,
genom att satsa på en syn- och hörselinstruktör (SHI) eller en liknande funktion. Satsningen
motiveras med att fler kommuninvånare kan bevara sin självständighet och undvika isolering
och ohälsa samt att det i förlängningen leder till en bättre hushållning med kommunens
resurser. Socialförvaltningen har ansökt om projektstöd från Stiftelsen Kronprinsessans
Margarethas arbetsnämnd, men fått avslag. Specialistfunktioner som syn – och
hörselinstruktörer och övrig hjälp inom området syn- och hörselnedsättning är ett ansvar för
Västra Götalandsregionen och finns inom dess verksamhetsområde Habilitering och Hälsa.
Melleruds kommun har idag hörselombud som får regelbunden utbildning. De kan på
äldreboendena i kommunen tillgodose vissa behov hos brukarna som har hörselnedsättning.
Socialförvaltningen har i linje med förslaget från Synskadades riksförbund i Bohuslän ansökt om
projektstöd från Stiftelsen Kronprinsessan Margarethas arbetsnämnd för synskadade. Ansökan
avslogs och utifrån vård- och omsorgssektorns resurser finns inte ekonomiska möjligheter till en
tjänst för en syn- och hörselinstruktör.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-13
§ 72 Beslut, medborgarförslag SN2019/98
Satsa på syn- och hörselinstruktör en lönsam investering för kommunen, bifogas i mejl.
Utbildning i synkunskap, bifogas i mejl.
Ansökan Kronprinsessan Margarethas fond, bifogas i mejl.
Beslutet skickas till
Diariet
Tf. Socialchef Gunnar Erlandsson
Camilla Svensson, Synskadades Riksförbund Bohuslän, camilla@srfbohuslan.se
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Bifall till socialförvaltningens förslag enligt följande:
Socialnämnden beslutar att avslå förslaget från Synskadades riksförbund i Bohusläns att inrätta
en tjänst som syn-och hörselinstruktör, då ekonomiska förutsättningar till en tjänst för en synoch hörselinstruktör saknas i 2021 års budgetram.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan och finner att socialnämnden bifaller förvaltningens förslag.
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Dnr:2020/260

Yttrande – IVO
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens svar till IVO.
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen från vård och omsorg (IVO) begär att nämnden skriftlig redovisar sin inställning till
de brister som IVO konstaterar i sitt beslut.
Beslutsunderlag
Svar till IVO, bifogas som mejl
Yttrandet från IVO bifogas som mejl.
Presentation på sammanträdet
Beslutet skickas till
Diariet
Malin Klingborg, enhetschef BoU
Anette Karlsson, tf. sektorchef IFO
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Bifall till socialförvaltningens förslag enligt följande:
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens svar till IVO.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2018/77

Medborgarförslag
Beslut
Socialnämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat med stöd av att verksamheten
anpassas utifrån deltagarnas behov och aktivitetsplan, vid behov kommer det även att vara
öppet på helgen.
Sammanfattning av ärende
Medborgarförslaget ankom till kommunstyrelsekontoret 2018-03-26. Medborgarförslag om
helgöppet på Lotsen har hanterats i samråd med den grupp som fått i uppdrag att utveckla
Lotsen. Planeringen av verksamheten på Lotsen sker med delaktighet vid deltagarråd. En
aktivitetsplan upprättas på deltagarrådet och det kommer att erbjudas aktiviteter utifrån behov
dagtid, kvällar och helger.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2020-03-19, bifogas i mejl.
Beslut Socialnämnden §131, SN2018/77
Beslutet skickas till
Diariet
Anette Karlsson, tf. sektorchef IFO
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Bifall till socialförvaltningens förslag enligt följande:
Socialnämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat med stöd av att verksamheten
anpassas utifrån deltagarnas behov och aktivitetsplan, vid behov kommer det även att vara
öppet på helgen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Rapporter från förvaltningen
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen informerar om förvaltningen.
• Regelbundna träffar med socialnämndens ordförande.
• Inslag i P4 väst, timanställd på Fagerlidshemmet som inte var nöjd med sin
sommaranställning
• Målarbete för nämnden
-förvaltningen tar fram underlag till nämnden i september
-nämnden har heldag i oktober och fastställer nämndmålen för 2021 utifrån
Kommunfullmäktiges beslutande mål.
Beslutsunderlag
Presentation på sammanträdet

Justerandes sign
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§ 109

Rapporter från nämndens ledamöter
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ledamöter redovisar aktiviteter under perioden 2020-06-17 - 2020-08-26.
1.
•
•
•
2.
•
•
•
3.
•
4.
•
•
•
5.
6.

Extra utskott 2020-07-22
Daniel Jensen (KD) ordförande.
Karin Nodin (C) 1:e vice ordförande.
Ann-Sofie Fors (M) ersättare för Kerstin Nordström (S)
Utskott 2020-08-10
Daniel Jensen (KD) ordförande.
Karin Nodin (C) 1:e vice ordförande
Eva Larsson (S) ersätter Kerstin Nordström (S) 2:e vice ordförande
2020-08-20 Delegation från Bengtsfors med politiker och tjänstemän för visning av Ängenäs
särskilda boende.
Daniel Jensen (KD) ordförande.
2020-08-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med delegater från Bengtsfors höll
intervjuer med tre kandidater till tjänsten som ny Socialchef.
Daniel Jensen (KD) Ordförande
Karin Nodin (C)
Eva Larsson (S)
Planen är att den 15 september och 10 november återuppta fysiska sammanträden med KFR
och KPR. Digitala lösningar kommer att erbjudas.
Inbjudan till utbildning i september - barnperspektivet

Beslutsunderlag
Muntlig redovisning
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§ 110

Anmälan
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Inkomna handlingar under perioden 2020-06-18 – 2020-08-14
1. Dom - Förvaltningsrätten Göteborg – avslår överklagande, 2020-06-30
2. Beslut - Inspektionen från vård och omsorg, Tillsyn av läkemedelshantering Bergs
korttidsboende, avslutar ärendet, 2020-06-30
3. Komplettering- inspektionen från vård och omsorg, medicinsk produkt, 2020-06-22
4. Skrivelse/motion till socialnämnden, Melleruds kommun 2020-06-20
5. Ivo överlämnar klagomål på verksamhet- IVO avslutar ärendet 2020-06-12
6. Beslut - Inspektionen från vård och omsorg - tillsyn av handläggning- 2020-06-12
7. Underrättelse – Förvaltningsrätten Göteborg - lämna yttrande till handlingarna, 2020-06-03
8. Dom - Förvaltningsrätten Göteborg- avslår överklagande 2020-07-30
9. Beslut - Högsta Förvaltningsdomstolen- meddelar inte prövningstillstånd 2020-07-22
10.Beslut - Förvaltningsrätten Göteborg - omedelbart omhändertagande 2020-07-09
11.Beslut – Inspektionen för vård och omsorg – klagomål på handläggning- Ingen återkoppling
till IVO, 2020-07-08.
12.Underrättelse - Förvaltningsrätten Karlstad - tillfälle att lämna yttrande över det som står i
handlingarna, 2020-07-08.
13. IVO överlämnar klagomål på verksamhet – IVO avslutar ärendet, ingen återkoppling 202008-07
14. IVO överlämnar klagomål på verksamhet – IVO avslutar ärendet, ingen återkoppling 202008-07
Beslutsunderlag
Inkomna handlingar som finns att läsa på Teams
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Bifall till socialförvaltningens förslag enligt följande:
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan och finner att socialnämnden bifaller förslaget.
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§ 111

Delegationsärenden
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Underställda delegationsärenden fattade under juli 2020 redovisas i Teams.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut finns att läsa i Teams
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Bifall till socialförvaltningens förslag enligt följande:
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan och finner att socialnämnden bifaller förslaget.
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Dnr: 2020/303

Tillfällig hyressättning på Ängenäs särskilda boende för hyresgäster,
tills kommunfullmäktige har fastställt hyresnivån utifrån boendets
standard
Beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa tillfällig hyresnivå på 5 000 kronor för hyresgäster som
flyttar in på Ängenäs särskilda boende från och med september månad 2020. Denna hyra gäller
tills fullmäktige fastställer hyresnivån.
Sammanfattning av ärendet
Ängenäs särskilda boende är nybyggt och tas i bruk i början av september 2020. Boendet är ett
modernt demensboende med 54 nya platser och ersätter Kroppefjälls äldreboende och delar av
Fagerlids särskilda boende.
Hyresgästerna flyttar in i moderna lägenheter på Ängenäs med högre standard än på
Kroppefjäll respektive Fagerlid. Den nya hyressättningen för lägenheterna på Ängenäs är inte
helt klar ännu och därför behövs en tillfällig hyressättning på 5000 kr i månaden. Den tillfälliga
hyran tas ut tills rätt hyressättning fastställes av kommunfullmäktige. Den nya hyressättningen
ska ta hänsyn till lägenhetens standard, yta och de gemensamma ytorna, d.v.s. matsal,
vardagsrum mm.
Avgifterna på särskilda boende för måltidsersättning, färdtjänst riksfärdtjänst och bostadshyra
tillsammans får inte överstiga den nationellt fastställda maxtaxan för vård- och omsorgsavgift.
Beräkningen är individuellt avgiftsuttag utgår från nationellt uträknat förbehållsbelopp (belopp
för att täcka levnadsomkostnader.
Förbehållsbeloppet reduceras för dem som bor på särskilt boende för hushållsel, tv-avgift, säng,
sängutrustning samt förbrukningsartiklar med 650 kr.
Beslutsunderlag
Presentation på sammanträdet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Bifall till socialförvaltningens förslag enligt följande:
Socialnämnden beslutar att fastställa tillfällig hyresnivå på 5 000 kronor för hyresgäster som
flyttar in på Ängenäs särskilda boende från och med september månad 2020. Denna hyra gäller
tills fullmäktige fastställer hyresnivån.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan och finner att socialnämnden bifaller förslaget.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Tf. Socialchef
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§ 113

Initiativärende
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. ge socialchefen i uppdrag att ta fram ett underlag som innehåller information som
kartlägger och redogör var hjälp och stöd kan ges, till medborgare i Melleruds kommun
med funktionsnedsättningar.
2. materialet presenteras till socialnämndens sammanträde senast december 2020.
Sammanfattning av ärende
Socialnämnden har tankar i linje med förslaget från Synskadades riksförbund i Bohuslän och har
ideér om att utveckla informationsmaterial i Melleruds kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Larsson (S): Föreslår Socialnämnden att besluta enligt följande: Socialnämnden beslutar att
ge socialchefen i uppdrag att ta fram ett underlag, som innehåller information som kartlägger
och redogör för var hjälp och stöd kan ges till medborgare i Melleruds kommun med
funktionsnedsättningar. Materialet presenteras till socialnämndens sammanträde senast i
december 2020.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan och finner att socialnämnden bifaller förslaget.
Beslutet skickas till
Diariet
Tf. Socialchef
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