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§ 76

Information om styr- och ledningsdokument
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden informeras om den utredning kring styr- och ledningsdokument som
genomförts i kommunen. Informationen sker muntligen av kommunchef,
administrativ chef och kommunens verksamhetsutvecklare under sammanträdet.
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Dnr SN 2015/031.042

Prognos och verksamhetsuppföljning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen och uppdrar åt socialchefen att vidta
åtgärder som medför att budget hamnar i balans.
Socialchefen får även i uppdrag att:






Aktualisera konsultrapport
Starta förebyggande verksamhet för barn och unga
Se över nuvarande placeringar och ta fram åtgärdsplan
Jämföra hemsjukvård/hemvård med andra kommuner
Analysera budget inför 2016 och ge förslag på omfördelningar

Bakgrund
Förvaltningen har i uppdrag att redovisa en prognos över bedömt helårsutfall vid
nämndens sammanträden. Prognosen uppdateras efter varje månads utgång.
Sammanfattning av ärendet
I prognosen efter augusti bedömer förvaltningen att socialnämnden kommer att
göra ett sammanlagt underskott om drygt nio miljoner kronor (9 250 tkr).
Ökningen jämfört med förra prognosen är 1 700 tkr. Försämringen i prognosen
beror på fler ej budgeterade beslut inom myndighetsenheten samt stöd och service.
De mest utmärkande avvikelserna mot budget och verksamhetsplanering är antalet
placeringar i HVB för både vuxna och barn samt höga personalrelaterade kostnader.
Nettokostnaderna för försörjningsstöd väntas bli knappt en miljon kronor lägre än
budgeterat. Inom vård och omsorg verkställer hemvården fler och mer omfattande
beslut än vad förutsättningarna i budget medger. Ökningstakten jämfört med 2014
har dock minskat under sommarmånaderna.
Planer för att hitta fler hemmalösningar/förebyggande åtgärder för barn och unga
finns. Behov finns även av planer för de som redan är placerade. Tidigare externa
översyn av verksamheten ska aktualiseras. En slutsats är att vi har många brukare
med få timmar vilket kanske kan förbättras med samordning av insatser.

Beslutsunderlag
Prognos och statistik för augusti 2015.
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Dnr SN 2015/165.770

Riktlinje och rutin för att upptäcka risk för, förebygga och
behandla undernäring
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen och beslutar att fastställa riktlinje för och
förebygga och behandla undernäring.
Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:10) om förebyggande
av och behandling vid undernäring skall tillämpas i verksamheter som omfattas av
hälso- och sjukvårdslagen (1982:783), socialtjänstlagen (2001453) och lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade.
Föreskriften ställer krav på att det ska finnas rutiner och arbetssätt för hur
undernäring ska förebyggas, hur risker för undernäring ska upptäckas, hur hälsooch sjukvårdspersonal ska kontaktas för en bedömning, hur det skall utredas och
behandlas.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har tagit fram förslag på riktlinje och rutin
för att upptäcka, förebygga och behandla undernäring.
Beslutsunderlag
Riktlinje 10 september 2015
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Dnr SN 2015/166.770

Riktlinje och rutin för riskbedömning för självmord,
självmordsförsök och fullbordat självmord
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen och beslutar att fastställa riktlinje och
rutin för riskbedömning i samband med självmordsförsök och fullbordat självmord.
Sammanfattning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har tagit fram ett
riskbedömningsinstrument och en rutin för verksamheterna som vägleder
personalen i samband självmord, självmordsförsök och fullbordat självmord.
Beslutsunderlag
Riktlinje 9 september 2015
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Dnr SN 2015/173.700

Sammanställning/redovisning av Lex Sarah, Lex Maria samt
klagomål under första halvåret 2015
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Carina Fors redovisar de ärenden utretts avseende Lex Sarah och Lex Maria samt
de klagomål som inkommit till socialtjänsten under det första halvåret 2015.
Beslutsunderlag
Redovisningar
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Dnr SN 2015/127.700

Avtal kring USD – Utveckling socialtjänst Dalsland
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen och beslutar om fortsatt beredning i syfte
att aktivt avsluta avtalet i samverkan med de tre kommunerna Bengtsfors, Dals Ed
och Åmål.
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheter till samverkan i Dalsland
genom en gemensam samverkansdag.
Sammanfattning av ärendet
Dalslandskommunerna inledde 2002 ett samarbete i landskapet kring som
formaliserades i ett samverkansavtal i syfte att driva gemensamma projekt eller
verksamheter inom kommunernas socialtjänst. Tanken med samverkansavtalet var
att minska kostnader och driva olika projekt som annars skulle bli för stora för en
enskild kommun. En utveckligs-ledare anställdes gemensamt för att driva projekten
och aktiviteter. Med tidens gång beslöt Färgelanda kommun att dra sig ur
samverkansprojektet.
Åmåls kommun har nu beslutat att säga upp sin del i samverkansavtalet och
kommer framöver att satsa på samverkansformerna inom Fyrbodal i första hand.
Under september månad 2015 diskuterade politikerna i de samverkande
kommunerna kring USD framtida organisation och kom gemensamt fram till att
förutsättningarna för fortsatt verksamhet i nuvarande form inte är möjlig. Av denna
anledning beslutades att aktivt avsluta avtalet i samverkan mellan de fyra
kommunerna.
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Dnr SN 2015/142.700

Avtal handläggarteam för ensamkommande barn
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna föreslaget avtal och att ingå i det
gemensamma handläggarteamet för ensamkommande barn tillsammans med
kommunerna Bengtsfors och Åmål.
Handläggarteamets verksamhet kommer att finansieras via de schablonbidrag och
utredningspengar som kommunerna erhåller från Migrationsverket.
Sammanfattning av ärendet
Anett Galfvensjö har på uppdrag från Socialcheferna inom USD (Utveckling
Socialtjänst Dalsland) utrett förutsättningar för att inrätta ett gemensamt
handläggarteam för ensamkommande barn i Dals Ed, Bengtsfors, Åmål och
Mellerud.
Sedan 2010 har kommunerna haft ett avtal med migrationsverket om mottagning
av ensamkommande barn. Antalet platser för barnen har successivt ökat i antal i
takt med att fler asylsökande kommer till Sverige.
Dals Ed har ännu inte fattat de beslut som krävs för att kunna ansluta till avtalet
men ges genom avtalsskrivningen möjlighet att ansluta till handläggarteamet efter
att nödvändiga beslut fattats.
Handläggarteamets verksamhet kommer att finansieras via de schablonbidrag och
utredningspengar som kommunerna erhåller från Migrationsverket. Grundtanken är
att handläggarteamet skall förläggas till Bengtsfors kommun och ha en
sammanhållen chef. Handläggarteamet kommer att avlasta Myndighetsenhetens
arbete framöver.
Beslutsunderlag
Samverkansavtal ensamkommandeteam för kommunerna Bengtsfors, Mellerud och
Åmål 14 september 2015
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Dnr SN 2015/025.705

Föreslagna åtgärder för att förbättra handläggningen enligt
alkohol- och tobakslagen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att alkoholhandläggaren ska följa föreslagen åtgärdsplan
för att komma till rätta med de brister som påtalats vid Länsstyrelsens
verksamhetstillsyn.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götaland har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten att göra
verksamhetstillsyn i samtliga kommuner i Västra Götalands län. Senaste
verksamhetsbesöket var i mars 2012.
Melleruds kommun har besvarat en enkät som utsänts från Länsstyrelsen som
sedan legat till grund för verksamhetsbesöket. Länsstyrelsens handläggare har
sedan genomfört aktgranskning hos handläggaren, i det arbetsmaterial som finns
där. Originalhandlingar med bilagor och tjänsteskrivelse finns i diariet på
Kommunkontoret i Mellerud.
Beslutsunderlag
Åtgärdsplan och redovisning av ändringar för framtida handläggning.
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Dnr SN 2015/174.721

Ombyggnation av Stallet och utökning av boendeplatser på
Gården
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att genomföra föreslagen ombyggnation av Stallet och
frigöra modulen för att utöka boendeplatserna på Gården från fem till sex platser.
Kostnaderna för ombyggnationen täcks av hyra från den enskilde samt att förslaget
ger en lägre hyra för Stallet.
Sammanfattning av ärendet
Fler brukare med beslut om bostad med särskild service enligt 9 § punkt 9 lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) behöver verkställas med en
Tydliggörande pedagogik. Gruppbostaden på Gården tillgodoser idag behovet för
fem brukare och kan utökas till sex.
En modul används idag av daglig verksamhet och kan flyttas in i Stallets
verksamhet. Stallet kräver en ombyggnation för att kunna verkställa flytten.
Modulen kommer då att användas för boende. Kostnaderna för förslaget ger en
lägre hyra för Stallet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 21 september 2015
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Dnr SN 2015/175.720

Utvecklingsledare inom funktionshinder och socialpsykiatri i
Fyrbodal
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen och beslutar att medfinansiera en
utvecklingsledare motsvarande 40 % av en heltid inom funktionshinder och
socialpsykiatri i Fyrbodal. Kostnaden beräknas till 22 296 kr årligen och finansieras
inom befintlig budgetram för stöd och service 2016.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet föredras under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Arbetsmaterial som skickas separat.
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Rapporter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen
Sammanfattning av ärendet
Michael Melby, Daniel Jensen, Christina Andersson:
15/9 Socialnämndens utskott
Michael Melby
7/9 Miljö och hälsoråd samt KHR/KPR presidie
8/9 utbildning den empatiska byråkraten
9/9 rapport socialnämndens verksamhet i kommunstyrelsen
16/9 sammanträde KPR/KHR
Daniel Jensen
7/9 miljö och hälsoråd
9/9 rapport i KS
10/9 USD
Karin Nodin
28/8 verksamhetsbesök hemvården centrum
Märta Collén
22/9 Konferens tiggeri Trollhättan
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§ 87

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.
Beskrivning av ärendet
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde.
Vård och omsorg samt Stöd och service
Dom förvaltningsrätten Göteborg 15 september 2015. Avslagen överklagan särskilt
boende.
Bistånd i hemvård, ordinärt boende, särskilt boende enligt SoL och insatser enligt
LSS, januari-mars 2015.
Individ och familjeomsorg
Dom förvaltningsrätten Göteborg 16 september 2015. Avslagen överklagan
ekonomiskt bistånd.
Ekonomiskt bistånd och familjerätt för augusti 2015.
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§ 88

Information
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet




Information om Karolinen
Läget på IFO
Övrigt från socialchefen
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