
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum sida 
Socialnämnden 2015-01-27 1(14)  
                                                                                                                                                         

  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015, klockan 08.30 – 12.30, i 
Skållerudsrummet 

 
Beslutande  
Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) 

Daniel Jensen, vice ordf. (KD) 
Kerstin Lindberg (S) 
Christina Andersson (C) 
Karin Nodin (C) 
Marianne Larsson (M) 
Märta Collén (MP) 

 
  
 
Övriga närvarande 

Ersättare Christoffer Nilsson (S) 
 Anita Augustsson (KIM) 

  
Tjänstemän Thomas Jubell, socialchef 
 Patrik Högfelt, ekonom § 21 
 Jeanette Krafft, handläggare 
 Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare §§ 15-16 

Anette Galfvensjö, samordnare USD § 17 
Jan Olsson, sektorschef stöd och service § 18-19 
Sölvie Linder, sektorschef vård och omsorg §§ 17,19 
Anna Åkerblom, myndighetsenhetschef § 19-20  
 

Utses att justera  
Justerare Kerstin Lindberg (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 28 januari 2015 

 
Justerade paragrafer  §§ 12 - 23 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Jeanette Krafft 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Michael Melby  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Kerstin Lindberg 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2015-01-27 

 
Datum då anslaget sätts upp 2015-01-29 
  

 
Datum då anslaget tas ned 2015-02-23 
  
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Jeanette Krafft 
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§ 12 Dnr SN 2007/911.119       
 
Val av kontaktpolitiker och information om riktlinjer 
 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden utser till kontaktpolitiker för uppdragsområde: 
 
• Myndighetsenhet samt Socialpsykiatrin och HVB Ensamkommande: 
 Christoffer Nilsson och Kerstin Lindberg 
• Hemvård och hemsjukvård: 

Karin Nodin och Frida Mattson 
• Särskilda boenden Bergs och Fagerlids gruppboende samt Fagerlidshemmet: 

Patrik Tellander och Barbro Prästbacka 
• Skållerudshemmet och Kroppefjällshemmet: 

Eva Larsson och Maria Andersson 
• Gruppboenden inom Stöd och service: 

Marianne Larsson och Christina Andersson 
• Daglig verksamhet och Övrig LSS: 

Märtha Collén och Anita Augustsson 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Systemet med kontaktpolitiker syftar till att nämnden ska skapa större förtrogenhet 
med de olika verksamheterna och att ge personal möjlighet till kontakt och dialog 
med nämndens politiker. 
 
Uppgiften som kontaktpolitiker ska ses som en del av uppdraget som ledamot i 
socialnämnden och viss tid kan avsättas för uppgiften. Omfattningen bestämmer 
nämnden, som riktpunkt är att ta i anspråk upp till ett par dagar per år och 
uppdragsområde. Beslut om vilken verksamhet som ledamoten har som sin kontakt 
avgörs vid inledningen av varje mandatperiod. 
 
I funktionen som kontaktpolitiker kan man som förtroendevald lyssna in vad som 
sägs och förmedla till nämnden. Man kan som kontaktpolitiker inte lova 
förändringar men ta upp frågor i nämnden, där beslut fattas efter beredning. 
I rollen som kontaktpolitiker ingår att vara uppmärksam på de förväntningar som 
man i olika situationer kan bli föremål för och inte låta dem hindra och menligt 
påverka förvaltningsorganisationens sätt att normalt ta ansvar för verksamheten.  
Väsentligt är att tydligt skilja på VAD- och HUR-frågor. Kontaktpolitiker kan också 
bidra till att bredda kontaktytor och bidra till goda relationer mellan medborgare 
och förvaltning. 
 
Återkoppling till nämnden ska göras under rapporter nästkommande sammanträde.  
Vid organisationsförändringar kan det behövas justeringar i områdesindelningen. 
En enhet som tillkommit är HVB boendet för ensamkommande barn utan legala 
vårdnadshavare. Justering av innehåll i verksamheten för Individ- och 
familjeomsorgen har blivit en myndighetsenhet. 
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§ 13 Dnr SN 2012/129.050 
 
Avtal samverkande sjukvård 2015 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger ordförande tillsammans med förvaltningschefen i uppdrag att 
underteckna enligt föreliggande avtal om samverkande sjukvård i Melleruds 
kommun 2015. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Företrädare för hälso- och sjukvårdskansliet, en del av kommunerna i Fyrbodal,  
primärvård med flera har samverkat för att skapa möjligheter att använda 
gemensamma resurser för att kunna ge patienter vård på rätt nivå och skapa 
trygghet för den enskilde att snabbt kunna få insatser. 

Avtalet är en förlängning av föregående års avtal och innebär att kommunen får 
200 tkr för tillfälliga hembesök hos kommuninvånare 18 år eller äldre som inte har 
kommunal hälso- eller sjukvård efter hänvisning från sjukvårdsupplysning, MÄVA 
eller jourcentral. Vidare får kommunen 200 tkr för insatser inom ramen för utökad 
samverkande sjukvård där ett annat begrepp än ”I Väntan På Ambulans” behöver 
formuleras. Det begreppet är förbehållet räddningstjänsten akuta insatser i stället 
för ambulans. I kommunens fall kan man avböja om utrymme saknas för att egen 
verksamhet behöver prioriteras.    
 
För varje hembesök erhålls dessutom 4 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag 

Avtal med följebrev  
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§ 14 Dnr SN 2014/175.046 
 

Mottagande av testamente 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar till kommunstyrelsen att ta emot och administrera 
testamente efter Sven-Eric Nilsson. 

Sammanfattning av ärendet 

Sven-Eric Nilsson har testamenterat sin kvarlåtenskap till Melleruds kommun och 
socialnämnden. I testamentet framgår tydligt att kvarlåtenskapen ska ligga till 
grund för en fond som socialnämnden i Melleruds kommun ska upprätta. 
Socialnämnden kan överlåta upprättandet och administrationen av fonden till någon 
annan.  

Ärendet har behandlats i socialnämnden och kommunstyrelsen under hösten 2014 
och kommunen har beslutat att ta emot gåvan. I samband med behandlingen av 
ärendet framkom att det vore bra om fonden administrerades centralt.   

Socialnämnden förslår därför att ansvaret för den blivande fonden förs över på 
kommunstyrelsen i Melleruds kommun. 

Beslutsunderlag 

Tidigare beslut i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Sven-Eric Nilsson har testamenterat sin kvarlåtenskap till Melleruds kommun och 
socialnämnden. I testamentet framgår tydligt att kvarlåtenskapen ska ligga till 
grund för en fond som socialnämnden i Melleruds kommun ska upprätta. 
Socialnämnden kan överlåta upprättandet och administrationen av fonden till någon 
annan. 

Ärendet har behandlats i socialnämnden och kommunstyrelsen under hösten 2014 
och kommunen har beslutat att ta emot gåvan.  

De första diskussionerna som fördes var om kommunen/socialnämnden i Melleruds 
kommun överhuvudtaget skulle ta emot gåvan. Socialnämnden ställde sig positiv 
till det och begärde hos kommunstyrelsen att så skulle ske. Kommunstyrelsen 
behandlade frågan och beslutade i enlighet med socialnämndens förslag. Under 
diskussionen i kommunstyrelsen framkom argument om att fonden borde 
administreras där och inte av socialnämnden. Utifrån detta behöver socialnämnden 
fatta beslut om att överlåta ansvaret för upprättande och administration av fonden i 
enlighet med intentionerna i Sven-Eric Nilssons testamente. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 15 Dnr SN 2015/008.705     
 
Redovisning av tillsynsarbete enligt alkohollagen och 
tobakslagen, samt information om förändring i budget 2015. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner informationen. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Samordnad Alkoholhandläggning i Dalsland (SAiD) är en gemensam verksamhet för 
all tillsyn och tillståndsgivning enligt ovanstående lagar. Målsättning för 
verksamheten är att enligt upprättad tillsynsplan genomföra tillsyn i 
Dalslandskommunerna, över serveringstillstånd, folköl- och tobaksförsäljning samt 
handlägga samtliga ärenden i alkohollagen och tobakslagen.  Dessutom ska 
utredningar presenteras relaterade till dessa lagar, för beslut i respektive nämnder i 
Dalslandskommunerna.  I de fall beslut har vidaredelegerats till handläggaren ska 
dessa beslut redovisas varje månad till kommunerna. Verksamheten finansieras av 
Dalslandskommunerna gemensamt utifrån en procentuell fördelning. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
listor över tillsynsobjekt, kopia av inbjudan till krögarträffar, utbildningar och 
informationsmöte, samt information om nationell strategi för rökfria skolgårdar. 
Information om årsbokslut och ändring av budget 2015. 
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§ 16 Dnr SN 2012/066.701    
 
 
Förslag om revidering i gemensamma riktlinjer i Dalsland 
avseende serveringstillstånd samt folköl- och 
tobaksförsäljning. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden i Melleruds kommun antar den reviderade upplagan av 
gemensamma riktlinjer i Dalsland avseende serveringstillstånd samt folköl- och 
tobaksförsäljning. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
När de gemensamma riktlinjerna fastställdes i Socialnämnden under 2012 skrevs 
det in att ”riktlinjerna ska därför revideras regelbundet, förslagsvis efter varje 
kommunval”. 
 
En revidering har nu skett där vissa förändringar och tillägg har gjorts. För att 
tydliggöra var de olika ändringarna finns i dokumentet har dessa markerats med 
pilar.  
Första revideringen gäller ordet ”permanent” som i dokumentet bytts ut med det 
vedertagna ordet ”stadigvarande”. Numer används stadigvarande 
serveringstillstånd som ett fackord inom alkoholhandläggningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Se gemensamma riktlinjer i Dalsland, förslag till revidering 2015-01-12. 
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§ 17 Dnr SN 2015/011.701      
 
 
Servicetjänster i hemvården  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att inleda samarbete med Samhall i projektform under ett 
år.  
 
Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna avtal avseende tvätt. 
 
  
Sammanfattning av ärendet 
 
Melleruds kommun införde 2010 LOV, lagen om valfrihetssystem, inom hemvården. 
Inga externa utförare har hittills anmält sitt intresse.  
Den utredning som gjordes innan beslut om LOV fattades konstaterade bl.a. ”Skulle 
Melleruds kommun besluta att införa LOV kan man förvänta en liten ökning av 
bruttokostnaden, relativt små personalmässiga konsekvenser men kanske större 
problem att finna utförare initialt”. 
 
Kommunen står idag inför stora problem – att rekrytera utbildad 
omvårdnadspersonal samtidigt som kostnaderna hela tiden stiger. Antalet vikarier i 
verksamheten idag är stort. 
 
För att i framtiden kunna bibehålla en hög kvalitet i omvårdnadsarbetet behöver 
arbetsuppgifterna inom hemvården delas upp i olika kompetensområden. 
Arbetsuppgifter av servicekaraktär ingår idag i hemvårdens ordinarie arbete. Dessa 
uppgifter bör med fördel kunna överlåtas på andra utförare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utredning 
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§ 18 Dnr SN 2014/131.720 
 

Kompetens och titulatur inom funktionshinderområdet  

Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden begär hos kommunstyrelsens arbetsutskott/personalutskott att 
titlarna för habiliteringsassistenter förändras till stödassistent och stödpedagog.  

Beskrivning av ärendet 
 
Under flera år har en diskussion pågått nationellt om det stora antalet yrkestitlar 
som finns inom funktionshinderområdet/LSS. Man har sett svårigheter i vad som 
döljer sig bakom befintliga titlar samt vilken kompetens som krävs. Nationell statisk 
om hur många som arbetar inom verksamhetsområdet har i stort varit omöjligt att 
ta fram. Utbildningsanordnare har svårt att uppfatta utbildningsbehoven och 
yrkesidentiteten blir otydlig när gemensamma kompetenskrav och titlar saknas. 
 
Grundläggande kompetenskrav har tagits fram av Projekt Carpe i Stockholms-
regionen som genom Nationella Kompetensrådet spridits vidare i Sverige. 
Göteborgsregionen (3500 anställda) har sedan 2 år nya titlar och kompetenskrav i 
sin verksamhet och ett stort antal kommuner följer nu i Göteborgs spår.  
 
Inom ramen för Fyrbodal har en arbetsgrupp arbetat fram ett förslag på förändring 
för kommunerna i Fyrbodals kommunalförbund som i sin helhet stämmer väl 
överens med förändringen i Göteborgsregionen och de andra kommunerna som nu 
genomfört/påbörjat förändringsarbetet. 
 
Som framgår av Fyrbodals utredning ”Kompetens och titulatur inom funktions-
hinderområdet” föreslås de nya titlarna bli stödassistent och stödpedagog med de i 
utredningen föreslagna kompetenskraven. De föreslagna titlarna speglar på ett 
bättre sätt dagens lagstiftning och arbetsmetoder samt anställdas 
utbildningsbakgrund.  
 
Personlig assistans och socialpsykiatrin undantas.  
 
En arbetsgrupp bestående av personalchef och tjänstemän från Stöd och service 
har påbörjat arbetet. Arbetsgruppen föreslår att de nya titlarna skall vara stöd- 
assistent och stödpedagog som kopplas till de kompetenskrav som beskrivs i 
Fyrbodals utredning. Förändringen av titlarna bedöms i stort vara kostnadsneutral.  
 
Fyrbodals utredning ”Kompetens och titulatur inom funktionshinderområdet” 
bifogas i ärendet. Utifrån detta behöver socialnämnden fatta ett inriktningsbeslut 
och begära hos kommunstyrelsens arbetsutskott/personalutskott att titlarna ändras 
i enlighet med det liggande förslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott/personalutskott 
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§ 19 
 

Verksamhetsinformation 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Beskrivning av ärendet 

 
Inför den nya mandatperioden beskrivs våra huvudverksamheter av respektive 
ansvarig chef. 
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§ 20 Dnr SN 2014/095.730       
    
 
Icke verkställda beslut fjärde kvartalet 2014 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ett beslut ska verkställas inom tre månader. Om detta inte kan ske, måste 
kommunen redovisa orsaken och vad ansökan avser, till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), för bedömning om eventuellt vitesföreläggande. Även kommunens 
revisorer och kommunfullmäktige ska informeras om vilka gynnande biståndsbeslut 
som inte verkställts. 
 
Socialnämnden i Melleruds kommun hade under fjärde kvartalet 2014 5 beslut som 
inte verkställts inom tre månader som avsåg plats inom särskilt boende med 
demensinriktning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport från biståndsenheten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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§ 21 Dnr SN 2014/040.042 
 
Verksamhetsuppföljning till och med december 2014  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har i uppdrag att redovisa en prognos över bedömt helårsutfall vid 
nämndens sammanträden. Prognosen uppdateras efter varje månads utgång. 
Förvaltningschefen har i uppdrag att vidta åtgärder eller föreslå åtgärder för att 
bedriva verksamheten inom budgetram. 
 
Förvaltningschefen har fått i uppdrag att lämna månadsvis rapport till nämnden 
angående eventuella betaldagar för medicinskt färdigbehandlade.  
 
Beslutsunderlag 
 
Statistik till och med december 2014. 
Bokslutsprognosen redovisas vid sammanträdet. 
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§ 22      
 
Rapporter 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 

 

Michael Melby, Daniel Jensen, Christina Andersson 

13/1 socialnämndens utskott och presidie 

 

Michael Melby, Daniel Jensen 

26/1 extra utskott 

 

 

Inlämnad anmälan enligt Lex Maria 

Diskussion välfärdsbokslutet 
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§ 23  
 
Information/Anmälan 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner informationen 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
- statusrapport NPÖ  
- POSOM-rapport 2014 
 
- kartläggning hörmiljö äldreboenden 
- utförare LOV 
 
- Kommunstyrelsen sammanträde 13 januari 2015 § 2 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 14 januari 2015 § 1-2 
    
 
     

 
 
   
 
       
  
 
        
 
    
 


