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Stratsysinformation
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen
Sammanfattning av ärendet
Systemförvaltaren för Stratsys visar hur man kommer in och var förtroendevalda
kan hitta information om måluppföljning och internkontroll.
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Dnr SN 2015/226.702

Förändringar i den gemensamma handläggningen enligt
alkohol- och tobakslagen samt rökfria skolgårdar.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige höjer taxan för 2017 enligt bilagda
förslag.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige utökar budget och verksamhet med
0,5 tjänst som handläggare under 2017.
Sammanfattning av ärendet
Dalslandskommunerna har haft gemensam handläggning enligt alkohol- och
tobakslagen sedan 1998. Under 2015 har ytterligare handläggning såsom tillsyn av
rökfria skolgårdar och kontrollköp enligt tobakslagen tillkommit.
För att underlätta den gemensamma handläggningen och för att tillse bibehållen
kompetens vid nuvarande handläggares pensionsavgång, föreslås att Melleruds
kommun beslutar om att utöka verksamheten med en 0,5 tjänst som
alkoholhandläggare under 2017. Med den utökade tjänsten ges också bättre service
till krögare och allmänheten samt ger en möjlighet till snabba insatser och bättre
täckning vid semestrar och ledigheter.
När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i
kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det kan bli en
snedvriden konkurrens mellan företagen, som t ex dumpar priser och betalar ut
svarta löner.
Detta medför att taxan för 2017 bör höjas för att inte verksamheten ska
skattefinansieras utan så långt det är möjligt, avgiftsfinansieras enligt de principer
som lagstadgats i kommunallagen (1991:900).

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr SN 2014/184.706

Taxor och avgifter 2017
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter för
2017 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Taxor och avgifter inom verksamheterna revideras årligen och ska fastställas
kommunfullmäktige innan årsskiftet.
Översyn av avgifterna är gjord för Vård och omsorg relativt nyligen och en höjning
av taxan skulle inte påverka avgiftsutrymmet för enskilda. Vid införande av nytt
tidsregistreringssystem för utförd tid hos enskilda under 2017 kan det bli möjlighet
att göra förenklingar och effektiviseringar genom att gå över från timtaxa till
enhetstaxa.
Taxan för mat följer priset som betalas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Preliminärt så kommer priserna för internt producerade matportioner inte att höjas
under 2017.
Vid socialnämndens behandling av taxor och avgifter inför 2016 beslutade
socialnämnden att hyrorna i boendena inom nämndens ansvar ska anpassas till
index motsvarande hyreshöjningar för Mellerudsbostäder. Hyresförhandlingarna
sker vanligtvis under november/december. Ett alternativ är att följa den
procentuella ökningen av prisbasbeloppet (+1,13 %) vilket förvaltningen föreslår.
Avgifter för alkoholhandläggning föreslås höjningar för att verksamheten ska bli
självfinansierande.
Höjning av förbehållsbelopp och maxtaxa följer prisbasbeloppet som beslutas
nationellt. Prisbasbeloppet för 2017 uppgår till 44 800 kronor (+1,13 %). Högsta
avgift för vård och omsorg blir preliminärt 2 013 kronor och förbehållsbeloppet för
ensamstående 5 057 samt 4 273 kronor för sammanlevande makar/sambor.
Beslutsunderlag
Se förvaltningens förslag till taxor 2017 för socialnämnden.
Se alkoholhandläggarens förslag till taxor 2017 enligt alkohol- och tobakslagen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr SN 2010/074.006

Sammanträdestider 2017

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar om följande sammanträdestider för 2017:

Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Augusti
September
Oktober
November
December

Socialnämnd
Dag 08.30-12.30
30 (måndag)
28
28
25
30
27
30 (onsdag)
25
31
28
20 (onsdag)

Utskott+presidie
Dag 08.30-12.00
17
14
14
11
17 (onsdag)
14
14 (måndag)
11 (måndag)
17
14
12

KPR
09.00

KHR
13.00

22

22

24

24

27

27

22

22

Sammanfattning av ärendet
En plan för sammanträdestider nästa år har tagits fram.
Planering för nämnden och utskottet följer tidigare mönster med tisdag förmiddag
som huvudregel dock med några undantag för att inte krockar med andra
sammanträden ska uppstå. Årshjulet för ekonomiska uppföljningar har också tagits
i beaktande liksom flödet så att förvaltningen får möjlighet kunna ta fram bra
beslutsunderlag.
Pensionärs och handikappråden sammanträder fyra onsdagar per år och förläggs till
samma dag som kommunfullmäktige med regelbundna intervaller.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsekontoret
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Information om nya särskilda boendet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Deltagare från projektgruppen informerar om hur arbetet fortskrider.
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§ 71

Återbruk av inventarier i samverkan mellan Daglig verksamhet
LSS och AME
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen och beslutar att inte fortsätta utredningen
om återbruk av inventarier i samverkan med AME.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutar 160301 om en fortsatt utredning av möjlighet till återbruk
av inventarier inom daglig verksamhet LSS i samverkan med AME. Sektorchef
Anette Karlsson tar ett möte med chefen för AME Torbjörn Svedung den 160415.
AME i Mellerud arbetar med att få personer ut på befintliga arbetsplatser och har i
nuläget ingen egen verksamhet.
Daglig verksamhet LSS i Mellerud har idag sju enheter. Det finns snickeri, caféer,
loppis, djurskötsel, inredningsaffär och skapande verksamhet. Det finns även en
fixargrupp som arbetar med vaktmästeri, post, parkarbete på lekparker och
badplatser och även inköp av mat till våra enheter vid behov. Inom daglig
verksamhet finns inget utrymme för att skapa ytterligare en verksamhet utan att
det påverkar befintligt verksamhet.
Det innebär att vi pratar om att starta upp en helt ny verksamhet för återbruk och
det ryms inte inom befintliga verksamheter.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Dnr SN 2016/073.042

Prognos efter augusti 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av prognosen och ger förvaltningschefen
att reducera det prognostiserade underskottet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har i uppdrag att redovisa en prognos över bedömt helårsutfall vid
nämndens sammanträden. Prognosen uppdateras efter varje månads utgång.
Socialförvaltningen bedömer i prognosen efter augusti att nettokostnaderna
kommer att överstiga nämndens budgetram med knappt 13 mnkr. De främsta
orsakerna bakom det förväntade resultatet är inom Individ-och familjeomsorg
placeringar i hem för vård eller boende (HVB) och kostnader för försörjningsstöd.
Inom Vård och omsorg har omsorgsbehovet ökat, fler utskrivningsklara/
korttidsvård och en fortsatt hög efterfrågan på hemvårdsinsatser.
Beslutsunderlag
Prognossammanställning och verksamhetsstatistik för augusti 2016.
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Dnr SN 2016/073.042

Åtgärder med anledning av delårsbokslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ger i uppdrag till socialchefen att reducera det prognostiserade
underskottet genom att:
1. avveckla HVB Spera snarast med anledning av det minskade antalet
ensamkommande barn.
2. införa anställnings- och inköpsstopp resten av året för socialnämndens
samtliga enheter, vilket innebär att ansvarsnivån flyttas från enhetschef
till sektorschef.
3. att se över avgiftsnivåer, lokaldisponering, bilpool, daglig verksamhet LSS och
vakanshållning av fältsekreterartjänster.
4. Lägga förslag på ramförändring inför budget 2017 utifrån den reducerade nivån
samt för de beräknade ökningar som väntas inför 2017 utifrån delårsbokslutet
2016.
Detta skall redovisas till socialnämnden 31 oktober med besparingsnivåer och
konsekvensbeskrivning för varje åtgärd.
Sammanfattning av ärendet
Åtgärdsförslag lämnas vid sammanträdet från förvaltning och förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Uppdaterat delårsbokslut.
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Jensen (KD): Socialnämnden ger i uppdrag till socialchefen att reducera det
prognostiserade underskottet genom att:
1. avveckla HVB Spera snarast med anledning av det minskade antalet
ensamkommande barn.
2. införa anställnings- och inköpsstopp resten av året för socialnämndens
samtliga enheter, vilket innebär att ansvarsnivån flyttas från enhetschef
till sektorschef.
3. att se över avgiftsnivåer, lokaldisponering, bilpool, daglig verksamhet LSS, och
vakanshållning av fältsekreterartjänster.
Justerandes sign
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4. Lägga förslag på ramförändring inför budget 2017 utifrån den reducerade nivån
samt för de beräknade ökningar som väntas inför 2017 utifrån delårsbokslutet
2016.
Detta skall redovisas till socialnämnden 31 oktober med besparingsnivåer och
konsekvensbeskrivning för varje åtgärd.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 74

Rapporter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Michael Melby, Daniel Jensen, Christina Andersson
6/9 Socialnämndens utskott
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§ 75

Delegeringsärenden och övriga beslut
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, augusti 2016.

Individ och familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd och familjerätt för augusti 2016.

Kommunstyrelsen § 136 14 september 2016 – svar på remiss om finansiering av
nationell stödfunktion på SKL

Justerandes sign
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