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§ 140 
 
Fastställande av dagordning 

Beslut 

Socialnämnden fastställer dagordning enligt nedanstående. 

1. Fastställande av dagordning 

2. Nya taxor alkohol och tobaksenheten 

3. Verksamhetsuppföljning  

4. Personligt ombud  

5. Brev från personal - social-psykiatrin 

6. Skrivelse från vårdförbundet 

7. Rätt till heltid – fortsättning 

8. Öppna ärenden 

9. Avslutade ärenden 

10. Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning för 
socialnämndens räkning  

11. Förfrågan om att delta i upphandling  

12. Budget 2020 

13. Rapporter från förvaltningen  

14. Rapporter från Socialnämndens ledamöter 

15. Delegeringsärenden 

16. Anmälan 
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§ 141   Dnr: SN 2019/188 

Nya taxor – alkohol och tobaksenheten 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige anta föreslagen taxeförändring med 
anledning av ny lagstiftning.  

Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende ovanstående 
lagar. Förändringar som gäller tobakslagen medför att ansökan istället för anmälan ska göras 
om försäljning av tobak till tillståndsenheten. Detta medför en mer omfattande administration, 
där vandelsprövning och ekonomisk prövning likvärdig ansökan om serveringstillstånd är 
nödvändig. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 1 juli 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordförande Daniel Jensen (KD): Bifall till förvaltningens förslag enligt följande; Socialnämnden 
beslutar att föreslå kommunfullmäktige anta föreslagen taxeförändring med anledning av ny 
lagstiftning  

Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen för vidarebefordran till Kommunfullmäktige 
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§ 142   Dnr: SN 2019/87 

Verksamhetsuppföljning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhet och statistik för 
perioden januari – juli 2019  

Socialnämnden beslutar att uppmana förvaltningen att intensifiera 
ansträngningarna mot en verksamhet i balans med budget 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens verksamhetsstatistik t.o.m. juli 2019 

Beslutsunderlag  

Statistiksammanställning – distribueras i särskild ordning 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordförande Daniel Jensen (KD): Bifall till förvaltningens förslag enligt följande: 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhet och statistik för 
perioden januari – juli 2019  

Karin Nodin (C): Föreslår nämnden att besluta enligt följande: Socialnämnden 
beslutar att uppmana förvaltningen att intensifiera ansträngningarna mot en 
verksamhet i balans med budget 2019. 

Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslagen och finner att Socialnämnden bifaller dessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 143   Dnr: SN 2019/161 

Personligt ombud 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att bevilja en uppjustering av anslaget för 2020 till den Fyrbodals 
gemensamma verksamheten – Personligt Ombud med 17.273 kronor.  

Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att ingå treårsavtal gällande personligt 
ombud inom ramen för samarbetet i Fyrbodal. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten personligt ombud i Fyrbodal startade upp 1 april 2018 efter ett gemensamt 
beslut av Fyrbodals 14 kommuner och med Trollhättans kommuns som värdkommun. 
Kommunalförbundet i Fyrbodal har gett utvärderare Lars Rönnmark i uppdrag att fram till april 
2020 följa implementeringen av verksamheten.  

Verksamheten finansieras till 45 % av stadsbidrag och resterande del av kommunerna genom 
avtal och fakturering. Den totala budgeten för verksamheten är 4 705 654 kr för 2019.  

Inför 2020 har verksamheten har fått förändringar i kostnadsmassan och förändrade 
stadsbidrag. Detta gör att om verksamheten skall fortsätta i planerad omfattning behöver 
medlemskommunerna stärka sin finansiering med totalt 500.000 kr på årsbasis. 

Medlemskommunerna har att ta ställning till behovet av ökad finansiering före den 28 juni 2019 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk redovisning - Personligt ombud 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordförande Daniel Jensen (KD): Bifall till förvaltningens förslag enligt följande Socialnämnden 
beslutar att bevilja en uppjustering av anslaget för 2020 till den Fyrbodals gemensamma 
verksamheten – Personligt Ombud med 17.273 kronor. 

Karin Nodin (C): Socialnämnden beslutar att avge som sin avsiktsförklaring att ingå treårsavtal 
gällande personligt ombud inom ramen för samarbetet inom Fyrbodals samarbetet. 

Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 144   Dnr: SN 2019/88 

Brev från personal – Social-psykiatri. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacksamt ta emot inkomna synpunkter och uppdrar samtidigt till 
förvaltningen att å nämndens vägnar svara på skrivelsen med en beskrivning av inriktningen för 
framtida arbete med berörd brukargrupp/målgrupp.  

Sammanfattning av ärendet 

Personal har i skrivelse till Socialnämnden beskrivit situationen för en del äldre brukare inom 
socialpsykiatrin i Melleruds kommun.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 13 augusti 2019 
Skrivelse inkommen 14 februari 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordförande Daniel Jensen (KD): Bifall till förvaltningens förslag med följande ändring: 
Socialnämnden beslutar att tacksamt ta emot inkomna synpunkter och uppdrar samtidigt till 
förvaltningen att å nämndens vägnar svara på skrivelsen med en beskrivning av inriktningen för 
framtida arbete med berörd brukargrupp/målgrupp.  

Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till 

Diariet  



 Typ: Sammanträdesprotokoll Sida 8 (19) 
 Organ: Socialnämnden 
 Datum: 2019-08-21 
 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

§ 145   Dnr: SN 2019/147 

Skrivelse från vårdförbundet 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacksamt ta emot inkommen skrivelse och uppdrar samtidigt till 
förvaltningen att å nämndens vägnar svara på skrivelsen med en beskrivning av inriktningen för 
framtidens arbete inom vård och omsorg i Melleruds kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Vårdförbundet har i skrivelse till Socialnämnden beskrivit situationen för legitimerad personal sin 
syn på framtiden i Melleruds kommun.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 13 augusti 2019 
Skrivelse daterad 13 maj 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordförande Daniel Jensen (KD): Bifall till förvaltningens förslag med följande ändring: 
Socialnämnden beslutar att tacksamt ta emot inkommen skrivelse och uppdrar samtidigt till 
förvaltningen att å nämndens vägnar att svara på skrivelsen med en beskrivning av inriktningen 
för framtidens arbete inom vård och omsorg i Melleruds kommun.   

Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till 

Diariet  
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§ 146   Dnr: SN 2018/189 

Rätt till heltid beslut - fortsättning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att fortsätta med införandet av Rätt till 
heltids-projektet oavhängigt tecknandet av lokalt årsarbetstidsavtal med berörda parter. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2017 § 139 att fastställa Plan för fler heltider i 
Melleruds kommun 2018-2022. Socialnämnden har efter det beslutat i enlighet med uppdraget 
från Kommunfullmäktige att fastställa tidsplan för införande av fler heltider och rätt till heltid 
inom sina verksamhetsområden den 21 februari 2018 § 28 men också beslutat om fördröjning 
av införandet den 24 april 2019 § 80 i avvaktan på att parterna tecknar ett årsarbetstidsavtal.  

Projektets målsättning är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid 
nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre uträckning ska arbeta heltid. I sin 
förlängning kommer rätten till heltid att stödja arbetet med kompetensförsörjning och centrala 
parter ska gemensamt arbeta för att andelen medarbetare som arbetar heltid ökar.  

Parterna ska vidare med utgångspunkt i verksamhetens behov och med hänsyn till en god 
arbetsmiljö gemensamt utarbeta råd och stöd till lokala parter i syfte att stödja arbetet med att 
öka andelen medarbetare som arbetar heltid. Ambitionen är att med utgångspunkt från 
verksamhetens behov och resurser, bistå med hur man kan arbeta med organisation, 
bemanning och personalplanering.   

Från 2016 gör centrala parter årligen en uppföljning av utvecklingen på nationell nivå avseende 
ökningen av heltidsanställningar, heltidsarbetande samt förekomsten av tidsbegränsade 
anställningar. Parterna ska utifrån resultatet varje år ta ställning till om vidare åtgärder behöver 
vidtas för att stödja lokala parters arbete. 

För att leva upp till Kommunfullmäktiges beslut bereds nu Socialnämnden möjlighet att gå 
vidare med projektet ”Rätt till heltid” oavhängigt lokalt avtal om årsarbetstid inom alla sektorer. 
Den av Socialnämnden tidigare beslutade tidsplanen behöver justeras oberoende av vilket 
beslut Socialnämnden nu tar. Förvaltning är beredd att avge ny tidsplan som information på 
nämndens septembermöte 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 13 augusti 2019 
Kommunfullmäktiges beslut den 22 november 2017 § 139 
Socialnämndens beslut den 21 februari 2018 § 28 
Socialnämndens beslut den 24 april 2019 § 80 
Riktlinjer för heltid 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordförande Daniel Jensen (KD): Bifall till förvaltningens förslag enligt följande: Socialnämnden 
beslutar att uppdra till förvaltningen att fortsätta med införandet av Rätt till heltids-projektet 
oavhängigt tecknandet av lokalt årsarbetstidsavtal med berörda parter. 

Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta. 

Beslutet skickas till  

Kommunens personalutskottet 
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§ 147   Dnr:  

Öppna ärenden  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Sammanfattning 

Två gånger om året redovisar förvaltningen öppna ärenden i diariet till 
socialnämnden 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av öppna ärenden 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordförande Daniel Jensen (KD): Bifall till förvaltningens förslag enligt följande: 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 148   Dnr:  

Avslutade ärenden  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Sammanfattning 

Två gånger om året redovisar förvaltningen avslutande ärenden i diariet till 
socialnämnden 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av avslutade ärenden 1 januari 2019 till 12 augusti 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordförande Daniel Jensen (KD): Bifall till förvaltningens förslag enligt följande: 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 149   Dnr: SN 2019/190 

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning för 
socialnämndens räkning  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge följande personer bemyndigande 
att utfärda betalningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto 8234-7 3512 3363: 

 
Socialchef Malin Johansson 
Sektorchef IFO Christian Calonne  
Socialsekreterare Ingela Pettersson 
Socialsekreterare Anna-Karin Sandberg 
Handläggare Niclas Nilsson 
Handläggare Helena Sundström 
Handläggare Maritha Johansson 
Enhetschef Camilla Björk Karlsson 
Förste socialsekreterare  Camilla Karlsson 
Socialsekreterare Cajsa Lindberg 
Socialsekreterare Sara Brännstedt 
Socialsekreterare Sara Gafori 

 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av personalförändringar inom socialförvaltningen och individ- och 
familjeomsorgsenheten behöver nytt beslut tas vad gäller bemyndigande att utfärda anvisningar 
på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 15 augusti 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordförande Daniel Jensen (KD): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelse 
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§ 150   Dnr: SN 2019/191 

Förfrågan om att delta i upphandling 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att delta i upphandling och i kommande ramavtal gällande 
behörighetsgrundande utbildning för handläggare inom den sociala barn- och ungdomsvården 
under förutsättning att minst 50 kommuner deltar.  

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och Landsting har i skrivelse den 9 juli 2019 efterhört Melleruds kommuns 
intresse av att delta i en landsövergripande upphandling av högskolekurser för handläggare 
inom socialtjänsten.  

Bakgrund  

Den 1 juli 2014 infördes krav på behörighet för handläggare inom socialtjänsten för att få utföra 
vissa uppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Syftet är att öka förutsättningarna 
för att verksamheten ska kunna bedrivas med hög rättssäkerhet, god kvalitet, stärka barns och 
ungas rättigheter och värna deras behov.  

Regeringen fattade i maj 2019 beslut om en förlängning av övergångsbestämmelsen. Den 
innebär att medarbetare som anställts före den 1 juli 2014 för att utföra nedan beskrivna 
arbetsuppgifter, och som inte har viss föreskriven utbildning, ska vara behörig att utföra 
uppgifterna till och med den 30 juni 2022. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 15 augusti 2019 
Förfrågan från Sveriges kommuner och landsting  
Blankett - fullmakt 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordförande Daniel Jensen (KD): Bifall till förvaltningens förslag med följande ändring: 
Socialnämnden beslutar att delta i upphandling och i kommande ramavtal gällande 
behörighetsgrundande utbildning för handläggare inom den sociala barn- och ungdomsvården 
under förutsättning att minst 50 kommuner deltar. 

Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta. 
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§ 151   Dnr: SN 2019/69 

Budget 2020 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.  

Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen i budgetarbetet att förtydliga 
de risker som påverkar budget 2020. 

Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att återkomma med 
besparingsförslag som leder till att Socialnämnden står fast vid beslutet den 24 april 
2019 § 78 

Reservation  

Liselott Hassel (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag: Socialnämnden beslutar att chef i 
beredskap avskaffas i budget 2020.  

För det fall att en utredning inte kan visa hur chef i beredskap är till gagn för verksamheterna 
och är kostnadseffektivt menar vi i Sverige Demokraterna systemet med en chef i beredskap på 
helger inte är till någon nytta.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen informerar om arbetet med budget 2020.  

Förvaltningschefen redovisar hur arbetet fortgår med budgetarbetet med utgångspunkt från 
Socialnämndens beslut den 24 april 2019 § 78. Beslutet innebar kostnadsreduceringar om 
7.527.000 kr fördelat på sju åtgärdsförslag. Under arbetet med att beskriva konsekvenserna av 
de beslutade åtgärdsförslagen har förändrade förutsättningar inom Individ och familjeomsorgen 
aktualiserat att kostnadsreduceringar inom försörjningsstöd om 500.000 kr inte kommer att 
nås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 15 augusti 2019 
Socialnämndens beslut den 24 april 2019 § 78 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordförande Daniel Jensen (KD): Bifall till förvaltningens förslag enligt följande: 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Olof Sand (S): Föreslår att nämnden beslutar enligt följande: Socialnämnden 
beslutar att uppdra till förvaltningen i budgetarbetet att förtydliga de risker som 
påverkar budget 2020. 

Karin Nodin (C): Föreslår att nämnden beslutar enligt följande: Socialnämnden 
beslutar att uppdra till förvaltningen att återkomma med besparingsförslag som 
leder till att Socialnämnden står fast vid beslutet den 24 april 2019 § 78  

Liselott Hassel (SD): Föreslår att nämnden beslutar enligt följande: Socialnämnden 
beslutar att chef i beredskap avskaffas i budget 2020  
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Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslagen och finner att Socialnämnden bifaller förvaltningens förslag, Olof 
Sands och Karin Nodins tilläggsförslag. Socialnämnden avslog Liselott Hassels tilläggsförslag. 
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§ 152  

Rapporter från förvaltningen  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att utreda införandet av 
vårdbiträde som yrkeskategori inom Melleruds kommun likt modell hämtad från 
Sahlgrenska sjukhuset. 

Föreslår att nämnden beslutar enligt följande: Socialnämnden beslutar att uppdra 
till förvaltningen att utreda möjligheten att öppna för servering av lunch till äldre 
inom fler verksamheter i kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef lämnar information till socialnämnden. 

Rekrytering av Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) är klar och hon börjar den 
18 november 2019. Fram tills ny MAS tillträder fungerar Lena Hansson som tf. MAS  

Genomlysningen av Daglig Verksamhet inom Stöd och Service fortgår 
Socialnämndens beställning.  

Rekrytering av ny nämndssekreterare är avbruten och arbetsuppgifterna är 
fördelade på administrativa enheten. 

Från presidiediskussioner har förvaltningen uppfattat önskemål om att se på 
möjligheten att servera mat till äldre för att motarbeta ensamhet och öppna för för 
fler yrkeskategorier inom Vård och omsorg. 

Sommaren 2020 i stort löpt på enligt planeringen och man har inte behövt att 
beordra i personal med avbruten semester som följd. 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordförande Daniel Jensen (KD): Bifall till förvaltningens förslag enligt följande: 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Karin Nodin (C): Föreslår att nämnden beslutar enligt följande: Socialnämnden 
beslutar att uppdra till förvaltningen att utreda införandet av vårdbiträde som 
yrkeskategori inom Melleruds kommun likt modell hämtad från Sahlgrenska 
sjukhuset. 

Karin Nodin (C): Föreslår att nämnden beslutar enligt följande: Socialnämnden 
beslutar att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att öppna för servering 
av lunch till äldre inom fler verksamheter i kommunen. 

Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslagen och finner att Socialnämnden bifaller förvaltningens förslag och 
Karin Nodins båda tilläggsförslag. 
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§ 153 

Rapporter från Socialnämndens ledamöter 

Beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ledamöter redovisar aktiviteter för nämndens räkning 

Daniel Jensen, ordförande 

12/8 Besök hemsjukvården Socialnämndens utskott 

26/6 Socialnämndens utskott 

17/7 Socialnämndens utskott 

1/8 Socialnämndens utskott 

7/8 Socialnämndens utskott 

 

Karin Nodin, 1:e vice ordförande 

12/8 Besök hemsjukvården 

17/7 Socialnämndens utskott 

1/8 Socialnämndens utskott 

7/8 Socialnämndens utskott 

 

Kerstin Nordström, 2:e vice ordförande 

26/6 Socialnämndens utskott 

17/7 Socialnämndens utskott 

1/8 Socialnämndens utskott 

7/8 Socialnämndens utskott 

 

Anita Augustsson 

26/6 Socialnämndens utskott 

 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till  
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§ 154   Dnr:  

Delegeringsärenden 

Beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit viss beslutsrätt till utskott, ordförande och tjänstemän 
enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten skall anmälas till 
socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan nämnden återkalla lämnad delegering. 

Beskrivningen av ärendet 

Underställda delegationsärenden fattade under perioden 1 maj 2019 – 31 juli 2019 
redovisas för nämnden. 

Jäv 

Eva Larsson (S) anmäler att hon inte deltar i beslutet  

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordförande Daniel Jensen (KD): Bifall till förvaltningens förslag enligt följande: 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta. 
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§ 155  

Anmälan  

Beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna skrivelser, domar och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 13 juni 2019 där rätten avslår 
överklagan av Socialnämndens beslut gällande bistånd enligt Socialtjänstlagen i 
form av ekonomiskt bistånd. 

Beslut kommunfullmäktige den 26 juni 2019 § 112 gällande kompletteringsval av ny 
ersättare i socialnämnden 

Beslut meddelat vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 26 juli 2019 där rätten 
fastställer underställt beslut från Socialnämnden i Mellerud den 23 juli 2019 om 
omedelbart omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. 

Dom i Värmlands tingsrätt den 2 juli 2019 där rätten utser särskild förordnad 
vårdnadshavare enligt Socialnämndens ansökan  

Beslut från Riksdagens Ombudsmän – JO den 19 mars 2019 där allvarlig kritik 
riktas mot Socialnämnden i Mellerud. SN 2017/109 

Beslut meddelat vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 6 augusti 2019 där rätten 
fastställer underställt beslut från Socialnämnden i Mellerud den 2 augusti 2019 om 
omedelbart omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. 

Beslut meddelat av Länsstyrelsen i Västra Götaland den 8 augusti 2019 där 
länsstyrelsen beslutar upplösa Stiftelsen Ålderdomshemsfonden i Holm och Järn. SN 
2019/192 

Socialdemokraterna anmäler att Eva Larsson (S) tar över  

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordförande Daniel Jensen (KD): Bifall till förvaltningens förslag enligt följande: 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta. 

  


