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§ 133

Fastställande av dagordning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer följande dagordning med tillägg punkt 2:
1.

Fastställande av dagordning

2.

Information om ombyggnationen Fagelidshemmet

3.

Socialnämndens mål 2021

4.

Verksamhetsuppföljning och prognos per september 2020

5.

Taxor och avgifter 2021

6.

Sektorrambudget 2021 för socialnämndens verksamhet

7.

Utbildning för Socialnämnd

8.

Redovisning av öppna ärenden inom socialnämndens verksamhetsområde 2020-10-13

9.

Återrapportering av verkställda beslut inom socialnämndens verksamhetsområde
2020-02-20—10–13

10. Initiativärende om krav på motprestation för att uppbära försörjningsstöd enligt
socialtjänstlagen 4 kap § 5
11. Initiativärende om obligatoriska språktest för all personal inom kommunal vård och omsorg
12. Personalomsättning
13. Ängenäs
14. Information om Covid-19
15. Kompletteringsval av ny 2:e vice ordförande i socialnämndens utskott
16. Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämndens utskott
17. Kompletteringsval av ny ersättare i miljö- och hälsorådet
18. Kompletteringsval av ny ersättare i POLSAM
19. Rapporter från socialförvaltningen
20. Rapporter från socialnämndens ledamöter
21. Redovisning av delegeringsbeslut
22. Anmälan
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden fastställer dagordningen med tillägg punkt 2.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign.
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Dnr SN 2020/143

Information om ombyggnationen på Fagerlidshemmet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen och sektorchefen för vård och omsorg lämnar en aktuell
information. Informationen avsåg:
-

Omfördelning av medel
Tidsplan
Schemaläggning
Lokaldisposition

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.
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Dnr SN 2020/323

Socialnämndens mål för 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar fastställa följande mål för socialnämnden 2021:

Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för
ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Nämndmål:
1. Brukare ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro där de upplever trygghet och
självständighet.

Beskrivning: Brukarna ska ges förutsättningar för ökad delaktighet i samhället och
sysselsättning utifrån sina förutsättningar

2. Verksamheten ska vara rättssäker med rätt kvalité utifrån en hållbar social, ekonomisk,
miljömässig och arbetsmiljömässigt perspektiv.

Är välkomnande och inbjuder till medskapande – internt och externt – för en
utvecklad samhällsservice och ökad attraktivitet
Nämndmål:
1. Verksamheten ska säkerhetsställa en god service och delaktighet

Beskrivning: Medskapande möjliggörs genom fungerande information och
kommunikation

2. Chefer och medarbetare ska tillsammans ta ansvar för en god och kreativ arbetsmiljö

Beskrivning: Det sker genom ett tydligt och tryggt ledarskap där medarbetarna
utvecklas, tar initiativ och kunskap sprids

Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv
Nämndmål:
1. Minska ensamhetsproblematiken

Beskrivning: Ges möjlighet för deltagande i ett aktivt föreningsliv

2. Verksamheten tar tillvara lokala företag - och föreningars erfarenhet och kompetens
för att upprätta en god verksamhet och kvalité genom samverkan

Beskrivning: Verksamheten ska skapa organisation som främjar och utvecklar
förutsättningar för att ge individen delaktighet och sysselsättning i samhället

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges mål.
Fullmäktige beslutar om nämndernas budgetramar för kommande år i juni. Nämnderna
anpassar därefter nämndmålen så att de ryms inom tilldelade ramar. Förvaltningschefen
initierar arbetet. Målen ska tas fram enligt S.M.A.R.T – modellen. Målen redovisas vid
budgetdialog i september samt fullmäktiges novembermöte året innan budgetåret.
Kommunfullmäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen som ska
vara uppfyllda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje
uppföljningstillfälle under året. Efter att nämnden tilldelats nämndmål och en budgetram börjar
arbetet med att ta fram en detaljbudget för budgetåret. I november ska detaljbudgeten vara
klar, nämndmål diskuteras vid budgetdialog och redovisas på kommunfullmäktiges
novembermöte tillsammans med nämndens förslag till taxor och avgifter.
Justerandes sign.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar fastställa följande mål för
socialnämnden 2021:
Socialnämnden beslutar fastställa följande mål för socialnämnden 2021:

Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för
ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Nämndmål:
1. Brukare ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro där de upplever trygghet och
självständighet.

Beskrivning: Brukarna ska ges förutsättningar för ökad delaktighet i samhället och
sysselsättning utifrån sina förutsättningar

2. Verksamheten ska vara rättssäker med rätt kvalité utifrån en hållbar social,
ekonomisk, miljömässig och arbetsmiljömässigt perspektiv.

Är välkomnande och inbjuder till medskapande – internt och externt – för en
utvecklad samhällsservice och ökad attraktivitet
Nämndmål:
1. Verksamheten ska säkerhetsställa en god service och delaktighet

Beskrivning: Medskapande möjliggörs genom fungerande information och
kommunikation

2. Chefer och medarbetare ska tillsammans ta ansvar för en god och kreativ
arbetsmiljö

Beskrivning: Det sker genom ett tydligt och tryggt ledarskap där medarbetarna
utvecklas, tar initiativ och kunskap sprids

Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv
Nämndmål:
1. Minska ensamhetsproblematiken

Beskrivning: Ges möjlighet för deltagande i ett aktivt föreningsliv

2. Verksamheten tar tillvara lokala företag - och föreningars erfarenhet och
kompetens för att upprätta en god verksamhet och kvalité genom samverka

Beskrivning: Verksamheten ska skapa organisation som främjar och utvecklar
förutsättningar för att ge individen delaktighet och sysselsättning i samhället

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef
Verksamhetscontroller

Justerandes sign.
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Dnr SN 2020/58

Verksamhetsuppföljning och prognos per september 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att;
1. godkänna information
2. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för budget i balans 2020–2021
3. uppmana förvaltningen att arbeta för att minimera underskottet 2020
Sammanfattning av ärende
Redovisning av statistik och ekonomi för sektorerna Individ- och familjeomsorgen, Vård och
omsorg och Stöd och service för september 2020.
Beslutsunderlag
• Statistikunderlag
• Redogörelse av ekonomi
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD):
1. godkänna information
2. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för budget i balans 2020–2021
3. uppmana förvaltningen att arbeta för att minimera underskottet 2020
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef
Förvaltningsekonom, Socialförvaltningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-10-21

Sammanträdesdatum

§ 137

sida

8

Dnr SN 2020/339

Taxor och avgifter 2021 för socialnämndens verksamhet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta taxorna för 2021 för
socialnämndens verksamhet i enlighet med bifogat förslag, samt ett förtydligande avseende
hyror vård och omsorg.
Sammanfattning av ärendet
Taxor och avgifter revideras inför varje nytt verksamhetsår. Prisbasbeloppet bestämmer bland
annat den maximala avgiften för vård och omsorg samt förbehållsbeloppet, belopp för att täcka
levnadsomkostnader. För 2021 tros den högsta avgiften för vård och omsorg bli 2139 kr/mån,
det nationella förbehållsbeloppet för ensamstående uppgår till 5373 kr/mån och för
makar/sambor till 4540 kr/mån. OBS beloppen är preliminära och från staten fastställda belopp
räknas komma under kvartal 4/2020.
Där det inte är särskilt angivet föreslår socialförvaltningen att taxorna räknas upp med den
procentuella förändringen som prisbasbeloppet dvs 0,63 %. Beräkning höjning av
prisbasbeloppet inför 2021 (Prisbasbelopp 2021/Prisbasbelopp 2020=årlig höjning) 47 600/47
300=0,63%
För måltidsavgifter föreslås en ny månadsavgift om 4441 kr/mån, som då avser den
internkostand vi erhåller från köket. Interkostnaden är uppräknad med 3,2 % inför 2021 varpå
vi föreslår samma höjning till brukarna. Beräkning (Matkostnad Ängenäs/antal brukare/antal
månader=2021 års internkostnad/mån) 2 877 660/54/12=4441 kr/mån (2021 års
internkostnad/2020 års taxa=årlig höjning) 4441/4302=3,2 %
Taxor för alkohol och tobak föredrogs under september månad för nämnden, ligger i detta
dokument med som bilaga.
Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens förslag till taxor och avgifter 2020.
• Tobak och alkohols förslag till taxor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
anta taxorna för 2021 för socialnämndens verksamhet i enlighet med bifogat förslag, samt ett
förtydligande avseende hyror vård och omsorg.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonom, Socialförvaltningen
Förvaltningsekonom, Kommunstyrelsen

Justerandes sign.
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Dnr SN 2020/186

Sektorrambudget 2021 för socialnämndens verksamhet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. godkänna förvaltningens förslag till fördelning av sektors budget 2021.
2. ansöka om tilläggsanslag i rambudget 2021 när ny hyra är fastställd för fastighet
Fagerlidshemmet.
Protokollsanteckning
Eva Larsson (S) och Christine Andersson (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Under denna punkt har de socialdemokratiska gruppen uppfattat de bifogade underlagen som
att Socialnämnden på nytt skulle fatta beslut om förslag till ram inför kommande behandling
under november i KS och KF. Vi enades med presidiet att själva rubriken varit en aning
missvisande och att de bifogade sparförslagen för de tre sektorerna utgår ifrån ett ännu inte
beslutat faktum, det att Socialnämnden inte få ta med sig någon del av det beräknade
underskottet 2020, för att öka ramen 2021. Vår socialdemokratiska grupp utgår därför ifrån att
det verkliga sparbetinget utan nytt beslut i kommunfullmäktige skulle kunna bli 12,7 miljoner
eller mer beroende på hur det slutliga underskottet blir.
Vi har deltagit i dagens beslut eftersom det bara rörde Socialnämnden internt, men vill redan nu
framföra vår åsikt kring nödvändigheten att höja rambudgeten på så vis att:
• tidigare fattade beslut i nämnden om att spara 5,7 miljoner för 2021 kvarstår.
• förslaget till ytterligare besparing på 7 miljoner kronor utgår och att nämnden istället

beslutar om att rambudgeten höjs till totalt 303 miljoner för 2021.

• nämnden redan nu anslår 2 miljoner kronor till förvaltningen, att använda på bästa sätt när

HR presenterar sin plan för framtida kompetensförsörjning under 2021 enligt
kommunfullmäktiges beslut. Konsekvensen kring detta beslut medför en ramökning till totalt
305 miljoner kronor 2021.

Socialdemokratiska kommentarer:
Vi betraktar inte de angivna ramarna och krav på besparingar som föreslås som realistiska. Dels
är en del av besparingarna mycket tveksamma i förhållande till lagkrav och vad vår profession
anser. Nya krav pga. FN:s Barnkonvention blivit svensk lag nämns inte ens. Att vi under ett
flertal år haft problem med placeringar och att behålla professionellt utbildad personal i egen
regi beskrivs i beslutshandlingen som om det inte längre ska förekomma under 2021, som en
förutsättning. Vi Socialdemokrater vill påminna om att vi sedan 2013 haft stora problem i
Melleruds kommun, som har kostat oss mycket pengar. Ingen Socialchef har hittills lyckats lösa
problemen och det förslag till förutsättningar som nu ges, av en samlad borgerlig majoritet i
nämnden är något som vi Socialdemokrater inte kan ställa oss bakom. Vi menar att de 7
miljonerna i sparförslaget inte är genomförbart och att respektive sektor istället ska få ta med
sig sin del av underskottet 2020 och utöka ramen 2021 istället för att spara.

Justerandes sign.
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Sammanfattning av ärendet
Grundförutsättningar för sektorernas budget 2021: Tilldelad ram 296 274 mkr. Att göra en
kostnadsminskning och effektivisera verksamheten är nödvändig inför framtida nya behov. I
2021 års budget finns täckning för medel för både semester och viss sjukfrånvaro. Sektorerna
har beräknat budgettäckning för motsvarande 6 veckor semesterdagar och 3% (6 dagar)
sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron är i dag i genomsnitt ca 3,7 % per anställd och av den arbetade
tiden. Sektorerna har satt som mål att sänka sjukfrånvaron till under 3% 2021. Förhoppningsvis
ska pandemin minska och därmed kan också sjukfrånvaron sänkas dels genom bättre
uppföljning av sjukskrivning och tydligare rutiner för budgetuppföljning.
Genomförande av heltid pågår för fullt. Det är viktigt att varje chef tydliggör i verksamheten för
sina medarbetare att i tjänsten ingår resurstid som ska göras på andra enheter.
Bemanningsenheten spelar stor roll i genomförande av heltidsresan. Heltid kommer att göra det
lättare att kunna rekrytera nya medarbetare. På grund av delvis låga tjänstgöringsgrader,
främst inom äldreomsorg är det viktig att kostnadsökningar hanteras inom ramen. Med bättre
schemaläggning och bättre användning av resurstid kommer kostnaderna på sikt att minska.
En genomlysning av verksamhet hemvård har beslutats av nämnden. Anledningen är höga
kostnadsindex jämfört med jämförbara kommuner. I uppdraget ingår även att se över
vägledande bestämmelser för biståndsenheten. Översynen ska leda till kostnadsminskningar
och ökad effektivisering, för att komma till rätta med underskottet i verksamheten, samt sänka
kostnadsindex, i jämförelse med jämförbara kommuner. Boendestöd är en viktig verksamhet
som motverkar externa placeringar. Den är viktig både för Stöd och service och IFO att kunna
motverka externa placeringar, med hemmaplanslösningar. Det finns inget utrymme i budget
2021 att ha externa placeringar.
Individ och familjeomsorgen har under flera år haft höga kostnader för placeringar och inhyrd
personal. Under hösten 2020 har en plan för IFO beslutats. Den bygger på att sänkta kostnader
2021 i form av minskade placeringar till förmån för satsning på hemmaplanslösningar och
minskade kostnader för inhyrd personal. Ett utökat samarbete med Åmåls familjehemsenhet
kommer att ske under 2021. 2019 låg Mellerud 33 % högre än kostnadsindex för jämförbara
kommuner. 2020 är kostnaderna troligen detsamma, då kostnaderna inte har minskat i den
utsträckning som beslutades av socialnämnden inför budget 2020. Att sänka kostnaderna för
placeringarna är målet. Ett ökat samarbete mellan skola och socialtjänst är nödvändigt för att
kostnaderna ska minska.
Bostaden är en viktig och grundläggande faktor för människors möjligheter och behov.
Melleruds kommun kommer att ta fram en tydlig struktur för personer som blir utan bostad och
behöver stöd av socialtjänsten. En utökad samverkan med Melleruds bostäder har startats. Ett
avtal bör tas fram som reglerar ansvaret mellan Melleruds kommun och Melleruds bostäder.
Förslag sektors ram 2021
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2020 ramarna för socialnämnden. Det innebar om en
minskad ram med 5,7 Mkr. Tertial 2, 2020, beräknas att socialnämnden kommer att redovisa ett
underskott med 8 mkr. Totalt innebär detta en kostnadsminskning inför 2021 för att komma i
balans. De förändringar som måste göras för att få balans i budget 2021 är följande. (se
bifogad PDF)
Förvaltningsövergripande
Förvaltningen föreslås en generell besparing med 0,5 av nettobudgeten hos varje chef. Det
innebär 1,485 mkr som finns som en buffert under ansvar förvaltningschef att användas vid
extra ordinära händelser.
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Sektor Vård och omsorg
Föreslår att nettoramen blir 135,36 mkr, en besparing på 4,2 mot tidigare år. De åtgärder som
har beslutats är minskade korttidsplatser och särskilda boendeplatser, Biståndsenheten får i
uppdrag att se över vägledning för biståndsbedömning för att minska på antalet timmar i
hemvården som motsvarar 1,0 mkr. Ökade kapitalkostnader om ca 500 tkr per år för inköp av
inventarier till Ängenäs särskilda boende tillkommer med avskrivning på 10 år. En hyreshöjning
för renovering av fastigheten Fagerlidshemmet kommer att 2021 påverka sektorn, dessa ökade
kostnader kommer vi at ansöka om tilläggsanslag i rambudget när vi hyran är fastställd.
Sektor Stöd och service
Föreslås att nettoramen blir 69,32 mkr. En besparing på 351 tkr. De åtgärder som har beslutats
är minska antalet timanställda och minskade kostnader för resande till daglig verksamhet. En
viktig funktion är boendestödet som på sikt kan minska externa placeringar till förmån för
hemmaplanslösningar.
Sektor Individ och familjeomsorg
Föreslås att nettoramen blir 50,30 mkr. En besparing 1,0 mkr inklusive åtgärder för att komma i
balans. Individ och familjeomsorgen har under flera år haft höga kostnader för placeringar och
inhyrd personal. Ett arbete har påbörjats för att hitta kostnadsminskningar att övergå till
hemmaplanslösningar. Ett utökat samarbete med Åmåls familjehemsenhet kommer att ske
under 2020. Den åtgärden kommer att synas först under 2021. Att sänka kostnaderna för
placeringarna är målet. Ett ökat samarbete mellan skola och socialtjänst är nödvändigt för att
kostnaderna ska minska. Det kanske inte är möjligt att få ner kostnaderna till 0 för jämförbara
kommuner. Bostaden är en viktig och grundläggande faktor för människors möjligheter och
behov. Melleruds kommun kommer att ta fram en tydlig struktur för personer som blir utan
bostad och behöver stöd av socialtjänsten. En utökad samverkan med Melleruds bostäder har
startats. Ett avtal bör tas fram som reglerar ansvaret mellan Melleruds kommun och Melleruds
bostäder.
Riktade statliga satsningar inom äldreomsorg
Melleruds kommun får ett riktat permanent statsbidrag till äldreomsorgen 2021 och framåt med
4,9 mkr/år. Dessa medel kommer tex att användas till förstärkt bemanningen och utveckla
befintliga verksamheten. Under hösten fattar socialnämnden beslut på hur medlen ska
användas.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse förslag till fördelning av sektors budget för 2021.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att
1. godkänna förvaltningens förslag till fördelning av sektors budget 2021.
2. ansöka om tilläggsanslag i rambudget 2021 när ny hyra är fastställd för fastighet
Fagerlidshemmet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonom, Socialförvaltningen
Socialchef
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2020/215

Utbildning för Socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. godkänna utbildningsplanen.
2. uppdra till administrativa chefen att planera in utbildningstillfällen enligt plan (§ 65 p. 3 Dnr:
SN 2020/215)
3. uppdra till administrativa chefen att komplettera utbildningsplanen utifrån ett ekonomiskt
perspektiv samt barnrättslagen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ledamöter har behov av utbildning om följande lagar:
1. Offentlighets- och sekretesslagen, OSL
2. Kommunallagen, KL
3. Förvaltningslagen, FVL
4. Socialtjänstlagen, SOL
5. Lagen om vård av unga, LVU
6. Lagen om vård av missbrukare, LVM
7. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
8. Föräldrabalken, FB
Beslutsunderlag
• Utbildningsplan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att
1. godkänna utbildningsplanen.
2. uppdra till administrativa chefen att planera in utbildningstillfällen enligt plan (§ 65 p. 3
Dnr: SN 2020/215)
3. uppdra till administrativa chefen att komplettera utbildningsplanen utifrån ett ekonomiskt
perspektiv samt barnrättslagen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Administrativ chef
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Redovisning av öppna ärenden inom socialnämndens
verksamhetsområde 2020-10-13
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
T.f. socialchef lämnar en återrapportering av alla öppna ärenden två gånger per år –
vid socialnämndens sammanträden i juni och november.
Beslutsunderlag
• Öppna ärenden inom socialförvaltningen 2020-10-13.
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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Socialnämnden
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Sammanträdesdatum

§ 141

Återrapportering av verkställda beslut inom socialnämndens
verksamhetsområde 2020-02-20—10–13
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
T.f. socialchef lämnar en återrapportering av verkställda beslut två gånger per år –
vid socialnämndens sammanträden i juni och november.
Beslutsunderlag
• Verkställda beslut inom socialförvaltningen 2020-02-20—10–13.
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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Dnr SN 2020/329

Initiativärende om krav på motprestation för att uppbära
försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen 4 kap § 5
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. godkänna informationen.
2. utredning av förutsättningar kring ändrat arbetssätt pågår, utifrån informationen anser
socialnämnden ärendet besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Liselott Hassel väckte den 23 september 2020, § 132, ett initiativärende gällande krav på
motprestation för att uppbära försörjningsstöd. Socialnämnden får begära att den som får
försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan
kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik
eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats får fortsatt försörjningsstöd vägras
eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken
eller den kompetenshöjande verksamheten. Kravet på motprestation för att uppbära
försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen 4 kap § 5 tillämpas vid anvisad praktik eller annan
kompetenshöjande verksamhet genom arbetsmarknadsenheten. Detta skulle dock kunna ske
mer strukturerat och konsekvent exempelvis genom arbetssätt likt Angeredsmodellen ”Jobb
först”. Denna modell bygger på snabb sysselsättning i samband med att individen ansöker om
ekonomiskt bistånd, samt ett skifte av fokus mot individens förutsättningar till arbete och
studier istället för att ”förvalta” biståndet. Individen får en coach genom den kommunala
arbetsmarknadsenheten som har ett nära samarbete med ansvarig socialsekreterare.
Förutsättningarna för ett liknande arbetssätt utreds.
Beslutsunderlag
• Initiativärende från Liselott Hassel (SD)
• Socialnämndens beslut 2020-09-23, § 132.
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att
1. godkänna informationen.
2. utredning av förutsättningar kring ändrat arbetssätt pågår, utifrån den informationen anser
socialnämnden ärendet besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/330

Initiativärende om obligatoriska språktest för all personal inom
kommunal vård och omsorg
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att
1. tydliggöra medarbetares funktioner och kompetenser gentemot tredje man.
2. ge förvaltningen i uppdrag att informera nämnden om nuvarande vårdutbildningars
språkkrav.
3. ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga skillnaden mellan tidigare vårdutbildning med
dagens vårdutbildning.
Beskrivning av ärendet
Liselott Hassel (SD) väckte den 23 september 2020, § 131, ett initiativärende om att allt fler
vittnar om bristande språkkunskaper hos personal i vård och omsorg. För att Melleruds
kommun ska undvika problem av det slaget, föreslår hon att ett obligatoriskt språktest införs
för all personal i kommunal vård och omsorg.
Socialförvaltningen arbetar med ovan nämnda ämne, genom att bland annat ha med språkkrav
i kompetensprofilerna som är framtagna tillsammans i VO-college. Förvaltningen har också ett
pågående arbete med språkombud inom verksamheterna.
Beslutsunderlag
• Initiativärende från Liselott Hassel (SD)
• Socialnämndens beslut 2020-09-23, § 131.
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att
1. tydliggöra medarbetares funktioner och kompetenser gentemot tredje man.
2. ge förvaltningen i uppdrag att informera nämnden om nuvarande vårdutbildningars
språkkrav.
3. ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga skillnaden mellan tidigare vårdutbildning med
dagens vårdutbildning.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras till förvaltningen.
Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Personalomsättning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärende
Redovisning av personalomsättning för perioden 2020-01-01 – 2020-07-31 inom
Socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
• Presentation av personalomsättning
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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Dnr SN 2019/364

Ängenäs särskilda boende, rapport
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Sektorchefen för vård och omsorg lämnar en aktuell rapport om verksamheten vid Ängenäs
särskilda boende.
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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Dnr SN 2020/171

Information om Covid-19
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
På socialnämndens utskott den 6 april 2020, § 35, togs beslut om att socialförvaltningen
löpande under pågående pandemi, återkopplar till utskottet och nämnden hur arbetet fortgår
avseende tillgång till skyddsutrustning, arbetsmiljöfrågor samt informationen till medarbetarna.
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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Dnr SN 2020/266

Kompletteringsval av ny 2:e vice ordförande i socialnämndens utskott
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att utse Eva Larsson (S) till ny 2:e vice ordförande i socialnämndens
utskott.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Kerstin Nordström (S) den 23 juni 2020 avsagt sig uppdraget som
vice ordförande i socialnämndens utskott ska socialnämnden utse ny vice ordförande.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att utse Eva Larsson (S) till ny 2:e
vice ordförande i socialnämndens utskott.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Eva Larsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2020/266

Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämndens utskott
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att utse Christine Andersson (S) till ny ersättare i socialnämndens
utskott.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Eva Larsson (S) utses till ny vice ordförande i socialnämndens utskott
t ska socialnämnden utse ny ersättare för henne i utskottet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att utse Christine Andersson (S) till
ny ersättare i socialnämndens utskott.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Christine Andersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2020/266

Kompletteringsval av ny ersättare i miljö- och hälsorådet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att utse Eva Larsson (S) till ny ersättare i miljö- och hälsorådet.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Kerstin Nordström (S) den 23 juni 2020 avsagt sig uppdraget som
ersättare i miljö- och hälsorådet ska socialnämnden utse ny ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att utse Eva Larsson (S) till ny
ersättare i miljö- och hälsorådet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Eva Larsson

Justerandes sign.
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Utdragsbestyrkande
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§ 150

Dnr SN 2020/266

Kompletteringsval av ny ersättare i POLSAM
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att utse Eva Larsson (S) till ersättare i POLSAM.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Kerstin Nordström (S) den 23 juni 2020 avsagt sig uppdraget som
ersättare i POLSAM ska socialnämnden utse ny ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att utse Eva Larsson (S) till
ersättare i POLSAM.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Eva Larsson

Justerandes sign.

sida

23

Utdragsbestyrkande
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§ 151

Rapporter från socialförvaltningen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen rapporterar om information från förvaltningen.
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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§ 152

Rapporter från Socialnämndens ledamöter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ordförande och ledamöterna rapporterar från sammanträden m.m.:
• Invigning av Ängenäs
• Medlemsråd för samordningsförbund
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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§ 153

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.
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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§ 154

Anmälan
Socialnämndens 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
16 september 2020 – 14 oktober 2020:
• Förvaltningsrättens beslut 2020-09-25
• Förvaltningsrätten dom 2020-09-10
• Förvaltningsrättens dom 2020-09-30
• Förvaltningsrätten dom 2020-10-06
• Förvaltningsrätten dom 2020-10-07
• IVO Inbjudan till dialogmöte 2020-10-07
• IVO Kommunicering av beslutsunderlag 2020-10-13
• IVO överlämnar klagomål på verksamhet 2020-09-16
• IVO överlämnar klagomål på verksamhet 2020-10-01
• IVO överlämnar klagomål på verksamhet 2020-10-06
• IVO överlämnar klagomål på verksamhet 2020-10-13
• Beslut från KS § 101 ansökan om tilläggsmedel IFO Dnr 2020/230
• Beslut från KS § 224 2020 Delårsbokslut
• Kammarrätten dom 2020-09-24
• Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 2020-09-22
• Svar till Socialnämnden från Synskadades riksförbund på skrivelsen om att inrätta en tjänst
som syn och hörselinstruktör Dnr 2020/335
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

