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Dnr SN 2013/177.720

Omkostnader ingår inte i insatsen ledsagarservice enligt LSS
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar om ett förtydligande av att omkostnader för ledsagaren
inte ingår i insatsen ledsagarservice enligt LSS.
Sammanfattning av ärendet
Ledsagarservice enligt LSS är en insats som ska bryta isolering och ge möjlighet för
personer med funktionsnedsättning att leva som andra i samhället. Omkostnader
ingår inte i insatsen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS
med hänvisning till Mål 2746-09 i högsta förvaltningsdomstolen 2011-02-18.
Ledsagarservice 9:4 § är en insats som har till syfte att underlätta för den
funktionshindrade i kontakt med andra. Insatsen ledsagarservice har till
syfte att bryta den enskildes isolering och möjliggöra en aktiv fritid utanför
det egna hemmet, insatsen ska vara individuellt utformad. Insatsen
ledsagarservice är en insats för vardagliga sammanhang, enklare
aktiviteter och utförs i närområdet. Ledsagarservice beviljas som regel inte
om den enskilde bor i gruppbostad, men kan om behov föreligger och om
behovet inte kan tillgodoses på annat sätt beviljas.
Vägledande bestämmelser antagna av socialnämnden 29 oktober 2013
•
Beviljas för enklare aktiviteter i närområdet.
•
Insatsen beviljas vanligtvis i antal gånger och timmar per månad.
•
Enhetschef skriver ledsagarkort till ledsagaren, ledsagarkortet kan ge fri
entré vid vissa arrangemang.
•
LSS-handläggare ska informera den enskilde, som blir beviljad insatsen,
om att den enskilde står för sina egna samt ledsagarens utgifter, se (Mål 2746-09).
•
Beslutet ska följas upp. Nytt beslut ska tas innan beslutet löper ut eller
tidigare om de förhållanden som ligger till grund för beslutet väsentligen förändras.
Uppföljning sker av LSS-handläggaren.
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§ 54

Presentation av verksamheter inom sektor Stöd och Service
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Enhetscheferna inom sektor Stöd och Service presenterar sina verksamheter.
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Dnr SN 2016/145.730

Information om förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal
samt överenskommelse om psykiatri och missbruk
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 1999 har kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
reglerat ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård genom avtal.
Avsikten och målet har självklart varit att tillgodose patientens behov av en god
och kvalitativ sjukvård verkställd av den huvudman som är mest lämpad att
tillgodose behovet. Viktigt att förtydliga att det då handlar om den hälso- och
sjukvård som kan ges upp till sjuksköterskenivå.
Avtalen har varit förhållandevis korta med begränsad tid för utvärdering. Det nya
avtalet föreslås gälla från 2017 04 01- 2020 12 31 med en förlängning av 2 år i
taget om ingen part säger upp det, uppsägningstiden föreslås till 12 månader.
De tidigare avtalet har fört med sig ett förbättrat samarbete mellan huvudmännen
och en bättre organisering av samverkan med fokus på de mest sjuka äldre
fortfarande inom ramen för det som är det kommunala ansvaret. En svårighet i
samverkan har varit det faktum att primärvården inte har räknats som en egen
huvudman. Primärvården är idag en väldigt splittrad organisation där en kommun
kan ha flera vårdcentraler med olika ägare att jobba mot, vilket med all sannolikhet
har inneburit att kommunerna upplevt övervältring av uppgifter på kommunens
hälso-och sjukvårdspersonal.
En annan svårighet har varit att allt fler blir äldre vilket också innebär att även om
de flesta äldre är friskare så ökar även de äldre sjuka i antal. Därutöver så har
synen på inneliggande på sjukhus förändrats och så även möjligheterna att bedriva
avancerad sjukvård i hemmet. En följd av avtalet och ovanstående är tveklöst att
de kommunala kostnaderna för hälso- och sjukvård ökat och troligen har kvalitets
och patientsäkerheten också blivit lidande.
Det är en god tanke om man kan ge hälso-och sjukvård med god kvalitet nära den
enskilde behövande men det finns ju också en prislapp för detta som troligen inte
längre täcks av den skatteväxling som gjordes 1999.
Utvecklingen av hälso-och sjukvårdsavtalen har också inneburit små förändringar
mot ett större avtalat ansvar för kommunerna än det lagen föreskriver men ger
möjligheter till. Detta gäller även det senast förslaget till avtal.
En förändring mot tidigare avtal är att det finns en särskild överenskommelse om
samarbete mellan VG-regionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer
med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk som nog ska ses
som ett förtydligande.
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Dnr SN 2016/146.701

Medfinansiering av nationell stödfunktion på SKL för
utveckling av mer kunskapsbaserad socialtjänst
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen medfinansierar stödfunktion på SKL
för mer kunskapsbaserad socialtjänst med 3 200 kr.
Sammanfattning av ärendet
Den statliga finansieringen av aktiviteter bedrivna av SKL på nationell nivå som
syftar till att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst
upphör efter 2016. Detta gäller bl. a. stödet till utveckling av de regionala
samverkans- och stödstrukturerna, regionala utvecklingsledare, utveckling av
gemensamma programråd tillsammans med hälso- och sjukvården och
utvecklingsstöd till den Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom
socialtjänsten. För fortsatt utvecklingsstöd på nationell nivå behöver finansiering av
en stödfunktion på SKL säkras efter 2016.
Genom fortsatt samarbete på nationell nivå underlättas det kommunala arbetet för
utveckling av evidensbaserad praktik. Programråden underlättar bl.a. utveckling av
kunskap och spridning och implementering av nationella kunskapsstöd.
Kommunernas medverkan i Nationella samverkansgruppen bidrar till att lokala
behov på ett systematiskt sätt når de statliga myndigheterna.
SKL och dess medlemmar behöver tillsammans ta fram en långsiktig plan för stöd
till utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst som är oberoende
av statens prioriteringar. En långsiktig plan skulle innebära att kommunerna
gemensamt identifierar och långsiktigt säkerställer inriktning och finansiering för de
verksamheter och funktioner man vill samordna och samverka kring nationellt med
stöd av SKL.
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Dnr SN 2016/162.770

Riktlinje för palliativvård
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar riktlinje för palliativvård.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen i Melleruds kommun utgår från Nationellt kunskapsstöd för god
palliativ vård i livets slutskede framtagen av Socialstyrelsen. Vägledning och
bedömningar i kunskapsstödet baseras på lagar, föreskrifter, internationella
överenskommelser, definitioner av palliativ vård och systematisk genomgång av
bästa tillgängliga kunskaper.
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Dnr SN 2016/073.042

Delårsbokslut 2016 med prognos 2
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen och överlämnar
delårsbokslutet till kommunstyrelsen.
Socialnämndens utskott får i uppdrag att komma med förslag till hantering av
underskottet till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden redovisar preliminärt, efter årets sju första månader, ett underskott
mot den sammanlagda budgeten med knappt 10 200 tkr (exkl. ensamkommande
verksamhet 6000). Resultatet motsvarande period förra året var ett underskott
med 6 941 tkr.
Det som belastar resultatet i delårsbokslutet är höga kostnader för placeringar på
hem för vård och boende (HVB), ökade kostnader för försörjningsstöd samt höga
kostnader för personal inom individ- och familjeomsorg genom konsultinsatser.
Vidare har vård och omsorg haft ökade kostnader för att hantera utskrivningsklara
och ökat omsorgsbehov. Svårighet med att rekrytera vikarier inom vård och
omsorg har inneburit ökade lönekostnader för fyllnads-/mertid samt ett särskilt
sommaravtal där ordinarie personal mot förhöjd ersättning skjutit på sin semester.
Sommaravtalet har främst tillämpats inom hemvården. Utöver detta har
hemvården fått fler vårdtagare och en ökning av insatser som kräver
dubbelbemanning.
Trots att antalet placeringar på HVB beräknas minska under årets fem resterande
månader innebär de ökade kostnaderna inom vård och omsorg att prognosen
försämras jämfört med tidigare. Helårsresultatet för socialnämnden bedöms
innebära ett underskott mot budget med knappt 13 mnkr.
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Melby (S): Socialnämndens utskott får i uppdrag att komma med förslag till
hantering av underskottet till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Dnr SN 2016/160.046

Birger Alfredssons minnesfond – utdelning 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att utdela sammanlagt 322 800,65 kronor ur Birger
Alfredssons minnesfond till socialnämndens avräkningskonto 2826 och objekt 7901.
Pengarna ska användas till trivsel och uppmuntran för boenden i servicehuset
Karolinen.
Sammanfattning av ärendet
Utdelningsbart belopp ur Birger Alfredssons minnesfond uppgår 2016 till
322 800,65.
Beslutsunderlag
Stiftelsens Birger Alfredssons från Bäckenäset i Dals RostockFörvaltningsberättelse 2015.
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Dnr SN 2016/101.705

Ej verkställda beslut andra kvartalet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av beslut ej verkställda inom tre
månader.
Sammanfattning av ärendet
För andra kvartalet 2016 har fyra ej verkställda beslut inrapporterats till IVO. Ett
ärende är kvar sedan första kvartalet i år. Det avser kontaktperson enligt LSS. Den
sökande har hittills tackat nej till erbjudanden men väntas nu bli verkställt i
samband med att skolterminen kommer igång. Två beslut avser särskilt boende
enligt SoL. Besluten har verkställts den 9 och 10 augusti 2016. Det fjärde ej
verkställda beslutet avser kontaktperson enligt SoL. Sökande har tackat nej.
För tredje kvartalet har hittills fyra ärenden rapporterats till IVO. Samtliga avser
särskilt boende. Ett av besluten verkställdes den 15 augusti 2016.
Beslutsunderlag
Kvartalsrapport 2 – 1471943991995
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen
avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott. Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.
De insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande:
SoL, äldreomsorg
SoL, omsorg om personer med funktionsnedsättning
SoL, individ- och familjeomsorg
LSS, omsorg om personer med funktionsnedsättning

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Justerandes sign
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Dnr SN 2016/160.046

Riktlinjer för familjehemsvården
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar utarbetade riktlinjer för familjehemsvården.
Sammanfattning av ärendet
Följande riktlinjer har upprättats för arbetet med familjehemsvård för barn och
unga. Riktlinjerna är framtagna i det gemensamma samarbetet mellan
Dalslandskommunerna Ed, Bengtsfors, Mellerud och Åmål. Familjehemsenheten är
placerad i Åmål.
Riktlinjerna baseras på gällande lagstiftning samt på artiklar i FN:s barnkonvention
som ska genomsyra arbetet som bedrivs i alla verksamheter.
Med ”barn” avses här den som är under 18 år. I vissa fall omfattas personer upp till
21 års ålder. Begreppet ”den unge” återfinns därför också i texterna. Med
”socialtjänst” avses den sociala verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen.
Namnet på den nämnd och förvaltning som enligt lagen har ansvaret för
socialtjänsten varierar från kommun till kommun. Av den anledningen används
”socialnämnd” i dessa riktlinjer som beteckning för den instans som utövar
kommunens ansvar för socialtjänsten. Med ”förvaltning” avses här
tjänstemannaorganisationen med dess verkställande och beslutsfattande
funktioner.
I sin verksamhet för barn och unga ska socialtjänsten särskilt uppmärksamma barn
och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt (5 kap 1 § SoL).
Socialtjänsten ska i nära samarbete med hemmen sörja för att de barn som
riskerar att utvecklas ogynnsamt får det stöd de är i behov av. För de barn eller
unga som behöver vård utom hemmet är kommunen skyldig att erbjuda vård
antingen i hem för vård eller boende (HVB) eller i familjehem (6 kap 1, 2 §§ SoL).
Familjehemsvård är idag den vanligaste vårdformen för barn och unga, men den
kan inte ersätta institutionsvård för barn och ungdomar som behöver särskilt hög
omhändertagandegrad och professionellt inriktad vård och behandling. Vid val av
vårdform ska i varje enskilt fall prövas vilken vård som är lämpligast.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för familjehemsvården med tillhörande bilagor.
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Rapporter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Michael Melby, Daniel Jensen, Christina Andersson
9/8 Socialnämndens utskott
Michael Melby
18/8 möte med revisorer
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§ 63

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, maj-juli 2016.
Serveringstillstånd juni 2016.
IVO beslut anmälan enligt Lex Maria
Kammarrätten beslut att ej bevilja prövningstillstånd.
Individ och familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd och familjerätt för maj-juli 2016.
Kammarätten Dom rätt att del av logglistor.
IVO beslut om avslutad tillsyn.
IVO beslut anmälan enligt Lex Sarah
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Förvaltningsinformation/anmälan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
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Socialnämnden gör studiebesök på Gården i anslutning till dagens möte
Kommunfullmäktiges sammanträde 22 juni § 78-79
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§ 65

Ansökan hos Tingsrätten i Vänersborg om särskild förordnad
vårdnadshavare SEKRETESS
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