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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Måndagen den 24 februari 2014, klockan 08.30 – 13.00, i 

Skållerudsrummet. 

 
Beslutande  
Ledamöter Daniel Jensen, ordf.  (KD) 

 Kerstin Nordström, v. ordf. (S) 

 Gunnar Karlsson (C) 

Christina Andersson (C)  

 Patrik Tellander (M) 

 Christine Andersson (S) § 16-20 

 Ingela Lind (S) 

 

Tjänstgörande ersättare Michael Melby  (S) § 21-25 för Christine Andersson 

 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Michael Melby (S) § 16-20 

 Ann-Christin Larsson (KD)  

  

Tjänstemän Thomas Jubell, socialchef 

 Patrik Högfelt, ekonom § 20-21 

 Anna-Karin Sandberg, förvaltningssekreterare 

Ingrid Johansson, samordnare Rehab § 16 

Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare § 17 

Jan Olsson, sektorschef Stöd och service § 20 

Sölvie Linder, sektorschef Vård och omsorg § 19-20 

Henry Einestedt, tf sektorschef IFO § 20 

 
Utses att justera  

Justerare Patrik Tellander (M) 

 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 3 mars 2014, klockan 08.00 

 

Justerade paragrafer  §§ 16 - 25 

 

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

  Anna-Karin Sandberg 

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

  Daniel Jensen  

 Justerande ............................................................................................................................. ................. 

 Patrik Tellander 

 

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

 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2014-02-24 

 

Datum då anslaget sätts upp 2014-03-03  
  

 

Datum då anslaget tas ned 2014-03-24 
  
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

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

 Anna-Karin Sandberg 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 

 

§ 16 Vägledning för rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna 

personer – arbetsterapeuters och sjukgymnasters ansvar 

 

 

§ 17 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd att servera alkoholdrycker till 

allmänheten i Börsen Bar, Köpmantorget 3, Mellerud. 

 

 

§ 18 Avtal samverkande sjukvård 2014 

 

 

§ 19 Förslag till ändring av vägledande bestämmelser för biståndshandläggning 

 

 

§ 20 Bokslut 2013 

 

 

§ 21 Verksamhetsuppföljning 

 

 

§ 22 Samråd omorganisation 

 

 

§ 23 Rapporter 

 

 

§ 24 Delegeringsärenden 

 

 

§ 25 Information om revisionsrapport framtida personalförsörjning  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 16 Dnr SN 2014/007.770       

  

 

Vägledning för rehabilitering och habilitering inom öppenvård 
för vuxna personer – arbetsterapeuters och sjukgymnasters 

ansvar 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden beslutar, att ställa sig bakom vägledning för rehabilitering och 

habilitering inom öppenvård för vuxna personer – arbetsterapeuters och 

sjukgymnasters ansvar, som ett komplement till ”Avtal som reglerar hälso- och 

sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen 

och kommunerna i Västra Götaland”. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

En vägledning för rehabilitering och habilitering i öppenvård för vuxna personer är 

framtagna av företrädare från kommunerna och VGR och rekommenderas att 

tillämpas av arbetsterapeuter och sjukgymnaster i hela Västra Götaland. 

 

VästKoms styrelse beslutade, 2013-12-03 (§ 32), att rekommendera de 49 

kommunerna att ställa sig bakom vägledningen, som är ett komplement till ”Avtal 

som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland”. Vägledningen beskriver samverkan och 

ansvarsfördelning mellan olika vårdnivåer gällande rehabilitering och habilitering för 

vuxna personer och som utförs av arbetsterapeuter och sjukgymnaster. En rad 

vägledande patientfall hjälper till att stötta i det praktiska arbetet. 

 

Beslutsunderlag 

 

 Missiv med tillhörande protokollsutdrag Fyrbodal/Västkom 

 Vägledning och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i Västra 

Götaland 14 oktober 2013  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 17 Dnr SN 2014/014.702 

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd att servera 

alkoholdrycker till allmänheten i Börsen Bar, Köpmantorget 3, 
Mellerud. 
 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden beviljar Aydin Er med enskild firma stadigvarande tillstånd att få 

servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i 

Restaurang Börsen Bars serveringslokaler och på uteservering. Serveringen får ske 

fredagar, lördagar, dag före helgdag samt helgdag under tiden kl 11.00–02.00, 

övriga dagar gäller tiden 11.00–01.00, enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

 

Serveringstillståndet gäller under förutsättning att räddningstjänstens påpekade 

brister har åtgärdats.  

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från Aydin Er den 2014-01-22. 

Ansökan ska kompletteras med ett hyresavtal avseende lokalen. Sökande är känd i 

Dalsland då han har ytterligare stadigvarande serveringstillstånd i Åmåls kommun. 

 

Beslutsunderlag 

 

Ansökan, kvitto, ritning, finansiella dokument samt remissyttrande enligt 

bilageförteckning. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

 

Aydin Er, Klövervägen 1E, 662 31  Åmål  

Alkoholhandläggaren 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 18 Dnr SN 2012/129.050 

 

Avtal samverkande sjukvård 2014 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att kontakta hälso- och sjukvårdschefen 

för omformulering av avtalet.  

Uppföljning med statistik över hur uppdragen sett ut under förra avtalsperioden ska 

redovisas i socialnämnden då även en diskussion om hur avtalet för 2015 bör se ut 

ska genomföras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Företrädare för hälso- och sjukvårdskansliet, en del av kommunerna i Fyrbodal,  

primärvård med flera har samverkat för att skapa möjligheter att använda 

gemensamma resurser för att kunna ge patienter vård på rätt nivå och skapa 

trygghet för den enskilde att snabbt kunna få insatser. 

Avtalet är en förlängning av föregående års avtal och innebär att kommunen får 

200 tkr för tillfälliga hembesök hos kommuninvånare 18 år eller äldre som inte har 

kommunal hälso- eller sjukvård efter hänvisning från sjukvårdsupplysning, MÄVA 

eller jourcentral. Vidare får kommunen 200 tkr för insatser inom ramen för utökad 

samverkande sjukvård där ett annat begrepp än ”I Väntan På Ambulans” behöver 

formuleras. Det begreppet är förbehållet räddningstjänsten akuta insatser i stället 

för ambulans. I kommunens fall kan man avböja om utrymme saknas för att egen 

verksamhet behöver prioriteras.    

 

För varje hembesök erhålls dessutom 4 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Avtal med följebrev  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 19 Dnr SN 2007/839.730 

 

Förslag till ändring av vägledande bestämmelser för 

biståndshandläggning 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ändra Vägledande bestämmelser så att den enskilde 

har möjlighet vid behov till tvätt och byte av gardiner i samband med fönstertvätt 

två gånger/år. Avseende avlösning i hemmet återremitteras det för ytterligare 

berdening i avvaktan på domslut. I den beredningen ska även strykning av kläder 

och avfrostning av frys ingå. 

Sammanfattning av ärendet 

 

Vägledande bestämmelser gällande gardinuppsättning och avlösning i hemmet 

föreslås förändras för att anpassa till aktuell praxis och de domar som är aktuella. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteutlåtande och gällande bestämmelser 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 20 Dnr SN 2013/159.042 

 

Bokslut 2013 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens bokslut fastställs. 

 

Socialnämnden begär att underskottet inte skall belasta 2014 års verksamhet.    

 

Socialchefen får i uppdrag att vidta åtgärder för att förhindra att likartade problem 

uppstår under 2014.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden redovisar ett underskott på 3 446 tkr för 2014. Orsaken är de 

volymökningar som skett inom verksamheterna. 

 

Beslutsunderlag 

Se Bokslut 2013 sammanfattat på sektorsnivå.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 21 Dnr SN 2014/040.042  

 

Verksamhetsuppföljning 

 
Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

En muntlig redovisning efter avstämning mot förändrade budget med enhetschefer 

görs vid sammanträdet av förvaltningsekonomen. 

 

Mallar som ligger till grund för rapporter i det uppdaterade ekonomisystemet är inte 

klara ännu. 

 

Beslutsunderlag 

 

Avstämning januari 2014. 

Statistik för januari 2014.     
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§ 22 Dnr SN 2013/258.700 

 

Samråd omorganisation 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen rapporterar om planerade myndighetsenhetens utformning och 

övrig organisationsöversyn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 februari. 

Protokollsanteckning 

Socialdemokratiska gruppen har tagit del av socialchefens information angående 

organisationsförändring av socialförvaltningen.  

Vi är medvetna om gällande delegeringsordning och vill lämna två för oss centrala 

synpunkter genom samrådet som ska ske enligt denna. 

1. IFO ska fortsättningsvis utgöra en sektor inom socialförvaltningen och ledas av 

sektorschef. 

2. Ansvaret för boendet för ensamkommande barn ska ligga kvar hos IFO. 

Enligt vår bedömning har de argument som framförs i tjänsteskrivelse 18 februari 

inte bärighet för de förändringar som föreslås vad gäller de två nämnda områdena.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 23  

 

Rapporter 

 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen, Kerstin Nordström 

4/2 Socialnämndens utskott 

 

Daniel Jensen 

7/2 USD 

11/2 Studiebesök flyktingmottagande Håverud  

13/2 Ordförandeträff Fyrbodal 

16/2 Ordförande och KSO träff Dalsland  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 24  

 

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 

 

Bistånd i hemvård, ordinärt boende, särskilt boende enligt SoL och insatser enligt 

LSS, januari 2014. 

 

Avgiftsbeslut för januari 2014. 

 

Dom förvaltningsrätten Göteborg den 12 februari. Avslag överklagan avseende 

matdistribution.  

 

Individ och familjeomsorg 

 

Dom förvaltningsrätten Göteborg den 30 januari 2014. Avslag överklagat 

ekonomiskt bistånd. 

 

Socialnämndens utskott sammanträdesprotokoll den 4 februari 2014.  

 

Ekonomiskt bistånd och familjerätt för januari 2014. 
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§ 25        

 

Information om revisionsrapport framtida personalförsörjning 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden önskar att rapporten redovisas vid nästkommande sammanträde. 

 

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 


