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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdagen den 30 Maj 2017, klockan 09:00 – 12.30,                                                                       
i sammanträdesrummet Skållerud, Melleruds kommun 

 
Beslutande  
Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) 

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

 
Övriga närvarande 
Ersättare Christine Andersson (S) §§ 59 - 67 
 Anita Augustsson (KIM) 
  
Tjänstemän Roger Granat, socialchef 
 Yvonne Pettersson, §§ 59 – 60 
 Jeanette Krafft, §§ 59 - 60 
 Patrik Högfelt, ekonom § 61 
 Magnus Jonsson § 62 
  
Övriga  

 
Utses att justera  
Justerare Karin Nodin (C) 
Ersättare Marianne Larsson (M) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 30 maj 2017 
 
Justerade paragrafer  §§ 59 - 69 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Gunnar Karlsson 

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

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Karin Nodin 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2017-05-30 

 
Datum då anslaget sätts upp 2017-05-31  

 
Datum då anslaget tas ned 2017-06-28 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Gunnar Karlsson 
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§ 59 Dnr: SN 2017/76.702 
 
Beslut stadigvarande serveringstillstånd 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden i Melleruds kommun beviljar Kvarteret Börsens Restaurang och Bar 
AB, orgnr 559101-4146 stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan 
jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Restaurang Börsen, 
Köpmantorget 3, Mellerud, enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

Serveringstiden föreslås gälla året runt mellan kl 11.00- 02.00 i serveringslokalen 
samt på uteservering enligt 8 kap 19 § alkohollagen.  Uteserveringens regler för 
disponerande av allmän mark beslutas av kommunens 
samhällsbyggnadsförvaltning. 

Sökande bör beredas plats på utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering för att få 
mer insikt i vad som gäller för serveringstillstånd. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från Kvarteret Börsens 
Restaurang och Bar AB, orgnr. 559101-4146 den 23 mars 2017. Ansökan har 
kompletterats under handläggningens gång och är nu komplett. Det har skett 
ändringar i bolaget under handläggningens gång, då anmälan till Bolagsverket har 
blivit felaktigt ifylld. 

Under handläggningen har konstaterats att det krävs mer tillsyn, både när det 
gäller servering av alkoholdrycker samt inre tillsyn när det gäller skatter och 
arbetsgivar-avgifter  
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Alkoholhandläggaren 
Diariet  
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§ 60 
 
Ändring i socialnämndens reglemente samt tillsynsavgifter 
med anledning av ny lag om elektroniska cigaretter 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar, under 
förutsättning att Riksdagen beslutar i enlighet med regeringens proposition, att  

1. Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 

2. En ny produktgrupp, e-cigaretter, införs i avgiftssystemet med en avgift om 
1200 kr vid försäljning av endast denna produktgrupp eller vid försäljning av 
två grupper (tobak och e-cigaretter) 2000 kr samt vid alla tre grupper 
(folköl, tobak och e-cigaretter) 3000 kr 

3. Socialnämnden för egen del beslutar, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut, att uppdra åt Samordnad Alkoholhandläggning i 
Dalsland att komma med förslag på uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan samt 
delegering av beslut med anledning av den nya lagen om e-cigaretter  

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Regeringen föreslår i proposition 2016/17:132 en reglering av marknaden för e-
cigaretter. Regeringens förslag till beslut och den nya lagens ikraftträdande ligger 
inom en mycket kort tidsperiod (2017-07-01). För att inte hamna i en situation där 
inte någon myndighet inom kommunen har att hantera anmälningar, tillsyn och 
avgifter föreslår Samordnad Alkoholhandläggning i Dalsland att komma med förslag 
på uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av 
den nya lagen om e-cigaretter 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Proposition med lagförslag 

 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Michael Melby Karin Nodin 

 

Beslutet skickas till  

Alkoholhandläggaren 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 61  Dnr SN 2017/67.042  
 
Verksamhetsuppföljning av socialnämndens budget/ekonomi 
– april 2017 
 
Socialnämndens beslut 

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

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

 Socialförvaltningens verksamhetsstatistik april 2017. 
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§ 62 
 
Presentation sektorchef IFO 
 
Sammanfattning av ärendet 

Magnus Jonsson som började som ny sektorchef – IFO i Melleruds kommun den 22 
maj 2017 presenterar sig och sin bakgrund. 

Socialnämndens ordförande hälsar Magnus välkommen till kommunen. 
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§ 63 
 
Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att teckna samarbetsavtal med Västra Götalands Regionen 
för försörjning av personliga hjälpmedel 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har sedan 1 oktober 2015 ett samarbetsavtal med VGR rörande 
personliga hjälpmedel, produkter och tjänster. Avtalet löper till och med 30 
september 2017. Innan 1 oktober 2015 har samarbetet skett genom ett upphandlat 
avtal.  

Det nya avtalet gäller från den 1 oktober 2017 till och med 30 september 2020. Om 
ingen part sagt upp avtalet förlängs det med 3 år i taget.  

Erfarenheterna av samarbete mellan kommun och VGR kring personliga hjälpmedel 
utifrån samarbetsavtalet är goda och kommunen föreslås teckna ett nytt 
samarbetsavtal     

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-05-09 
Missiv, samarbetsavtal 2017-04-24 
Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 2017-04-24 
Specifikationer gällande; tjänster, samarbete och styrning, IT-stöd, och finansiell 
samverkan 2017-04-24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till  

Västra Götalandsregionen 
Diariet 
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§ 64 
 
Socialnämndens mål 2018 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden i Mellerud beslutar att för 2018 revidera sina målsättningar utifrån 
förd diskussion och ger förvaltningschefen i uppdrag att presentera ett förslag till 
nämndens Juni-möte. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Parallellt med budgetering och tilldelning av ekonomiska resurser skall varje nämnd 
sätta upp målsättningar för styrning av verksamheten. Nämndens målsättningar 
skall ha sin grund i den för kommunen övergripande vision som beslutats av 
kommunfullmäktige. Utvärdering och uppföljning av dessa mål görs kontinuerligt. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunens vision 
Gällande målsättningar för socialnämnden 
Måluppfyllelse  
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§ 65 
 
Rapporter från förvaltningen 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner informationen 
 
Sammanfattning av ärendet 
 

 Ordförande och socialchefen har träffat kommunens revisorer. 
 Kommunens revisorer och PWC genomför en granskning av samverkan 

mellan socialförvaltningen och skolförvaltningen 
 Inspektionen för vård och omsorg har inlett en granskning av 

socialförvaltningens egenkontroll 
 IFO är nu fullt bemannat med undantag av två enhetschefer där rekrytering 

pågår 
 Diskussioner med Bengtsfors kommun om fortsättningen för enheten för 

ensamkommande barn 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen har för tillfället svårt att bemanna köket på 

Karolinen 
 Betalningsansvarslagen ersätts av Samverkanslagen den 1 juli 2017 vilket 

gör att närhälsan får ett utökat ansvar för medicinskt färdigbehandlade 
patienter och att planeringstiden går från 5 arbetsdagar till 3 kalenderdagar 
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§ 66 
 
Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner informationen 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ledamöter redovisar aktiviteter för nämndens räkning.  

Michael Melby, ordförande 
 2017-05-03 - deltagande på beredningen välfärd inom Fyrbodal 
 2017-05-03 – deltagande på tillgänglighetspromenad på Vita Sannar 
 2017-05-09 – tillsammans med socialchefen varit kallad till 

kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2017-05-10 – information runt ”kostnads för brukare” 
 2017-05-24 – Kommunala pensionärsrådet 
 2017-05-24 – Kommunala funktionshinderrådet 
 2017-05-24 – träff med kommunens revisionen 
 2017-05-29 – miljö och hälsoråd 
 2017-05-29 - ungdomsrådet 

 
Daniel Jensen, vice ordförande 

 2017-05-09 – tillsammans med socialchefen varit kallad till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2017-05-10 – information runt ”kostnads för brukare” 
 2017-05-24 – Kommunala funktionshinderrådet 
 2017-05-29 – miljö och hälsoråd 

 
 
Karin Nodin, ledamot 

 Den 28 april - deltagande på träff om välfärdsteknik inom Fyrbodal 
 
Eva Larsson, ledamot 
Önskar entledigande som kontaktpolitiker för Skålleruds särskilda boende och 
Kroppefjälls särskilda boende. 
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§ 67 
 
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 
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§ 68 
 
Anmälan 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner informationen 
 
Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna domar och beslut. 
 
Beskrivning av Ärendet 

Följande domar och beslut redovisas vid dagens sammanträde: 

Dom förvaltningsrätten i Karlstad den 26 april 2017, avslag på överklagat ärende 
angående ekonomiskt bistånd. 

Dom förvaltningsrätten i Göteborg den 9 maj 2017, avslag på överklagat ärende 
angående bistånd enligt socialtjänstlagen.  

Beslut i kommunfullmäktige den 19 april 2017, § 41, revisionsberättelse och 
ansvarsfrihet för år 2016 

Beslut i kommunfullmäktige den 19 april 2017, § 43, disponering av över- och 
underskott 

Beslut i kommunfullmäktige den 19 april 2017, § 51, rapport över ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till 
funktionshindrade (LSS) – kvartal 4/2016 

Beslut i kommunstyrelsen den 10 maj 2017, § 80, prognos 1/2017 
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§ 69 
 
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 betalningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt 
på konto 8234-7 3512 3363: 
 
Socialchef  Roger Granat 
Sektorchef  Magnus Jonsson 
Socialsekreterare  Ingela Pettersson 
Socialsekreterare  Anna-Karin Sandberg 
Socialsekreterare  Inga-Lena Andersson 
Tf. handläggare   Nicklas Nilsson 
 
 
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. 


