
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3 
 Sammanträdesdatum sida 
Socialnämnden 2017-03-28 1(19)  
                                                                                                                                                         

  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdagen den 28 mars 2017, klockan 08.30 – 16.00 (lunch 12.00 – 13.00) 
i Skållerudsrummet 

Beslutande  
Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) ej § 27 

Daniel Jensen, vice ordf. (KD)  ordförande § 27 
Christina Andersson (C) 
Karin Nodin (C) 
Marianne Larsson (M) 

 
Tjänstgörande ersättare Christine Andersson (S)  för Eva Larsson (S) 
 Anita Augustsson (KIM) för Märta Collén (MP) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare  
  
Tjänstemän Roger Granat, socialchef 

Patrik Högfelt, ekonom 
Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare, §§ 23 - 25 
Jeanette Krafft, alkoholhandläggare, §§ 23 - 25 
Martin Zetterström, enhetschef för kost och service, § 26 
Björn Lindquist, ekonomichef, § 27 
Tore Andersson, personligt ombud, § 28 
Carina Fors, verksamhetsutvecklare/MAS, § 33 
Karolina Christensen, sektorchef vård- och omsorg, § 30 - 31 
Anette Karlsson, sektorschef stöd och service, § 30 - 33 
Henry Einestedt, t.f. sektorchef individ- och familjeomsorg, §§ 31 - 33 
  

Övriga Karin Gunnervik, IVO, § 33 
Lars Ericsson, IVO, § 33 

 Maria Björklund, IVO, § 33 
 

Utses att justera  
Justerare Anita Augustsson (KIM) 
Ersättare Christine Andersson (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 5 april 2017, klockan 10.00 

 

Justerade paragrafer  §§ 21 - 37 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Patrik Högfelt 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Michael Melby                                /Daniel Jensen § 27 

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Anita Augustsson 

 

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

 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2017-03-28 

 
Datum då anslaget sätts upp 2017-04-05  
   

 
Datum då anslaget tas ned 2017-04-27 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Patrik Högfelt 
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§ 21  Presentation av ny socialchef 3 

§ 22  Information om tillgänglighetspromenad 3 maj 2017 4 

§ 23  Verksamhetsberättelse för tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen  
under 2016 

5 

§ 24  Information om reviderad Dalslandsgemensam tillsynsplan med  
årshjul för kontroller enligt alkohollagen och tobakslagen 

6 

§ 25  Ändring i stadigvarande serveringstillstånd på grund av omregistrering 
och fusion av Gruzzolo AB och Heavy F Handel AB 

7 

§ 26  Yttrande över förslag till ”Livsmedels- och måltidsplan – Förskola, 
skola och omsorg”, revidering 2017-02-17 

8 

§ 27  Svar på revisionsrapporten ”Uppföljning av granskning avseende 
upphandling” 
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§ 28  Information om personligt ombud   10 

§ 29  Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2016 11 

§ 30  Medborgarförslag om att inrätta en tjänst som syn- och 
hörselinstruktör, utredningsuppdrag 

12 

§ 31  Verksamhetsuppföljning av socialnämndens budget/ekonomi –  
februari 2017 

13 

§ 32  Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning  
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14 

§ 33  Redovisning från IVO efter tillsyn av individ- och familjeomsorgen 15 
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§ 35  Information från socialförvaltningen 17 

§ 36  Delegeringsärenden  18 

§ 37  Anmälan 19 
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§ 21    
 
Presentation av ny socialchef 
 
Sammanfattning av ärendet 

Roger Granat som började som ny socialchef i Melleruds kommun den 20 mars 
2017 presenterar sig och sin bakgrund. 

Socialnämndens ordförande hälsar Roger välkommen till kommunen. 
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§ 22    
 
Information om tillgänglighetspromenad 3 maj 2017 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen om tillgänglighetspromenad den 3 maj 
2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens ordförande informerar om den av Kommunala funktionshinderrådet 
planerade tillgänglighetspromenad den 3 maj 2017 i Vita Sannar. 
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§ 23 Dnr SN 2017/62.702   
 
Verksamhetsberättelse för tillsyn enligt alkohol- och 
tobakslagen under 2016 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsberättelsen för tillsyn 
enligt alkohol- och tobakslagen under 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samordnad alkoholhandläggning i Dalsland har lämnat en verksamhetsberättelse 
för arbetet med prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen under 2016.  
 
Beslutsunderlag 

 Verksamhetsberättelse 2016. 
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§ 24 Dnr SN 2017/53.702   
 
Information om reviderad Dalslandsgemensam tillsynsplan  
med årshjul för kontroller enligt alkohollagen och tobakslagen  
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen om Dalslandsgemensam tillsynsplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning som syftar till att begränsa 
alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Kontroll av serverings- 
ställena har dels ett förebyggande och dels ett korrigerande syfte. 

Kommunen genom Samordnad alkoholhandläggning i Dalsland och 
Polismyndigheten har, enligt 9 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) och  
19a § Tobakslagen (1993:581), den direkta tillsynen över efterlevnaden av  
de bestämmelser som gäller för servering av alkohol samt detaljhandel med  
folköl och tobak. 

En tillsynsplan anger hur kommunens kontroller enligt alkohollagen och 
tobakslagen avses att bedrivas under året. 
 
Beslutsunderlag 

 Reviderad Dalslandsgemensam tillsynsplan med årshjul för kontroller  
enligt alkohollagen och tobakslagen.  
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§ 25 Dnr SN 2017/31.702 
 
Ändring i stadigvarande serveringstillstånd på grund  
av omregistrering och fusion av Gruzzolo AB och Heavy F  
Handel AB 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden i Melleruds kommun beslutar att 

1. bevilja Heavy F Handel, organisationsnummer 556392-0155, stadigvarande 
serveringstillstånd att få servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt 
spritdrycker till allmänheten i Café Gruzzolo, Tingshusgatan 1, Mellerud,  
enligt 8 kap 2 § Alkohollagen.   

2. servering får ske fredag, lördag, dag före helgdag samt helgdag klockan  
11.00–02.00 inom serveringslokaler och på uteservering. Övriga dagar gäller 
serveringstiden klockan 11.00–01.00. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Anders Forsberg, personnummer 570506-, styrelseledamot i Gruzzolo AB, samt 
Heavy F Handel AB, har ansökt gjort omregistrering och fusion mellan dessa bolag.  

Nu söker han stadigvarande serveringstillstånd av alkoholdrycker i ovanstående 
anläggning. Ansökan gäller samma lokaler som Wärdshuset på Dal AB och  
Gruzzolo AB haft tillstånd i, d.v.s. i pubdel, festsal, konferenslokal, vinterträdgård 
och på uteservering. Ansökan avser serveringstiden klockan 11.00–02.00 på hela 
serveringsytan, så som tidigare. 
 
Beslutsunderlag 

 Anmälan om ändring av nuvarande serveringstillstånd. 
 Bolagsverkets beslut om fusion. 
 Alkoholhandläggarens tjänsteskrivelse. 
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§ 26 Dnr SN 2017/66.003   
 
Yttrande över förslag till Livsmedels- och måltidspolicy 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer oss bakom förslaget till Livsmedel- och måltidspolicy 
för förskola, skola och omsorg. 

Aktiviteten ”Guldkant” skapar ett stort mervärde för brukarna och ska även 
fortsättningsvis beaktas i måltidsverksamheten. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunerna tillsammans med Säffle kommun har tagit fram ett förslag 
till livsmedels- och måltidspolicy som ska fungera som ett styrdokument och ett 
stöd för att kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider i våra kommuner. Varje 
berörd kommunal verksamhet i våra kommuner ska ansvara för att denna 
livsmedels- och måltidspolicy följs.  

Livsmedelsverkets måltidsmodell ger helhetsperspektiv på måltiderna och har varit 
vägledning i arbetet med att kvalitetssäkra måltiderna. Alla pusselbitar är lika 
viktiga för en bra måltid och måltidsupplevelse. 

Målsättningen är att alla gäster ska känna sig trygga och nöjda. Måltider som 
kommunen serverar ska vara goda, näringsrika, säkra och varierade. Måltiderna 
ska serveras i en lugn och trivsam miljö vilket skapar goda matvanor. Allt detta 
bidrar till våra gästers hälsa och välbefinnande.  

Målet är att kommunen ska göra miljö- och klimatanpassade upphandlingar, inköp 
och måltider. Det ska innebära hög livsmedelskvalitet, miljöhänsyn, etisk 
upphandling med hänsyn till mänskliga rättigheter samt en god djuromsorg i alla 
led. Uppföljning av livsmedelsavtal bör ske för att säkerhetsställa att ställda krav 
uppfylls.  

Ett mål för ökad hållbarhet är att inköp av andelen närproducerade och ekologiska 
livsmedel ska öka för att nå minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Målet är 
också mer säsongsanpassat samt mer grönsaker och baljväxter i måltiderna. 
Livsmedelsupphandlingen och måltidsproduktionen ska ha som mål att utvecklas 
för att minska klimatpåverkan och miljöbelastning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 mars 2017, § 89, att  
remittera förslag till livsmedels- och måltidspolicy till kultur- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden för yttrande i samband med mars månads möten. 
 
Beslutsunderlag 

 Bilaga livsmedels- och måltidspolicy. 
 Nuvarande livsmedelspolicy från 2010. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-03-07, § 89. 
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§ 27 Dnr SN 2017/30.007   
 
Svar på revisionsrapporten ”Uppföljning av granskning 
avseende upphandling” 
 
Socialnämndens beslut 

Förvaltningsekonomen får i uppdrag att upprätta yttrande på 
kommunrevisionens uppföljande granskning av upphandling. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC  
gjort en uppföljning av en tidigare granskning av upphandling i kommunen. 

Syftet med granskningen är att undersöka om kommunstyrelsens och nämndernas 
arbete med upphandlingar och inköp är ändamålsenligt och om inköp följs upp på 
ett ändamålsenligt sätt. 

Revisorernas samlade bedömning är att kommunen i allt väsentligt vidtagit 
åtgärder för att förbättra upphandlingsrutinerna och möte revisorernas tidigare 
rekommendationer. Revisorerna noterar dock att uppföljningen av avtalstrohet som 
genomförs inte är strukturerad eller grundad i någon fastställd rutin. Skapande av 
rutiner och verkställande av den planerade upphandlingsorganisationen som 
innebär begränsningar i antalet beställare inom kommunen torde vara steg i rätt 
riktning. Vidare har revisorerna noterat kommunen behöver stärka rutinen kring 
direktupphandlingar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 februari 2017, § 73, att ge 
ekonomichefen i uppdrag att tillsammans med kultur- och utbildningsförvaltningen 
och socialförvaltningen ta fram ett förslag till svar på revisionsrapporten.  

Socialnämnden beslutade den 28 februari 2017, § 14, att ge förvaltningsekonomen 
i uppdrag att upprätta förslag till yttrande senast den 20 mars 2017. 
 
Beslutsunderlag 

 Revisionsrapporten Uppföljning av granskning av upphandling. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-21, § 73. 
 Socialnämndens beslut 2017-02-28, § 14. 
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§ 28    
 
Information om personligt ombud 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen om personligt ombud. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Personligt ombud är en servicefunktion som kommunen tillhandahåller för  
personer med psykisk funktionsnedsättning och neuropsykiatriska tillstånd.   
 

 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Socialnämnden 2017-03-28 11
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 29 Dnr SN 2017/61.770   
 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2016 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen för 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2016 ger en övergripande information 
om hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under året.  

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den l mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse, av vilken det ska framgå:  

l. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår  

2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och  

3. vilka resultat som har uppnåtts.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.  

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) bör en 
kvalitetsberättelse upprättas som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet.  

Så länge det går att utläsa de uppgifter som anges i Patientsäkerhetslagen och i 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) finns det inget 
hinder för att upprätta en gemensam kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse. 
 
Beslutsunderlag  

 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2016 med bilagor. 
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§ 30 Dnr SN 2017/17.739   
 
Medborgarförslag om att inrätta en tjänst som syn- och 
hörselinstruktör, utredningsuppdrag 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger sektorchefen för Vård och omsorg i uppdrag att utreda 
medborgarförslaget och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska  
ske vid socialnämndens sammanträde den 25 april 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Inger Andersson, Dals Rostock föreslår i ett medborgarförslag den 31 december 
2016 att kommunen inrättar en tjänst som syn- och hörselinstruktör för att hjälpa 
människor med syn- och hörselnedsättningar. 
 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 

Sektorchefen för Vård- och omsorg 
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§ 31 Dnr SN 2017/67.042   
 
Verksamhetsuppföljning av socialnämndens budget/ 
ekonomi – februari 2017 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhet och statistik för 
perioden januari – februari 2017. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens verksamhetsstatistik t.o.m. februari månad 2017 föreligger.  
 
Beslutsunderlag 

 Socialförvaltningens verksamhetsstatistik februari 2017. 
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§ 32 Dnr SN 2017/60.002   
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning samt uttagsrätt på konto för socialnämnden 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge följande personer 
bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning samt uttags- 
rätt på konto 8234-735123363: 
 
Socialchef Roger Granat 
T.f. sektorchef IFO Henry Einestedt 
Socialsekreterare Ingela Pettersson 
Socialsekreterare Anna-Karin Sandberg 
Socialsekreterare Inga-Lena Andersson 
Handläggare Maritha Johansson 
T.f. handläggare Nicklas Nilsson 
Assistent Helena Sundström 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

Kommunstyrelsen 
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§ 33 Dnr SN 2017/64.751   
 
Redovisning från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
efter tillsyn av individ- och familjeomsorgen 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att  

1. ge socialchefen i uppdrag att, tillsammans med t.f. sektorchefen för individ-  
och familjeomsorgen, ta fram en redogörelse med tidplan över åtgärder. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid socialnämndens sammanträde den  
25 april 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 14 mars 2017 inkommit till 
kommunen med ett föreläggande där socialnämnden senast den 28 april 2017  
ska lämna en redogörelse över de åtgärder nämnden kommer att vidta med 
anledning av de brister som framkommit i tillsynen. Åtgärderna ska redovisas  
tillsammans med en tidplan. 

Representanter för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) redovisar vid 
sammanträdet resultatet av genomförd tillsyn med anledning av brister i 
handläggning i ärenden som gäller barn. 
 
Beslutsunderlag 

 IVO:s föreläggande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Beslutet skickas till 

Socialchefen 
T.f. sektorchefen för IFO 
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§ 34    
 
Information från socialnämnden 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens ordförande och ledamöter informerar nämnden i aktuella frågor: 

 Michael Melby, Daniel Jensen och Christina Andersson 
Socialnämndens utskott 2017-03-14 

 Michael Melby och Daniel Jensen 
Bokslutsberedning 2017-03-09 

 Michael Melby 
Arbetsmiljöverkets inspektion 2017-03-09 
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§ 35    
 
Information från socialförvaltningen 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner socialchefens information. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen m.fl. informerar nämnden i aktuella frågor. 
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§ 36    
 
Delegeringsärenden  
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till socialnämndens utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas 
till socialnämnden varje månad. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan socialnämnden återkalla 
delegering.  

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 
 
 Beslut enligt SoL Individ- och familjeomsorg februari 2017  
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§ 37    
 
Anmälan 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
 Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-22, § 13, om byggnation av särskilt 

boende på Ängenäs i Mellerud. Dnr SN 2017/220.  
 
 


