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§ 95

Delegeringsärenden
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.
Vid dagens sammanträde redovisas muntligt ett avslag på kontaktperson av LSS
handläggaren.
Beskrivning av ärendet
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde.
Vård och omsorg samt Stöd och service
Dom förvaltningsrätten i Göteborg 22 0ktober 2014. Avslag på överklagat beslut att
inte bevilja särskilt boende.
Bistånd i hemvård, ordinärt boende, särskilt boende enligt SoL och insatser enligt
LSS, september 2014.
Individ och familjeomsorg
Serveringstillstånd september 2014
Ekonomiskt bistånd och familjerätt för september 2014.
Dom förvaltningsrätten i Göteborg den 3 oktober 2014. Avslag överklagat
ekonomiskt bistånd till eget boende för ungdom.
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Dnr SN 2014/040.042

Verksamhetsuppföljning till och med september 2014
inklusive platssituationen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen och ger i uppdrag till förvaltningschefen
att fortsatt bedriva verksamheten inom budgetram.
Förvaltningschefen får i uppdrag att i möjligaste mån undvika betaldagar för
medicinskt färdigbehandlade. Lägesrapport ska lämnas till nämnden månadsvis.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har i uppdrag att redovisa en prognos över bedömt helårsutfall vid
nämndens sammanträden. Prognosen uppdateras efter varje månads utgång.
Förvaltningschefen har i uppdrag att vidta åtgärder eller föreslå åtgärder för att
bedriva verksamheten inom budgetram.
Prognosen redovisar ett överskott med ca 2 900 tkr. Jämfört med föregående
prognos är detta en förbättring med drygt 2 mnkr. Orsakerna till förbättringen är
avslutade HVB-placeringar och fortsatt lägre kostnadsutveckling än budgeterat för
försörjningsstöd. Hemvårdens befarade underskott med 1 800 tkr har reducerats
med 600 tkr på grund av förbättrade intäkter avseende försåld verksamhet och låg
inköpsnivå av trygghetslarm i väntan på teknikbyte under 2015. Inom övrig LSS
har de förväntade återbetalningskraven till Försäkringskassan dämpats något sedan
föregående prognos. I övrigt visar de olika verksamheterna en lägre
kostnadsutveckling än vad som förväntats tidigare.
I den reviderade prognosen för september uppstår inget underskottet inom vård
och omsorg. Fortsatta resultatförbättringar ligger bakom denna revidering. Inom
stöd och service har det prognosticerade resultatet förbättras med 500 tkr.
Driftsprojekt påverkar det sammanlagda resultatet efter september positivt med ca
3,2 mnkr.
Sektorschef för Vård och omsorg föredrar på delen om överbeläggningar i särskilt
boende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2014-10-28

§ 97

sida

5

Dnr SN 2014/061.041

Budget 2015
Socialnämndens beslut
Ansvarskod

Sektor/enhet

7000 + 7531
7110 + 7530
73
78
Summa

Förvaltningschef
Individ- och familjeomsorg
Vård och Omsorg
Stöd och Service
Socialnämnden

Budgetram
(i tkr)
-26 582
32 576
133 327
71 309
210 630

Respektive sektor/enhet ska tillföras kompletterande anslag fullt ut, inom den
sammanlagda ramen 24 318 tkr, för interna kostnader och intäkter samt
kapitalkostnader.
Socialchefen Thomas Jubell får rätt att omfördela 2015 års sammanlagda
budgetanslag mellan sektorerna.
Socialnämnden begär hos kommunfullmäktige 1 mnkr i kompletterande anslag för
2015 i syfte att öka personaltätheten inom särskilt boende.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har för 2015 tilldelats en sammanlagd budgetram på 234 948 mnkr.
I denna ram ingår 1,5 mnkr utöver ordinarie uppräkning. Detta anslag ska
användas till att öka personaltätheten i särskilt boende. Då inte samtliga interna
poster är klara anges nedanstående ramar exkl. interna kostnader och kapitalkostnader. Interna kostnader finansieras fullt ut vid omförändrade volymer. Den
sammanlagda ramen exkl. dessa poster är 210 630 tkr
Vid socialnämndens sammansträde i maj 2014 beslutade nämnden att
socialförvaltningen ska planera för att höja personaltätheten på Skållerud- och
Fagerlidshemmet till 0,75 personal per plats från och med 2015. Enligt
förvaltningens beräkningar kostar denna ambitionsökning cirka 3 mnkr. I det
pågående arbetet med detaljbudget för 2015 bedömer förvaltningen att cirka 500
tkr kan, inom nuvarande budgetanslag, frigöras för ökad personaltäthet.
Tillsammans med det extra anslaget om 1,5 mnkr saknas cirka 1 mnkr för att
kunna fullfölja uppdraget om ökad personaltäthet på Skållerud- och
Fagerlidshemmet.
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Dnr SN 2014/175.700

Mottagande av testamente
Socialnämndens beslut
Socialnämnden önskar att kommunstyrelsen i samråd får i uppdrag att klara ut
lämplig form för förvaltning av gåvan/fonduppdraget.
Socialnämnden anser att förvaltningen bör tidsbegränsas.
Socialnämnden begär kommunfullmäktiges godkännande att få motta den av SvenEric Nilsson testamenterade gåvan samt fortsatt beredning av hur fonden ska
administreras och användas.
Sammanfattning av ärendet
I testamente efter Sven-Eric Nilsson framgår att han önskar att större delen av
kvarlåtenskapen efter han ska förvaltas av Melleruds kommun socialnämnd eller
den nämnden i sitt ställe förordnar i en fond benämnd ”Sven-Eric och Ingegerd
Nilssons från Mellerud Minnesfond”. Utdelning ur fonden ska utgöras av den årliga
räntan med avdrag för skatt och högst tre procent av innestående behållning.
”Utbetalning kan ske i efter ungefär samma anda som tillämpas av Melleruds Lions
Club – gärna i samverkan”.
Beslutsunderlag
Testamente med bilagor

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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Dnr SN 2014/095.730

Icke verkställda beslut andra kvartalet 2014
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Ett beslut ska verkställas inom tre månader. Om detta inte kan ske, måste
kommunen redovisa orsaken och vad ansökan avser, till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO), för bedömning om eventuellt vitesföreläggande. Även kommunens
revisorer och kommunfullmäktige ska informeras om vilka gynnande biståndsbeslut
som inte verkställts.
Socialnämnden i Melleruds kommun hade under tredje kvartalet 2014 6 beslut som
inte verkställts inom tre månader som avsåg plats inom särskilt boende med
demensinriktning.
Beslutsunderlag
Rapport från biståndsenheten presenteras vid sammanträdet.
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Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Dnr SN 2013/113.754

Fördjupad statistik över ekonomiskt bistånd för september
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har efterfrågat en mer detaljerad redovisning av vilka hushåll som
beviljats försörjningsstöd. Föredras av förste socialsekreterare.
En minskning av antal ungdomar och hushåll med utomnordisk bakgrund har skett
sedan förra redovisningen i maj 2013. Däremot så är antalet hushåll med barn
oförändrat.
Beslutsunderlag
Redovisning av ”unga” hushåll respektive samtliga hushåll för september 2014.
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§ 101

Rapporter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Daniel Jensen, Kerstin Nordström, Christina Andersson
14/10 socialnämndens utskott och presidie
Daniel Jensen
4/10 Ordförandeträff Fyrbodal
10/10 Vårdsamverkan Fyrbodal
17/10 USD socialtjänstpresidier och familjerättsenheten
24/10 Samordningsförbundet
Daniel Jensen och Kerstin Nordström
Reviderade målformuleringar enligt beredning av ordförande och vice ordförande.
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Information/Anmälan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen
Sammanfattning av ärendet
- nyckelfri hemtjänst
- boende ensamkommande
- nätverksledare försörjningsstöd
- hälsoprojekt hemvården
- lägesinformation ang föreskrifter om personer med demenssjukdom
-

Kommunfullmäktige sammanträde 24 september 2014 § 57 och § 64
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