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Socialförvaltningen 
Besöksadress: Storgatan 11, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se 
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se 

 

Tid och plats Tisdag den 15 september 2020, klockan 09.00 – 12.00, i Tingshuset, 

Tingssalen, Landsvägsgatan 52, Mellerud 
 
Beslutande  
Ledamöter Daniel Jensen, ordf (KD) 

 Morgan E Andersson (C) §§ 22-29 
 Lars Andersson (PRO) 

Inger Råberg (PRO) 

Olle Gullin (SPF) 
Elin Martinson (SPF) 

Maj-Britt Björkståhl              (Demensföreningen) 
Övriga närvarande 

Ersättare Eva Larsson                       (S) 
 Michael Melby                    (S) 

 Sonja Sandberg                  (Demensföreningen)  

   
Tjänstepersoner Gunnar Erlandsson, t f socialchef §§ 20-23 

 Pernilla Wall, sektorchef vård och omsorg 
 Karl-Olof Petersson, kommunchef §§ 20-22 

 Niclas Nilsson, sekreterare 
Utses att justera  

Justerare                              Elin Martinson  (SPF) 

Ersättare Lars Andersson                   (PRO) 
 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens servicecenter, Österrådagatan 13 A, Mellerud, tisdag 
den 22 september 2020, klockan 9.00. 

 

Justerade paragrafer  §§ 20 - 29 
 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  

  Niclas Nilsson 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 

  Daniel Jensen  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Elin Martinson 

 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kommunala pensionärsrådet 
 

Sammanträdesdatum 2020-09-15 

 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-23 
  

Datum då anslaget tas ned 2020-10-22 
  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift ........................................................................................................ 

 Niclas Nilsson 

mailto:kommunen@mellerud.se
http://www.mellerud.se/
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§ 20  

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att godkänna dagordningen. 

 

1 Godkännande av dagordning  

2 Föregående mötesprotokoll  
3 Verksamhetsinformation 

• Kommunstyrelsen 

• Socialnämnden 

• Presentation av kommunchef 

 

4 Verksamhetsuppföljning 

• Socialförvaltningen 

• Presentation av tf socialchef 

 

5 Information Vård och Omsorg 

• Covid-19 

• Övrigt 

 

6 Ritningsgranskarrådet   

7 Ängenäs 

• Uppstart 

• Invigning 

• Uppföljning 

• Lokalrokader 

 

8 FVM – Framtidens Vård Miljö, information  

9 Samarbetet med Bengtsfors kommun, information  
10 Övriga frågor  
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§ 21 

Föregående mötesprotokoll 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll. 

Sammanfattning av ärendet 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Nedanstående notering gällande § 4 

Verksamhetsinformation gjordes: 

Mötet efterfrågade information om hur uppföljning skall ske efter besök i Markaryds kommun.  
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§ 22  

Verksamhetsinformation 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen 

Kommunalrådet informerar att hela samhället har påverkats stort av pandemin och detta har 
delvis styrt mycket av det kommunala arbetet. Kommunalrådet är väldigt nöjd och tacksam för 

det arbetet som gjorts tillsammans i de olika förvaltningarna. Dock finns det stor oro inom 
näringslivets olika grenar samtidigt som det varit ett bra och tätt samarbete mellan kommunens 

Näringslivsråd och kommunledningen. Stor oro finns också vad som händer med den psykiska 

hälsan i samband med Covid-19. I spåren av pandemin uppstår välfärdsutmaningar i både kort 
och lång sikt. Inget facit finns ännu men Mellerud har inte drabbats värst av alla kommuner, 

men pandemin påverkar alla kommuner med mycket olika satsningar från riksdag och 
regeringen vilket innebär att det blir ryckigt i all information och alla beslut som kommer. 

Elisabet Carlstein har anställts som ny ekonomichef. 

Besked om olika satsningar kommer från regeringen. Mellerud kommer att få ett extra tillskott 
på 13 miljoner kronor varav 7 miljoner är öronmärkta till äldreomsorgen.  

Kommunutredningen är klar och Mellerud kommer att yttra sig även om man inte tillhör 
referensgruppen. Det största förslaget är att de kommuner som självmant genomför en 

kommunsammanslagning kommer att få sina skulder avskrivna. Om kommunsammanslagning 
sker, istället för samarbeten mellan befintliga kommuner, är risken stor att det blir försämringar 

för medborgarna. Många samhällsnyttiga tjänster som finnas idag måste finnas kvar i 

medborgarnas närhet eller åtminstone inom ett visst geografiskt avstånd. Målet för Mellerud är 
att utveckla den närliggande servicen, delvis genom samarbete med närliggande kommuner. 

Kommunen har ansökt hos Trafikverket att få trafikljus i närheten av Melleruds handel över 
Europaväg 45 men det har blivit avslag. Kommunalrådet informerar att kommunen istället 

försöker få digitala ljustavlor.  

Socialnämnden 

Delårsbokslutet är snart klar och det verkar vara i balans, förutom Individ- och familjeomsorgen 

som visar på stort underskott. Största orsaken till underskottet är placeringarna för Barn och 
Unga samt missbruk. Det arbetas kraftigt med att hitta åtgärder för att minska dessa kostnader. 

Presentation av kommunchef 

Karl-Olof ”Kalle” Petersson, ny kommunchef sedan cirka 1 månad, presenterade sig. Kalle bor i 

Frändefors där han bland annat är fritidsbonde tillsammans med sina bröder. Innan han blev 

kommunchef arbetade Karl-Olof Petersson som Förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen i 
Partille kommun. Han har stor erfarenhet från olika kommunala uppdrag, främst på 

utbildningssidan men är i grunden utbildad lärare i matematik och naturvetenskap. 

Han ser fram emot uppdraget och tycker att det ska bli spännande och inspirerande att arbeta 

inom och för Melleruds kommun. 
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              § 23 

Verksamhetsuppföljning 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Presentation av tf socialchef 

Gunnar Erlandsson, ny tf socialchef presenterade sig. Uppdraget började i mitten av augusti och 
skulle avslutas den 15 november men avtalet har förlängts till den 31 december 2020, då 

förhoppningsvis ny socialchef kan börja.  

2015 gick Gunnar i pension efter flera års arbete som socialchef i Åmåls kommun. 2018 hade 

han uppdrag som tf socialchef i 7 månader i Sotenäs kommun och därefter 1 år i Orust 

kommun.   

Just nu arbetas det med delårsbokslutet. Ett underskott på 11 miljoner kronor förväntas bli 7 

miljoners underskott istället. Hemtjänsten är en stor kostnad och den är högre än normalt. 
Största underskottet i delårsbokslutet finns på Individ- och familjeomsorgen där framförallt 

placeringar samt konsulter står för den största delen. Målsättningen är att ha ersatt samtliga 

konsulter som arbetar som socialsekreterare med anställda socialsekreterare. Det finns 
sökanden som förhoppningsvis kommer att anställas. För att minska dyra placeringar skall det 

arbetas med hemmaplanlösningar, dvs arbeta med att kunna placering klienter i närheten. 

Carina Holmqvist har anställts som ny sektorchef för Individ- och familjeomsorgen från och med 

den 16 november 2020. Tjänsten kommer att delas med Bengtsfors kommun.   

Förutom arbetet med och uppföljning av ekonomin är en stor del av uppdraget att förbereda 

samarbetet med Bengtsfors kommun. 
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§ 24 

Information Vård och Omsorg 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sektorchef Pernilla Wall presenterade sig genom att berätta att hon började i Melleruds 

kommun i november 2019 som Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) men blev ny 
sektorchef för Vård och Omsorg i maj 2020. 

Information 

Ny förvaltningsekonom är Claes Sundén och ny Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är 

Anna Johansson. Annas tjänst delas mellan Färgelanda och Mellerud med 50 % i varje 

kommun. 

Flera statsbidrag har tillkommit för att stötta äldreomsorgen på olika sätt i samband med Covid-

19. Bidragen gäller för 2020: 

Statsbidraget Äldreomsorgslyftet innebär bland annat att 600 000 kronor tilldelas Melleruds 

kommun för att vikarier inom äldreomsorgen som inte är utbildade undersköterskor kan få 

möjlighet att studera till undersköterskor 50 % och arbeta 50 %. 4 personer kommer att 
erbjudas denna form av studier kombinerat med arbete. 250 000 kronor ska finansiera den 

digitala tekniken. 800 000 kronor ska användas till att motverka ensamhet samt förbättra 
kvalitén inom demensvården. 

Flera statsbidrag kommer att inkomma det närmaste året.  

Covid-19 

Det mesta har fått ställas in under våren som var planerat men nu kan man börja planera lite 

försiktigt. I början hade kommunen några få fall inom hemtjänsten men därefter har Melleruds 
kommun klarat sig då stor smitta inte brutit ut. Rutiner har behövts ändrats och kompletterats 

flera gånger och varje gång ska rutinerna presenteras för enhetschefer som därefter har fått ge 
informationen vidare till sina medarbetare.  

För att hålla sig välinformerad finns det en samordningsgrupp i kommunen där även Närhälsan 

har ingått. Stort samarbete har också skett med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Många företag 
inom kommunen har hjälpt till med framtagning och distribution av skyddsutrustning och annat 

som behövts inom hemtjänsten och äldreboendena.  

Det kommer att göras en utvärdering av arbetet inom Vård och omsorg, vilken kommer att ske i 

etapper. 
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§ 25 

Ritningsgranskningsrådet 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Andersson informerade att Ritningsgranskarrådet sammanträtt vid 2 tillfällen, den 5 maj 

och den 31 augusti 2020. Vid mötet i maj samlades gruppen vid torget i Mellerud och därefter 
förflyttade man sig mot Tingshuset. Detta gjordes för att granska samt skriva en 

sammanställning av handikapps parkeringsplatserna i Melleruds tätort. Sammanställningen finns 
på Melleruds kommuns hemsida, under rubriken Ritningsgranskningsrådet. 

Den 31 augusti samlades man vid restaurang Skeppskrogen vid Sunnanå för att diskutera 

ingångarna till restaurangen och Magasinet från handikapps parkeringen. Exempel på arbeten 
som ska göras är att asfaltering kommer att ske på vissa områden, handikapp parkeringsplats 

kommer att färdigställas vid båtisättningsrampen och vid Magasinet. Parkeringsplatserna 
kommer att asfalteras och märkas med skyltar. 
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§ 26 

Ängenäs 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Uppstart 

Boendet har visats upp vid olika tillfällen innan brukare har flyttat in. En lördag när allmänheten 
var inbjuden kom det 217 personer som anmälde sig.  

Inflyttningen har påbörjats. Personal har flyttat med allt eftersom brukarna har flyttat. Brukarna 
ska bo ungefär i samma grupperingar som tidigare och ha kvar samma kontaktpersoner. I 

början av oktober räknar man med att alla 54 platserna kommer att vara fyllda. 

Invigning 

25 september sker invigningen då Landshövding Anders Danielsson officiellt kommer att inviga 

Ängenäs. Då Covid-19 fortfarande florerar kommer det endast att vara få personer som 
kommer att kunna närvara vid invigningen. Förhoppningen är därför att det ska göras en 

livesändning. Men om livesändningen inte går att genomföra kommer sändningen att läggas ut 

på kommunens hemsida. Information om detta kommer att informeras via samma hemsida.  

Uppföljning 

Hyran på 7000 kronor är beslutad av socialnämnden. Hyresavtalen kommer snarast att göras 
klara så att de boendena både kan skriva sig på sitt nya boende, ansöka om bostadstillägg samt 

teckna hemförsäkring. Information om detta kommer att skickas till alla brukare samt 
information att lämna in en ny blankett för Inkomstuppgift för beräkning av avgifter. 

Lokalrockader 

Fagerlids gruppboende flyttar till Ängenäs. Boenden på Fagerlidshemmet kommer att flytta till 
lokalen där demensavdelningen tidigare fanns. 

Renovering av ytskiktet i Fagerlidshemmet kommer att göras i november och därefter kommer 
stora renoveringen att göras under våren. 

Dom som inte kommer att flytta med från Fagerlidshemmet till nya avdelningen (f d 

demensavdelningen) har fått frågan om vart dom önskar flytta. Dessa har främst flyttat till 
Skållerudshemmet eller Ängenäs. För dom som inte önskar någon flytt alls kommer rum att 

färdigställas så att dom kan bo kvar på Fagerlidshemmet. 

Gläntan kommer att flytta till Fagerlidshemmet. 

En avdelning på Fagerlidshemmet samt några enstaka rum kommer att vara tomma. 

Bergs korttidsboende kommer under mars att flytta till Fagerlidshemmet. Där kommer 

korttidsboendet att delas in i två avdelningar: demens- och rehab-växelboende. Hemsjukvården 

kommer att finnas kvar. Den del av byggnaden som korttidsboendet funnits i kommer att hyras 
ut efter renovering och det finns flera intressenter.  

Kommunrehabiliteringen flyttar från baracken vid Bergs till Fagerlidshemmet i juni.  

Fastigheten Kroppefjällshemmet har Melleruds kommun för avsikt att sälja. Innan detta görs 

kommer en detaljplan över området att göras. 
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§ 27 

FVM – Framtidens Vård Miljö 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har beslutat att upphandla Option 1 – informationsöverföring mellan öppen- och 

slutenvård. Installation och uppstart kommer att genomföras under 2022. 
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§ 28 

Samarbetet med Bengtsfors kommun, information 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengtsfors och Melleruds kommuner har beslutat att anställa gemensam socialchef och 

sektorchef för IFO. Uppbyggnaderna för organisationerna är olika, både politiskt och på 
tjänstemannasidan men dessa kommer att synkroniseras. I och med den förändring kommer 

delar av socialchefens delegation att flyttas till sektorchef samtidigt som delar av sektorchefens 
delegation flyttas till enhetscheferna.  

Uppdraget till de nya social- och sektorchefen från samarbetande kommunerna är att sänka 

kostnaderna och öka kvaliteten.  
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§ 29 

Övriga frågor 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

PRO meddelar att nyinvigning av den renoverade lokalen på P D Lundgrensgatan 20 i Mellerud 

kommer att ske fredagen den 9 oktober 2020. Mellan klockan 10.00-11.00 är det för inbjudna 
gäster, därefter släpps personer in varje hel timma i grupper om 15. 

 

 


