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Ledamöter
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Märta Collén
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Ersättare

Anita Augustsson
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(M)
(MP)

(KIM)

Anders Asklund, socialchef
Patrik Högfelt, ekonom § 6
Anna-Karin Sandberg, förvaltningssekreterare
Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare § 1
Henry Einestedt, tf sektorchef IFO § 3

Tjänstemän

Utses att justera
Justerare

Daniel Jensen (KD)

Justeringens plats och tid

Melleruds kommunkontor den 22 januari 2016, klockan 13.30
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§§ 1 - 9
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Sekreterare

Anna-Karin Sandberg
Ordförande
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Michael Melby
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Daniel Jensen
ANSLAG/BEVIS
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Dnr SN 2015/196.702

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd att servera
alkoholdrycker till allmänheten vid Restaurang Fontana,
Mellerud
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beviljar Ekrem Agirman, stadigvarande tillstånd att få servera
starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Restaurang
Fontana, Storgatan 32, Mellerud enligt 8 kap 2 § alkohollagen.
Servering får ske i lokalen samt på uteservering under perioden maj-september,
söndag-torsdag mellan kl 12.00–01.00 samt fredag- lördag, dag före helgdag samt
helgdag mellan kl 12.00–02.00.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om ny ägare till Restaurang Fontana inkom 2015-10-22 men togs tillbaka.
Den 1 december 2015 inkom Ekrem Agirman som sökande(bilaga 1) och eftersom
denne innehade hyreskontrakt för lokalen sedan tidigare, accepterades den nye
sökanden. Ansökan har kompletterats under handläggningens gång och sökande
har genomgått kunskapsprov i alkohollagen.
Beslutsunderlag
Ansökan, kvitto, remissyttrande enligt bilageförteckning.

Beslutet skickas till
Alkoholhandläggaren
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Dnr SN 2011/67.133

Överenskommelse om asylplatser
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen i Mellerud tecknar överenskommelse
med Migrationsverket om att förbinda sig att med stöd av 2§ lag(1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) anordna boende för ensamkommande
barn.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har under en följd av år tecknat överenskommelser om
mottagande av ensamkommande asylsökande barn. Behovet av platser har
ständigt ökat med anledning av situationen i världen. Den senaste
överenskommelsen tecknades i januari 2015 och avsåg 9 platser asyl samt 18
platser för ungdomar med permanent uppehållstillstånd. Flyktingströmmen till bl.a.
Sverige har ökat kraftigt under sommaren och hösten och prognoserna pekar mot
en fortsatt hög nivå även för 2016. För att sprida barnen över landet i en bra
fördelning har man tagit fram fördelningstal. För Melleruds del 2016 är siffran 53.
För 2015 var den 9.
Beslutsunderlag
Förslag till överenskommelse

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr SN 2014/164.705

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden har tagit del av tjänsteanteckningar från inspektionen av
socialnämndens arbete med sociala barnutredningar och förhandsbedömningar som
gäller barn och ungdomar samt särskilt arbetet med ensamkommande barn, dels
vid inspektionen den 20 oktober 2015, dels vid en uppföljning den 6 november
2015.
Socialnämnden konstaterar att på grund av den ökade mängden av anmälningar
och behov av insatser samt den omfattande personalomsättningen, som lett till
åtskilliga vakanser, har nämnden inte fullt ut kunnat upprätthålla lagligheten i
handläggning av ärenden vad gäller förhandsbedömningar och utredningar barn. I
ett fall har uppgift om ensamkommande barns ålder lämnats till Migrationsverket
som inte bygger på tidigare dokumenterade och relevanta uppgifter i åldersfrågan.
Sammanfattning av ärendet
Vid inspektion av individ- och familjeomsorgen den 25 september 2014 fann IVO
brister i verksamheten. Socialnämnden redovisade den 10 april 2015, vilka
åtgärder som vidtagits för att åtgärda bristerna.
IVO ansåg att vissa kompletterande uppgifter skulle redovisas och begärde i
skrivelse den 23 juni 2015 om ett förtydligande hur socialnämnden säkerställer att
förhandsbedömningar och utredningar som rör barn, sker enligt gällande
författningar och med god kvalitet.
Den 24 augusti 2015 yttrade sig socialnämnden på nytt till IVO med förtydliganden
om handläggningen i ärenden som rör barn och ungdomar.
IVO gjorde därefter förnyad inspektion i oktober 2015 samt ett uppföljningsmöte m
i november 2015 med nyanställd socialchef, t.f. chef för IFO, t.f. 1:e
socialsekreterare för barn- och ungdomsgruppen samt socialsekreterare som
handlägger ärenden rörande ensamkommande barn.
Vid tillsynen konstaterades en del brister vad gäller förhandsbedömningar,
utredningar gällande ensamkommande barn, nämndens möjlighet att ta emot
anmälningar under lunchtid, ta emot och hantera ansökningar från unga som fyllt
15 år samt att det finns obehöriga socialsekreterare, som arbetar med
förhandsbedömningar, barnavårdsutredningar och uppföljning av insatser.
Beslutsunderlag
IVO:s underrättelse med bilagor, daterad den 17 november 2015
Beslutet skickas till
IVO
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Dnr SN 2015/234.751

Förstärkning av familjehemsenheten Åmål
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner den höjning av kostnaden för avtalet om
familjehemssekreterare motsvarande 25% av en heltidstjänst(154 tkr) från 1
januari 2016.
Finansiering sker med statliga ersättningar.
Sammanfattning av ärendet
Dalslandskommunerna bildade en gemensam familjehemsenhet med Åmåls
kommun som huvudman. Tjänsterna bemannas med 3,0 handläggare.
Vid avtalets upprättande förutsåg man inte det stora behovet av familjehem till
ensamkommande barn och ungdomar. På grunds av den rådande situationen runt
de ensamkommande barnen är verksamheten ytterst belastad. I nuläget finns en
kö på 25-30 ”släktingfamiljer” som ska familjehemsutredas. Befintliga familjehem
är i behov av handledning. Detta samtidigt som ett stort behov av att rekrytera och
utreda nya familjehem finns.
Förutsättningarna för verksamheten har förändrats under den rådande situationen
gällande ensamkommande barn och unga. Det finns heller inga tecken på att
situationen är övergående inom en snar framtid.
För att säkerställa rättsäkerheten av rekrytering, utredningar och handledning av
familjehem till ensamkommande barn och ungdomar är verksamheten i stort behov
av förstärkning.
Beslutsunderlag
Äskande av medel från Norra Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet.

Beslutet skickas till
Åmåls kommun
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Redovisning av öppna ärenden inom socialnämndens
verksamhetsområde 2015

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Förvaltningschefen får i uppdrag att aktualisera ärendelistan.
Sammanfattning av ärendet
Inom socialförvaltningen sker en fortlöpande uppföljning av öppna ärenden med
hjälp av sökningar och påminnelser till handläggare i det digitala
ärendehanteringssystemet W3D3.
En gång per år redovisas öppna ärenden till socialnämnden.
Beslutsunderlag
Öppna ärenden socialnämnden.
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Dnr SN 2015/031.042

Verksamhetsuppföljning till och med december 2015

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
I avvaktan på bokslut redovisas endast statistik för december månad.
Beslutsunderlag
Statistik rapporteras vid sammanträdet.
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Rapporter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Michael Melby, Daniel Jensen, Karin Nodin
22/12 Extra utskott
Michael Melby
31/12 Ordförandebeslut
13/1

Samordningsförbundet

14/1 Tillgänglighetskonferens och datorutbildning
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§8

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, december 2016.
Individ och familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd och familjerätt för december 2016.
Serveringstillstånd.
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Förvaltningsinformation/anmälan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
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Förvaltningschefen rapporterar
Kommunfullmäktiges beslut 16 december 2015 §§ 144-147
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