
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13 
 Sammanträdesdatum sida 

Socialnämnden 2021-12-21 1(24)  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Tid och plats tisdagen den 21 december 2021, klockan 08.30 – 12.30, i Tingshuset i 

 Mellerud 

 
Beslutande  
Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) 

Ann-Sofie Fors (M) 

Karin Nodin, 1:e vice ordf. (C) 
Anita Augustsson (KIM) 

Christine Andersson (S) 
Eva Larsson, 2:e vice ordf. (S) 

Liselott Hassel (SD) 

  
Övriga närvarande 

Ersättare Olof Sand  (S) 
 Ingrid Lindberg  (SD) 

  
Tjänstepersoner Tanja Mattsson, socialchef 

Mikael Nilsson, verksamhetsutvecklare 

Carina Holmqvist, verksamhetschef individ och familjeomsorg §§ 182 - 186 
Pernilla Wall, verksamhetschef vård och omsorg  

 Linnea Stockman, förvaltningsekonom §§ 178 - 185 
Evelina Wigstrand, enhetschef administrativa enheten §§ 178 – 186 

Laila Ohlsson, samordnare hemvården § 189 

  
Utses att justera  

Justerare Eva Larsson (S) 
Ersättare Liselott Hassel (SD) 

 
Justeringens plats och tid Socialförvaltningens servicecenter den 22 november 2021, klockan 10.00. 

 

Justerade paragrafer  §§ 178 - 198 
 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  

  Mikael Nilsson 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 

  Daniel Jensen  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Eva Larsson 

 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2021-12-21 

 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-22   

 

Datum då anslaget tas ned 2022-01-13  
  

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens servicecenter 
 

Underskrift ........................................................................................................ 

 Mikael Nilsson 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
 

§ 178 Fastställande av dagordning  3 

§ 179 Verksamhetsuppföljning för november 2021 4 

§ 180 Ekonomiuppföljning för november 2021 5 

§ 181 Redovisning Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 6 

§ 182 Detaljbudget 2022  7 

§ 183 Begäran om tilläggsanslag för Arbetsmarknadsenheten 8 

§ 184 Investeringsbudget 2022–2027 9 

§ 185 Intern kontrollplan 2022  10 

§ 186  Revidering av delegationsordning 11 

§ 187 MiniMaria Fyrbodal 12 

§ 188 Bemanning 13 

§ 189 Samlokalisering hemvården  14 

§ 190 Strategi för arbete mot våld i nära relationer 2022 – 2024 15 

§ 191 Dialog inför bokslut 16 

§ 192 Information om Covid-19 17 

§ 193 Rapporter från socialförvaltningen 18 

§ 194 Rapporter från socialnämndens ledamöter 

- Eventuella initiativärenden och väckta frågor 
19 

§ 195 Bistånd för halkskydd/broddar 20 

§ 196 Initiativärende angående uppföljning av ny chef- och ledarorganisation 21 

§ 197 Redovisning av delegeringsbeslut 23 

§ 198 Anmälan 24 
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§ 178  
 

 

Fastställande av dagordning 
 

Beslut 

Socialnämnden fastställer följande dagordning:  

1. Fastställande av dagordning  

2. Verksamhetsuppföljning för november 2021 

3. Ekonomiuppföljning för november 2021 

4. Redovisning Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 

5. Detaljbudget 2022 

6. Begäran om tilläggsanslag för Arbetsmarknadsenheten 

7. Investeringsbudget 2022–2027 

8. Intern kontrollplan 2022  

9. Revidering av delegationsordning 

10. MiniMaria Fyrbodal 

11. Bemanning 

12. Samlokalisering hemvården  

13. Strategi för arbete mot våld i nära relationer 2022 – 2024 

14. Dialog inför bokslut 

15. Information om Covid-19 

16. Rapporter från socialförvaltningen 

17. Rapporter från socialnämndens ledamöter 

- Eventuella initiativärenden och väckta frågor 

18. Bistånd för halkskydd/broddar  

19. Initiativärende angående uppföljning av ny chef- och ledarorganisation 

20. Redovisning av delegeringsbeslut  

21. Anmälan 

 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden fastställer dagordning enligt förslag, med 
tillägg kring initiativärende punkt 18 och 19. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 179     Dnr SN 2021/44 
  

 

Verksamhetsuppföljning för november 2021  
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

1. godkänna redovisningen av verksamhetsuppföljning för november 2021.   

2. ge verksamhetschef individ- och familjeomsorg i uppdrag att senast på nämndens 
sammanträde i mars 2022 redovisa en sammanställning och analys kring orsakerna bakom 

minskningen av hushåll under 2021 som uppbär ekonomiskt bistånd. 

 

Sammanfattning av ärende 

Redovisning av verksamhetsstatistik för verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorgen, 
Vård och omsorg samt Stöd och service för november 2021. 

 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 1 Verksamhetsrapport november 2021 

 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Eva Larsson (S): Socialnämnden beslutar att:  

1. godkänna redovisningen av verksamhetsuppföljning för november 2021.   

2. ge verksamhetschef individ- och familjeomsorg i uppdrag att senast på nämndens 

sammanträde i mars 2022 redovisa en sammanställning och analys kring orsakerna bakom 

minskning av hushåll under 2021 som uppbär ekonomiskt bistånd. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Socialchef 

Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen 
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§ 180     Dnr SN 2021/44 
  

 

Ekonomiuppföljning för november 2021  
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av ekonomiuppföljning för november 2021.  
 

Sammanfattning av ärende 

Redovisning av ekonomi för verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorgen, Vård och 

omsorg samt Stöd och service för november 2021. 

 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 2 Ekonomirapport november 2021 

 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av 
ekonomiuppföljning för november 2021.    

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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§ 181    Dnr SN 2020/355 
   

 

Redovisning Socialförvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete 
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärende 

Socialchef redovisar socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. 

 

Beslutsunderlag 

• Presentation  

 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
    

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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§ 182    Dnr SN 2021/116 
 

 

 Detaljbudget 2022  
 

Beslut 

Socialnämnden antar detaljbudget för 2022 enligt föreliggande förslag. 
 

Reservationer  

Eva Larsson (S) och Christine Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

tidigare lagt förslag kring budget för 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I tjänstemannaförslaget till budget som antags av Kommunfullmäktige i juni 2021 fastställdes 
socialförvaltningens budgetram till 299 063 tkr. Till detta tillkommer 2 223 i tilläggsanslag för 

uppräkning av 2021 års löner samt 4 408 tkr för AME som kom över till Socialförvaltningen 1 
september 2021. Den totala ramen för socialförvaltningen 2022 är 305 706 tkr. 

 

Under året har förvaltningen arbetat med flera kostnadseffektiviseringar som leder till att 
utsikterna för att klara 2022 års budget är goda. I detaljbudget 2022 har den nya 

organisationens utformning tagits hänsyn till vilket innebär att budgeten för vård och omsorg är 
delad i två delar. Budget för AME har flyttats över från KUN.  

 

Budgeten är fördelad per sektor enligt följande: 

Övergripande   7 933 tkr  

Administration och Stab 10 060 tkr 
Vård och omsorg boende 64 813 tkr 

Vård och omsorg övrigt 93 748 tkr 
Stöd och service  69 939 tkr 

Individ och Familjeomsorg 59 213 tkr 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse   

 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden antar detaljbudget för 2022 enligt 

föreliggande förslag. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

   

Beslutet skickas till 

Socialchef 

Förvaltningsekonom  
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§ 183     Dnr SN 2021/311  
 

 

Begäran om tilläggsanslag för Arbetsmarknadsenheten  
 

Beslut 

Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen för arbetsmarknadsenheten om tilläggsanslag för 
2022 på 1 500 000 kr. Socialnämnden avser att återkomma i budgeten för 2023 med begäran 

om nivåhöjande ram. 
 

Sammanfattning av ärendet 

AME verksamheten övergick till socialförvaltningen 2021-09-01. En översyn har gjorts kring 
anställningsformerna och budgeten. Förvaltningen föreslår att tidigare finansierat projekt 

”Jobbredo” från Kommunstyrelsen år 2022 implementeras i befintlig verksamhet som 
arbetslinjen för att möjliggöra stegförflyttning gentemot den öppna arbetsmarknaden. 

Implementering av arbetslinjen medför en ökad kostnad på 1 mkr. För att möjliggöra att arbeta 
med målgruppen långt ifrån arbetsmarknaden som i dag uppbär ekonomiskt bistånd för sin 

försörjning behövs ett utökat handledarstöd vid OSA anställningar. Handledarstödet medför en 

ökad kostnad på 500 000 tkr.  
 

Vid eventuell implementering ovan är planeringen att vidareutveckla AME verksamheten med 
följande: 

• Arbetsförmågeutredningar – bättre matchning 

• Systematisk uppföljning/utvärdering av insatserna för vidare stegförflyttning   

• Utveckla handledarstödet 

• Utöka samverkan Dalsland  

• Målsättning år 2022 är att få ut 10 deltagare i OSA anställning. 

 

Beslut om en framtida inriktning som ovan innebär att Melleruds kommun har en AME 
verksamhet med insats som riktar sig mot stegförflyttning gentemot den öppna 

arbetsmarknaden för alla målgrupper. 
 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 
 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen för 
arbetsmarknadsenheten om tilläggsanslag för 2022 på 1 500 000 kr. Socialnämnden avser att 

återkomma i budgeten för 2023 med begäran om nivåhöjande ram. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Socialchef 
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg 
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§ 184    Dnr SN 2021/305 
  

 

Investeringsbudget 2022 – 2027 
 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om investeringsbudget enligt föreliggande 
förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar förslag över investeringsbudget för kommande femårsperiod. De större 

investeringar förvaltningen ser ett behov av inom den kommande 5 års perioden handlar om 
upprustning av särskilt boende för äldre, iordningsställande av ytterligare platser för särskilt 

boende äldre samt investeringar inom IT och välfärdsteknik. Utöver detta bör 200 tkr avsättas 
till grundutrustning som vård sängar inom vård och omsorg samt 400 tkr till diverse inventarier 

av mer kostsam art inom verksamheterna. 
 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse   

  

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden föreslår kommunstyrelse att besluta om 
investeringsbudget enligt föreliggande förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Socialchef 
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§ 185   Dnr SN 2021/310 
 

 

Internkontrollplan 2022  
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

1. fastställa internkontrollplan för socialnämndens verksamhet 2022 enligt föreliggande förslag. 

2. ge socialnämndens utskott i uppdrag att bereda fråga kring hur ofta interkontrollen ska 
följas upp och redovisas i socialnämnden. Ärendet lyfts vid socialnämndens sammanträde i 

februari 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Årligen ska en internkontrollplan antas på nämndsnivå som ett led i Melleruds styrmodell. För i 
år har dessa punkter tagits fram genom förvaltningens sammanställda risk och 

väsentlighetsanalys. Internkontrollsområden för 2022 föreslås bli: 
 

• Säkerställa hantering, uppföljning och redovisning av statsmedel 

• Säkerställa att förvaltningen har en god planering för att höja den digitala mognaden och 

införa de välfärdstekniska hjälpmedel och lösningar som anses stödja verksamheten 

• Säkerställa att det finns ett tillräcklig administrativt stöd i organisationen och att detta 

fungerar ändamålsenligt 

• Säkerställa att en familjecentral kommer på plats under 2022 i Mellerud 

• Säkerställa att utredningstid och kommunicering håller lagstadgade krav inom 
myndighetsutövning barn och unga 

• Säkerställa att kompetensförsörjningsplan finns för nämnden utifrån den 

kommunövergripande planen 
 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 3 Tjänsteskrivelse   
 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att: 

1. fastställa internkontrollplan för socialnämndens verksamhet 2022 enligt föreliggande förslag. 

2. ge socialnämndens utskott i uppdrag att bereda fråga kring hur ofta interkontrollen ska 
följas upp och redovisas i socialnämnden. Ärendet lyfts vid socialnämndens sammanträde i 

februari 2022. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
    

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 

Socialnämndens utskott 
Socialchef 
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§ 186   Dnr SN 2021/171 
 

 

Revidering av delegationsordning 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att:  

1. anta revidering av socialnämndens delegationsordning enligt föreliggande förslag. 

2. häva socialnämndens delegationsordning- Kommunlagen, antagen 24 april 2019, § 73.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter senaste revidering av socialnämndens delegationsordning för myndighetsutövning har 
vissa svårigheter i processen för handläggning av ärenden uppmärksammats vilket kräver 

justering. Där finns även några yrkestitlar som inte används i organisationen mer än att 

beskriva en viss roll eller ansvarsområde exempelvis avgiftshandläggare, dödsbohandläggare 

och nämndsekreterare.  

För ökad tydlighet och användarvänlighet har det samtidigt gjorts viss ändring i struktur, 
formuleringar och benämningar. Beslut har flyttats för att bättre stämma överens utifrån aktuell 

indelning. Beslut har lagts till utifrån att det uppmärksammats att de saknas och beslut har 
tagits bort utifrån att det varit en upprepning. I dagsläget finns två av nämnden antagna 

delegationsordningar. Den ena reglerar nämndens myndighetsutövning och den andra reglerar 

kommunstyrelsens delegering till tjänstemän inom förvaltningarna i frågor som rör kommunen 
som arbetsgivare. Kommunstyrelsen har gjort revideringar i sin delegationsordning efter det att 

Socialnämnden antog denna, därav är delegationsordningen inaktuell och bör hävas.  

Följande framgår i kommunstyrelsens delegationsordning; ”I Mellerud är kommunstyrelsen 

anställningsmyndighet för samtliga förvaltningar och alla anställda i samtliga förvaltningar är 

anställda av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är också kommunens personalorgan och är 
därmed ytterst ansvarig för personalpolitiska frågor i hela organisationen. Beslut i 

personalfrågor är alltså delegerade av kommunstyrelsen till förvaltningschef för eventuell 
vidaredelegation eller direkt till beslutande chef. Dessa beslut ska därmed anmälas till 

kommunstyrelsen.” 
 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 

• Bilaga 4 Socialnämndens delegationsordning 

 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:  

1. anta revidering av socialnämndens delegationsordning enligt föreliggande förslag. 

2. häva socialnämndens delegationsordning- Kommunlagen, antagen 24 april 2019, § 73.   
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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§ 187   Dnr SN 2021/238 
 

 

MiniMaria Fyrbodal 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att ingå i samarbete kring Mini-Maria Fyrbodal under förutsättning att 
nu tillgänglig kostnadskalkyl håller. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Mini-Maria är ett koncept för integrerad mottagning där kommun och region erbjuder 

samordnade insatser till ungdomar med missbruk och psykisk ohälsa och deras anhöriga. I 
november 2018 gav styrgruppen för Vårdsamverkan ett uppdrag till kansliet att bilda en 

arbetsgrupp med uppgiften att ta fram ett förslag på en integrerad verksamhet i Fyrbodal för 
unga med missbruksproblem och psykisk ohälsa. I juni 2019 ställde sig styrgruppen bakom det 

förslag som arbetsgruppen tagit fram kring ett Mini-Maria Fyrbodal. Sedan dess har frågan 
processats både inom kommunerna och regionen. En majoritet av parterna är positiva till 

förslaget, men vissa kvarvarande frågor bedöms finnas kvar för att man ska kunna gå till beslut. 

I februari 2021 fick kansliet ett tilläggsuppdrag att se över de kvarvarande frågeställningar som 
framkommit. Redovisning av tilläggsuppdraget presenterades i juni 2021 och beskriver delvis 

hur den integrerade mottagningen hade kunnat bedrivas, med huvud- och närmottagningar, 
samt ett finansieringsförslag på en 50/50-fördelning mellan regionen och kommunerna med en 

fördelningsnyckel för kommunerna som ger förslag på en kostnad motsvarande 138 tkr för 

Melleruds kommun. 
 

Under september har det pågått dialoger med kommunerna i Fyrbodal, VGR och HSNN och 
utifrån dialogen presenterades en samverkan- och organiseringsmodell för Mini-Maria-

mottagningar för socialnämndsordförande- och socialchefsnätverket den 2021-09-17. Denna 
modell skiljer sig åt från den ursprungliga utvecklingsplanen, både gällande huvud- och 

närmottagningar, samt ekonomisk kalkyl. Socialchefsnätverket lämnade ett skriftligt svar till 

HSNN efter redovisad presentation av nytt förslag med uppmaning att den tidigare 
presenterade ekonomisk fördelning som redovisas i Vårdsamverkan Fyrbodals tilläggsutredning 

daterad 2021-06-01 föreslås tillämpas och att deadline för svar från kommunerna framflyttas till 
15 december för behandling i respektives nämnd. 

 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 5 Tjänsteskrivelse   
  

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att ingå i samarbete kring Mini-Maria 

Fyrbodal under förutsättning att nu tillgänglig kostnadskalkyl håller. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
  

Beslutet skickas till 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Fyrbodals kommunalförbund  

Socialchef 
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§ 188 
 

 

Bemanning 
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärende 

Socialchef informerar om bemanningsakademin och arbetet runt heltidsresan. 

 

Beslutsunderlag 

• Presentation  
 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

    

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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§ 189   Dnr SN 2021/314 

    
 

Samlokalisering hemvården  
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

1. anta förslaget om samlokalisering av Centrum-, Kroppefjäll- och Skålleruds hemvård. 

2. ge socialchef i uppdrag att senast december 2022 återkomma med en redovisning av vilka 

effekter samlokaliseringen haft på ekonomi, medarbetare och verksamhet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

För att möjliggöra öppnande av Familjecentral i lokalerna på Älvan behöver Hemvården flytta till 
Bergs, till korttidens gamla lokaler. Detta ger i sin tur möjligheter att göra en samlokalisering av 

hemvården vilket förvaltningen bedömer ger betydligt bättre förutsättningar för en effektiv 
bemanningsplanering inom hemvården, med bibehållen eller till och med högre kvalitet. Idag är 

hemvården organiserad i fyra grupper varav två större grupper utgår från centrum, en från 
Skållerud och en från Kroppefjäll, totalt ca 90 personal. I förslaget till samlokalisering föreslår 

förvaltningen att hela hemvården ses som en enhet där all personal utgår från samma lokal 

men har tillgång till lokaler ute på de olika orterna under arbetspasset. I samband med flytten 
av Hemvården centrum från Älvan påbörjas samlokalisationen av hela hemvården som 

färdigställs under våren 2022. 
 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse  

 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att: 

1. anta förslaget om samlokalisering av Centrum-, Kroppefjäll- och Skålleruds hemvård. 

2. ge socialchef i uppdrag att senast december 2022 återkomma med en redovisning av vilka 

effekter samlokaliseringen haft på ekonomi, medarbetare och verksamhet.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Socialchef 

Verksamhetschef vård och omsorg 
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§ 190   Dnr SN 2021/276 
   

 

Strategi för arbete mot våld i nära relationer 2022 - 2024 
 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Strategi för arbete mot våld i nära 
relationer 2022 - 2024 enligt föreliggande förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bengtsfors och Mellerud behöver en strategi för att tydliggöra kommunens ställning och syn på 

våld i nära relationer som en allvarlig och viktig samhällsfråga. Det är av vikt att samtliga 
förvaltningar driver ett aktivt utvecklingsarbete inom detta område. Syftet med strategin är att 

inom Bengtsfors och Melleruds kommun synliggöra, motverka och förebygga våld i nära 
relationer. Men även uppmärksamma våldsutsatthet hos särskilt sårbara grupper. Strategin 

beskriver hur Bengtsfors och Melleruds kommun definierar och förhåller sig till våld i nära 
relationer. Strategin ska bidra till att personal inom förvaltningarna och de kommunala bolagen 

har god kännedom och medvetenhet om våld i nära relation. De åtgärder som lyfts fram i 

strategin har som mål att ge förutsättningar för att stärka arbetet mot våld i nära relationer 

under perioden 2022–2024. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse  

• Bilaga 6 Arbete mot våld i nära relationer, Strategi 2022 – 2024 

• Bilaga 7 Budgetproposition 2022 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Strategi 
för arbete mot våld i nära relationer 2022 - 2024 enligt föreliggande förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Socialchef 
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§ 191 
 

 

 Dialog inför bokslut 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

1. godkänna redovisningen. 

2. ge socialchef i uppdrag att gå vidare med bokslutet utifrån dialog.  

 

Sammanfattning av ärende 

Socialchef öppnar upp för dialog kring bokslutet genom att ge förvaltningens syn på viktiga 
händelser under året och satsningarna framåt. 

 

Beslutsunderlag 

• Presentation  
 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att: 

1. godkänna redovisningen. 

2. ge socialchef i uppdrag att gå vidare med bokslutet utifrån dialog.  
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

    

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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§ 192    Dnr SN 2020/171 
 

 

Information om Covid-19  
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

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. Verksamhetschef för 

vård och omsorg lämnar en aktuell information. 
 

• Dos 3 för vårdpersonal under 3 tillfällen genom MedPro i december. 
• Haft viss smittspridning men nedåtgående för oss. Dock hög smittspridning i kommunen. 

• Source control höjd till nivå 2 (munskydd kontinuerligt i alla vårdlokaler) 

• Följer Folkhälsomyndigheten och regeringens eventuella förändringar. 
 

Beslutsunderlag 

• Presentation 
 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef vård och omsorg 
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§ 193    
 

 

Rapporter från socialförvaltningen 
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet  

Socialchef informerar om planerad kommunicering genom socialnämndens Teams grupp. 

 

Beslutsunderlag 

• Presentation 

 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 194     
 

 

Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet  

Socialnämndens ordförande rapporterar om sammanträde vid ungdomsrådet samt miljö- och 

hälsorådet den 6 december. Ordförande, Ann-Sofie Fors och Christine Andersson deltog på 
utskottet den 7 december.   

 

Beslutsunderlag 

• Presentation 
 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 195    Dnr SN 2021/324 
 

 

Bistånd för halkskydd/broddar  
 

Beslut 

Socialnämnden avsätter årligen upp till 10 000 kr i syfte att bistå kommuninvånare över 70 år 
med halkskydd/broddar under perioden december till mars. 

 

Sammanfattning av ärendet  

En väkt fråga lyfts gällande fortsatt bistånd till kommuninvånare över 70 år för köp av 
halkskydd/broddar. Socialnämnden har under åren 2017 – 2020, månaderna december till 

mars, med utgångspunkt i kommunens vision om god livskvalité och med målsättning att arbeta 
förebyggande beslutat att bidra med 100 kronor per kommuninnevånare över 70 år för köp av 

halkskydd. Ekonomiska medel för detta ändamål söker nämnden hos kommunens 
folkhälsosamordnare.  

 

Beslutsunderlag 

• Presentation 
 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden avsätter årligen upp till 10 000 kr i syfte att 
bistå kommuninvånare över 70 år med halkskydd/broddar under perioden december till mars. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska 

återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde. 
 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Socialchef 
Förvaltningsekonom 
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§ 196   Dnr SN 2021/323 
 

 

Initiativärende angående uppföljning av ny chef- och 
ledarorganisation 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

1. ge socialchef i uppdrag att följa upp tidigare beslut genom att med en jämförande 

organisatorisk och kostnadsmässig redovisning av chefer och specialister inom 

Socialförvaltningen. 

 

2. ge socialchef i uppdrag att ta fram och redovisa öppna jämförelser med liknande kommuner 

när det gäller andel kostnader i procent för chefer, specialistkompetens och administration 

som andel av den årliga totala kostnaden för förvaltningen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Larsson (S) och Christine Andersson (S) väcker ett initiativärende och anför följande: 

Den s-sociala gruppen har tagit del av förvaltningschefens redovisning för det som har 
beskrivits som gemensam social organisation och/eller avtalssamverkan enligt kommunlagen 
emellan Bengtsfors och Melleruds kommuner. Med färdig rekrytering av samtliga tjänster under 
januari 2022 och de aviserade tjänsterna för SAS (socialt ansvarig samordnare), 
digitaliseringsstrateg och aktiveringspedagog på plats, anser vi att det är rimligt att nämnden 
får en redovisning för hur de totala kostnaderna för chefer och specialister har utvecklats under 
2021, jämfört med ingångsåret för den nuvarande mandatperioden 2019. 
Jämförelsen ska innehålla en kostnadsredovisning, samt hur själva organisationen med dels 
chefer, dels specialister har förändrats under perioden januari 2019 – februari 2022. 
Uppdraget till vår förvaltningschef ska ses som att nämnden vill följa utvecklingen även om 
delar av det som efterfrågas utförs på delegation. Nämndens syfte bygger både på intresse och 
ansvar för att Melleruds kommun fortfarande innehar huvudmannaskapet för den sociala 
verksamheten där vi har kommunalt självstyre enligt kommunallagen. 
 
Mot bakgrund av ett gemensamt intresse föreslår vi att Socialnämnden i Melleruds kommun 
fattar beslut om; 

• Att förvaltningschefen får i uppdrag att följa upp tidigare beslut genom att återkomma till 

mars månads nämnd med en jämförande organisatorisk och kostnadsmässig redovisning av 

chefer och specialister inom Socialförvaltningen som beskrivs ovan. 

• Att förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram och redovisa öppna jämförelser med 

liknande kommuner när det gäller andel kostnader i procent för chefer, specialistkompetens 

och administration som andel av den årliga totala kostnaden för förvaltningen. Redovisning 

ska ske senast på april månads nämnd 2022. 
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Förslag till beslut på sammanträdet    

Eva Larsson (S) och Christine Andersson (S): Socialnämnden beslutar att: 

1. ge socialchef i uppdrag att följa upp tidigare beslut genom att med en jämförande 

organisatorisk och kostnadsmässig redovisning av chefer och specialister inom 

Socialförvaltningen. 

2. ge socialchef i uppdrag att ta fram och redovisa öppna jämförelser med liknande kommuner 
när det gäller andel kostnader i procent för chefer, specialistkompetens och administration 

som andel av den årliga totala kostnaden för förvaltningen.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Socialchef 
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§ 197 
 

 

Redovisning av delegeringsbeslut  
 

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.  
 

Beslutsunderlag 

• Delegationsbeslut IFO november 2021 

• Delegationsbeslut VoO och LSS november 2021 

• Anställningsrapport tillsvidareanställningar november 2021 

• Anställningsrapport tidsbegränsade anställningar november 2021 

• Anställningsrapport timavlönade anställningar november 2021 

 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 198 
 

 

Anmälan 
 
Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 

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 15 
november – 13 december 2021. 

 

Beslutsunderlag 

• KF § 139 2021 (1) 

• KF § 143 2021 (2) 

• KF § 145 2021 (3) 

• FR Göteborg Dom 2021-11-19 (4) 

• FR Göteborg Dom 2021-11-30 (5) 

• FR Göteborg Dom 2021-11-30 (6) 

• FR Göteborg Dom 2021-12-01 (7) 

• FR Göteborg Dom 2021-12-03 (8) 

• FR Göteborg Dom 2021-12-06 (9) 

• FR Göteborg Dom 2021-12-06 (10) 

• FR Göteborg Dom 2021-12-10 (11) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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