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§ 75

Fastställande av dagordning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer dagordning enligt nedanstående.
1. Fastställande av dagordning
2. Tillfällig höjning av habiliteringsersättning i Daglig verksamhet, LSS
genom rekvirering av stimulansmedel
3. Riktlinje för handläggning inom missbruks och beroendevård
4. Samordnade insatser för ungdomar med missbruk och beroende i
Fyrbodal
5. Svar på medborgarförslag om vårdnadsutredningar om obligatorisk
uppföljning av följderna för barnen
6. Verksamhetsuppföljning
7. Socialnämndens uppdrag att redovisa kostnadsanpassningar 2018 –
2019 till kommunstyrelsens arbetsutskott
8. Rapporter från förvaltningen
9. Rapporter från socialnämndens ledamöter
10. Delegationsärenden
11. Anmälan
12. Investeringsprojekt 2018 – igångsättningsbeslut
13. Bemanningssituation på IFO
14. Öppenvård med inriktning mot missbruk i Melleruds kommun.
15. Ändring av socialnämndens delegationsordning P 129 - Yttrande
enligt 3 § 2 st passförordningen

Beslutet skickas till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SN 2018/119.701

Tillfällig höjning av habiliteringsersättning i Daglig
verksamhet, LSS genom rekvirering av stimulansmedel
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar om att ej rekvirera stimulansmedel för en tillfällig höjning
av habiliteringsersättning och avstår från höjning av habiliteringsersättningen.
Sammanfattning av ärendet
Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig
verksamhet kan få. Habiliteringsersättningen är inte reglerat i lag, förordning eller
föreskrift men är ett sätt att stimulera den enskilde att delta i verksamheten
(se prop. 1992/93:159 s. 90). I 13 procent av kommunerna får personer som
deltar i daglig verksamhet ingen habiliteringsersättning (se Socialstyrelsens öppna
jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015). Melleruds
kommun ger i nuläget habiliteringsersättning för halvdag 30 kr och heldag 56 kr.
Budgeten 2018 är 470 tkr för habiliteringsersättning inom Daglig verksamhet.
Det finns möjlighet för kommunen att rekvirera stimulansmedel för
habiliteringsersättning under 2018. Stimulansmedlen är avsedda för att införa eller
höja dagpenningen till dem som deltar i daglig verksamhet. En tillfällig höjning av
habiliteringsersättning uppfattas i dagsläget inte stimulera deltagandet i daglig
verksamhet. Höjning av habiliteringsersättning bör rymmas inom befintlig
budgetram för att höja deltagande och närvaro på daglig verksamhet i ett
långvarigt perspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 23 maj 2018

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SN 2018/121

Riktlinje för handläggning inom missbruks- och beroendevård
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta riktlinjerna för handläggning inom missbruks- och
beroendevården i Melleruds kommun.
Sammanfattning av ärendet
Inriktningen på missbruks- och beroendevården i Melleruds kommun ska vara
förebyggande och tidiga insatser ska prioriteras. Insatser ska i första hand erbjudas
under öppna former och i närhet till den egna hemmiljön. Vården ska vara
lättillgänglig för den enskilde och vård och behandling ska kunna ges under diskreta
former. Metoder som används vid såväl utredning som behandling ska vara
evidensbaserade och överensstämma med vad som rekommenderas i de nationella
riktlinjerna för missbruks- och beroendevården.
Vid bedömningen av insatser ska särskild hänsyn tas till barnperspektivet i enlighet
med FN:s barnkonvention. Detta gäller främst insatser som riktar sig till föräldrar
med minderåriga barn och till insatser som riktas till en ungdom.
I de fall personer har flera problem, där missbruket utgör en del, ska samverkan
med andra kommunala verksamheter eller andra huvudmän eftersträvas. Det kan
gälla psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, demens etc.
Det yttersta ansvaret som åligger socialtjänsten, enligt 2 kap 2 § socialtjänstlagen,
innebär inte att andra huvudmän kan undandra sig sitt ansvar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2018
Förslag – Riktlinje för handläggning inom missbruks och beroendevård

Beslutet skickas till
Diariet
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SN 2018/122

Samordnade insatser för ungdomar med missbruk och
beroende i Fyrbodal
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anmälan sin önskan att delta i de samordnade
insatserna för ungdomar med missbruk och beroende i Fyrbodal. Ärendet
återkommer när slutligt avtalsförslag presenterats
Sammanfattning av ärendet
Ungdomar och unga vuxna är en högriskgrupp för droganvändning och det kan
vara livsavgörande för ungdomen att missbruket/beroendet upptäcks tidigt och att
behandling finns lättillgängligt så att skolgången kan fullföljas och den unge ges
ökade möjligheter till att ta sig vidare ut i arbetslivet. Som högriskgrupp är det en
speciell utmaning att upptäcka, motivera och behandla denna målgrupp.
En Maria-mottagning anses kunna bidra till en lättillgänglig och gemensam ingång
till vård- och stödsystemet och ett integrerat arbetssätt möjliggör synkroniserade
insatser för att hantera ungdomarnas, många gånger, komplexa situation.
Arbetssättet anses också bli mer effektivt då den integrerade organisationsformen
möjliggör bättre samordning vilket i sin tur skapar högre tillgänglighet till
bedömningar och insatser. Utöver vinster för de unga ger detta integrerade
arbetssätt ett mer kostnadseffektivt tillvägagångssätt för samhällets olika
stödsystem.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2018
Rapport – Samordnade insatser för ungdomar med missbruk och beroende i
Fyrbodal

Beslutet skickas till
Diariet
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SN 2018/72

Svar på medborgarförslag om vårdnadsutredningar om
obligatorisk uppföljning av följderna för barnen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att rekommendera Kommunstyrelsen att avslå
medborgarförslaget då det saknas laglig grund för förslaget.
Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att utarbeta en rutin för
uppföljningssamtal efter avgöranden i vårdnadstvister.
Sammanfattning av ärendet
Den 8 mars 2018 inkom medborgarförslag till kommunen med förslag om fördjupad
uppföljning av vårdnadsutredningar. I tjänsteskrivelsen avger förvaltningen
följande sammanfattning av sitt svar.
Vi tycker att synpunkterna i förslaget är bra. Vi har dock ingen möjlighet att på
lokal nivå göra ett sådant förfarande obligatoriskt, det saknas helt enkelt lagstöd.
Däremot finns det föreskrivet i Socialtjänstlagen att familjerätten ska erbjuda
föräldrar och även barn en tid för uppföljningssamtal efter avgjord tvist i domstol.
Familjerätten i Dalsland kommer att beakta dessa synpunkter och se över rutiner
kring hur detta skulle kunna erbjudas på ett bra sätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 maj 2018
Medborgarförslag
Komplettering av medborgarförslag

Beslutet skickas till
Diariet
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SN 2018/100.042

Verksamhetsuppföljning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhet och statistik för
perioden januari - april 2018
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens verksamhetsstatistik t.o.m. april 2018 föreligger. Fördjupat
underlag distribueras i särskild ordning.
Beslutsunderlag
Verksamhetsstatistik och ekonomisk sammanställning

Justerandes sign
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Dnr: SN 2018/100.042

Socialnämndens uppdrag att redovisa kostnadsanpassningar
2018 – 2019 till kommunstyrelsens arbetsutskott
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att arbetet med att samla tomma platser inom särskilda
boenden och uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheten att påskynda
processen.
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över daglig
verksamhet inom stöd och service och att bjuda in enhetschefen för
dagligverksamheten till junimötet
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden redovisa
effekten av höjda egenavgifter inom sektorerna Vård och Omsorg samt Stöd och
Service
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit alla nämnder och styrelser i kommunen i
uppdrag att redovisa kostnadsanpassningar till kommunstyrelsens arbetsutskott
och kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2018.
Förvaltningen arbetar just nu med att samla tomma platser inom särskilda boende
som ett led i att anpassaverksamheten till budgetram.
Beslutsunderlag
Beslut i kommunstyrelsen arbetsutskott den 8 maj 2018, § 182

Beslutet skickas till
Diariet
Förslagsställare
Justerandes sign
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Dnr:

Rapporter från förvaltningen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen
Sammanfattning av ärendet
I socialchefens ställe lämnar sektorchefen för Stöd och Service information till
socialnämndens.










Justerandes sign

Ny socialchef är rekryterad. Malin Johansson kommer att börja 3 september
2018
Kommunen har startat en utredning rörande lokalförsörjning i kommunen.
Förvaltningens ekonom deltar i det arbetet
Inspektionen för vård och omsorg har genomfört en tillsyn inom Stöd och
Service. Förvaltningen har besvarat de påpekanden som kommit och följer
IVO:s rekommendationer om förbättrad dokumentering.
Sommarrekryteringen är fortfarande inte klar. Hemsjukvården saknar
bemanning på 12 turer under sommaren och det gäller främst under natten.
Även hemvården har bekymmer. Stöd och Service har i stort löst
situationen.
Sektorchefer täcker upp för varandra inom för att lösa uppgiften att vara tf.
socialchef.
Lokal närsjukvårdsgrupp har startats.
Rekrytering av enhetschef till Fagerlidshemmet har startat
Rätt till heltid-projektet fortgår.

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Rapporter från Socialnämndens ledamöter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen
Sammanfattning av ärendet
Nämndens ledamöter redovisar aktiviteter för nämndens räkning.
Michael Melby
4/5

Ordförandebeslut LVU

8/5

KSAU

8/5

Presidieträffar med KFR och KPR

11/5

Ordförandebeslut LVM

14/5

Telefonmöte Revisionen/PWC

14/5

Ungdomsrådet

15/5

Samordning Dalsland

15/5

Socialnämndens utskott

15/5

Naturvandring

21/5

Socialnämndens utskott

23/5

Kommunala pensionärsrådet

23/5

Kommunala funktionshinderrådet

Daniel Jensen
15/5

Socialnämndens utskott

21/5

Socialnämndens utskott

23/5

Kommunala pensionärsrådet

23/5

Kommunala funktionshinderrådet

Christina Andersson
15/5

Socialnämndens utskott

21/5

Socialnämndens utskott

Justerandes sign
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§ 84

Delegeringsärenden
Socialnämndens 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 mars 2018 – 30 april
2018 redovisas för nämnden.

Justerandes sign
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§ 85

Anmälan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna domar och beslut.
Beskrivning av ärendet
Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 19 april 2018, där rätten
avslår överklagandet av beslut från Socialnämnden den 14 februari 2017 gällande
ekonomiskt bistånd.
Beslut meddelat vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 3 maj 2018 om fastställande
av underställt beslut från Socialnämnden den 24 april 2018 gällande omedelbart
omhändertagande av barn enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Dom meddelad vid Kammarrätten i Göteborg den 11 maj 2018, där rätten avslår
överklagat beslut vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 7 maj 2018 gällande
Socialnämndens beslut den 3 maj 2018 om omedelbart omhändertagande enligt
lagen om vård av missbrukare i vissa fall.
Dom meddelad vid Hudiksvalls tingsrätt den 14 maj 2018 där rätten utser särskilt
förordnad vårdnadshavare efter Socialnämndens yrkande.
Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 7 maj 2018, där rätten avslår
överklagandet av beslut från Socialnämnden den 28 mars 2018 gällande
umgängesbegränsning enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 15 maj 2018, där rätten
avslår överklagandet av beslut från Socialnämnden den 2 mars 2018 gällande
umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort enligt lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SN 2018/123

Investeringsprojekt 2018 - igångsättningsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar om igångsättningsbeslut av följande investeringsprojekt:
Ändamål/projekt

Belopp (kr)

Ansvar/projekt

Låssystem Fagerlids gruppboende

70 000 kr

7330/8362

Inventarier provlägenhet

30 000 kr

7000/Nytt

Välfärdsteknik

50 000 kr

7000/Nytt

Modul på Gården
till permanent boende
Summa investeringar

150 000 kr

2220/8352

300 000 kr

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har beviljats sammanlagt 300 tkr för investeringar under 2018.
Kommunens regelverk säger att investeringsmedel får tas i anspråk först efter att
ett så kallat igångsättningsbeslut är beslutat.
Fagerlids gruppboende beviljades 300 tkr för ett nytt låssystem på enheten. I
underlaget till socialnämndens beslut framgick att en kompletterande finansiering
var nödvändig. Bakgrunden till behovet är att enheten har problem med vårdtagare
som går in i varandras rum och det skapar problem för både vårdtagare och
personal. Behovet av extrapersonal väntas bli dämpat med denna åtgärd.
Inför nytt äldreboende har en provlägenhet iordningställts. Inventarierna som köpts
in kan senare användas i verksamheten.
På Gården har en modul ställts om till permanent bostad. Tillkommande arbete,
bland annat i form av ersättning utdömt trinettkök och iordningställande av
uteplats, har fördyrat projektet. Förvaltningen föreslår att 150 tkr överförs till
befintligt projekt under fastighetschefen för slutförande av åtgärderna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 24 maj 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2018/106.750

Bemanningssituation på IFO
Socialnämndens beslut
Socialnämndens beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma på nämndens
junimöte med en projektbeskrivning över 3 år för att minska konsult och
placeringskostnader baserat egen anställd personal.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ger 2018-04-24, Socialförvaltningen i uppdrag att inkomma med en
genomlysning av verksamheten Barn och Unga, och återkomma med förslag till
Socialnämnden.
Sammanfattningsvis har enheten Barn och Unga under de senaste åren befunnit sig
under hög press, organisationsmässigt och arbetstyngdsmässigt, vilket instämmer
också på dagsläget. Utifrån detta behövs ökade resurser, både för att hantera
arbetstyngden inom socialsekreterargruppen, men också i
familjebehandlargruppen.
Socialnämnden erbjuder idag heller ingen egen strukturerad
behandlingsverksamhet för människor med missbruksproblematik. Resultatet av att
vi i kommunen inte kan erbjuda missbruksbehandling i egen regi är att behovet av
att köpa platser på olika behandlingshem blir stort.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2018
Genomlysning av enheten Barn och unga, IFO Mellerud maj 2018
Sammanställning av orosanmälningar till Barn och unga enheten i Mellerud
Skrivelse Familjehemssekreterare 11 januari 2018
Tjänstemannabeslut daterad 30 maj 2017
Beslut SN 24 april § 67

Justerandes sign
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SN 2018/106.750

Öppenvård med inriktning mot missbruk i Melleruds kommun.
Socialnämndens beslut
Socialnämndens beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma på nämndens
junimöte med en projektbeskrivning över 3 år för att minska konsult och
placeringskostnader baserat egen anställd personal.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ger 2018-04-24, Socialförvaltningen i uppdrag att inkomma med en
genomlysning av verksamheten Barn och Unga, och återkomma med förslag till
Socialnämnden. Denna genomlysning har lyft fram frågor om hur missbruksvården
fungerar i kommunen.
Beskrivning av ärendet
Det finns ett stort behov av både förebyggande och behandlande insatser för
personer med missbruksproblematik i Melleruds kommun. Under våren har
inkommit 37 anmälningar gällande missbruk, vi har även fått in flertalet
ansökningar om vård gällande missbruk.
Resultatet av att vi kommunen inte kan erbjuda missbruksbehandling i egen regi är
att behovet av att köpa platser på olika behandlingshem blir stort.
Kostnadsredovisning öppenvårdsverksamhet missbruk
Vuxenplaceringar kostar mellan 75 000-100 000 kr/månad. Två heltidstjänster
skulle kosta ca 100 000kr /månad vilket motsvarar i snitt 1 placering per månad.
Utöver kostnadseffektivitet finns även en etisk aspekt av minskat personligt lidande
om insatser kan sättas in tidigare och även förebyggande
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2018
Beslut SN 24 april § 67
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SN 2018/87.

Ändring av socialnämndens delegationsordning P 129 Yttrande enligt 3 § 2 st passförordningen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ändra socialnämndens delegationsordning P 129 till
följande lydelse
NR

TYP AV ÄRENDEN

LAGRUM

P. 129

Yttrande till passmyndighet vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavarens medgivande

3 § 2 st
passförordningen

DELEGAT/
BESLUTSNIVÅ
Förvaltningschef

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av förändrad organisation och rutiner inom socialnämndens
verksamhetsområde föreslås en anpassning av delegeringsordningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Delegationsordning fastställd av Socialnämndens 2018-03-27 § 48
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Utdragsbestyrkande
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