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Utdragsbestyrkande:  

 

 

Övriga medverkande:  
 
Julia Lundwall, avdelningschef individ- och familjeomsorg, §§ 4-7 
Klaus Schmidt, alkoholhandläggare, §§ 5-7 
Marianne Sandsten, avdelningschef biståndsenhet, §§ 8, 10 och 14 
Sten Nilsson, t.f. avdelningschef LSS/socialpsykiatri, § 9 och 10 
Eva Bergqvist, ekonom, § 10 
Sofia Öhrblad, ekonom, § 10 
Johanna Eklöf, avdelningschef vård och omsorg, § 10 och 11 
Anna-Lena Grundberg, personalutvecklare, § 11 
Maria Johansson, utredare, § 12 
Annelie Antonsson, anhörigsamordnare, § 13 
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§ 4 
 
Rutin för anmälan av ordförandebeslut 
Dnr SON 2018-33 
 
Beslut som gäller individärenden och som fattas av nämndens ordförande, vice 
ordförande eller annan av nämnden utsedd ledamot ska anmälas till nämnden vid 
närmast kommande sammanträde.  
 
Förslag finns att dessa beslut i fortsättningen redovisas i samband med 
redovisningen av övriga delegationsbeslut och inte som en egen punkt på 
dagordningen.  
 
Socialnämndens beslut  
 
Beslut som gäller individärenden och som fattas av nämndens ordförande, vice 
ordförande eller annan av nämnden utsedd ledamot anmäls i fortsättningen i 
samband med redovisning av övriga delegationsbeslut.  
 
Besluten ska i varje ärende innehålla en kostnadsberäkning, där så är möjligt.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg (f.v.b. till berörda) 
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§ 5 
 
Avgifter för prövningstillstånd avseende alkoholservering – svar på 
återremitterat ärende 
Dnr SON 2016-186 
 
Enligt alkohollagen (2010:1622), kap 8 § 10, ges kommunerna rätt att ta ut avgifter 
för prövning av ansökningar om serveringstillstånd. Kommunens olika taxor och 
avgifter ska fastställas kommunfullmäktige. Inom socialnämndens verksamhets-
områden finns flera taxor för bland annat handläggning av serveringstillstånd och 
tillsynsavgifter.  
 
Den 15 december 2016 behandlade kommunfullmäktige en begäran från 
socialnämnden om att fatta beslut om avgifter för kunskapsprov enligt 
alkohollagen samt ansökningsavgifter. Kommunfullmäktige beslutade att 
återremittera ärendet för att belysa konsekvenser för näringen, till exempel ur ett 
turism- och evenemangsperspektiv.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-01-02. 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-15, § 200. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige att fatta beslut om 
avgift för: 
 
Prövningsavgift för flera tillståndshavare att nyttja samma serveringsutrymme, till 
en avgift om 1000 kronor per sökande.  
 
Prövningsavgift avseende tillstånd för pausservering i samband med teater eller 
konsertevenemang, till en avgift om 4000 kronor.  
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas till  
 
Alkoholhandläggare SOF  
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 6 
 
Tillsynsplan enligt alkohollagen för åren 2018-2019 
Dnr SON 2018-7 
 
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens 
skadeverkningar. Bestämmelserna i alkohollagens 9 kap ger 
tillståndsmyndigheterna rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljningen av 
alkoholdrycker.  
 
En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av 
restauranger med serveringstillstånd. Planen ska ses som ett hjälpmedel med 
prioriteringar och för att styra upp tillsynen i tid och inriktning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 januari 2018.  
Förslag till tillsynsplan enligt alkohollagen för åren 2018-2019.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner upprättad tillsynsplan för åren 2018-2019, enligt det 
förslag som presenterats.  
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggaren SOF (f.v.b. till Länsstyrelsen) 
 
Jäv 
 
Monica Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i detta ärende.  
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 7 
 
Rapport över genomförd tillsyn enligt alkohollagen 2017 
Dnr SON 2018-8 
 
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens 
skadeverkningar. Bestämmelserna i alkohollagens 8 kap ger tillståndsmyndigheter 
rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljning av alkoholdrycker.  
 
All försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i 
möjligaste mån förhindras och att servering av alkoholdrycker endast sker i sådan 
omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte 
föreligger eller att särskild risk för människors hälsa inte uppstår. Som ett särskilt 
skydd för ungdomen finns dessutom åldersgränser.  
 
Tillsyn genomfördes på serveringsställen i kommunen år 2017 med sammanlagt 45 
besök avseende restauranger med serveringstillstånd samt 12 besök avseende 
butiker och liknande med folkölsförsäljning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens utredning daterad den 4 januari 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av redovisad rapport över genomförd tillsyn.  
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggare SOF 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 8 
 
Rapport – beslut om särskilt boende 
Dnr SON 2018-10 
 
Nämnden får information om antalet lediga rum/lägenheter samt antal beslut om 
plats i särskilt boende inom vård- och omsorgsavdelningen, per den 11 januari 
2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens redovisning daterad den 11 januari 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av redovisningen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef biståndsenheten 
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§ 9 
 
Förändrad resursfördelning inom hemtjänstverksamheterna i Lysekils 
kommun 
Dnr SON 2018-4 
 
Socialförvaltningen har utrett möjligheterna att införa ett nytt resursfördelnings-
system inom kommunens hemtjänstverksamheter. Resursfördelningen bygger på 
att verksamheterna ersätts med ett fast timbelopp utifrån den tid som man utför 
mot brukare. För att beräkna den utförda tiden krävs att ett planeringsverktyg 
införskaffas.  
 
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag till 
resursfördelning inom hemtjänstverksamheterna i Lysekils kommun samt 
införskaffandet av ett digitalt planeringssystem för hemtjänsten.  
 
Fackliga förhandlingar har skett den 17 januari 2018. Vid förhandlingarna 
framkom följande:  
 

 Kommunal är oeniga med arbetsgivaren gällande ny 
resursfördelningsmodell till hemtjänsten och anser att genomförda 
riskbedömningar borde göras om samt att riskbedömningar även bör 
redovisas för skyddskommittén innan beslut fattas.  

 

 Vision är oeniga med arbetsgivaren.  
 

 Vårdförbundet är oeniga med arbetsgivaren.  
 

 SSR lämnade sammanträdet under pågående förhandling och har inte 
framfört några synpunkter i frågan.  

 

 Ledarna och Lärarförbundet var kallade till sammanträdet den 17 januari 
men valde att inte närvara.  

  
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2018.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Britt-Marie Kjellgren (K): Att förvaltningens förslag delas upp i två huvudsatser. 
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 Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Britt-Marie Kjellgrens förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt Britt-Marie Kjellgrens förslag.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till resursfördelning 
inom hemtjänstverksamheterna i Lysekils kommun.  
 
Socialnämnden beslutar att införskaffa ett digitalt planeringssystem för 
hemtjänsten.  
 
Återupptagande av ärende 
 
Efter en kort paus, innan nämnden behandlar nästa ärende på dagordningen, begär 
Britt-Marie Kjellgren (K) ordet och frågar varför ordföranden inte ställer fråga på 
huvudsatserna var för sig såsom Britt-Marie Kjellgren menat med förslaget genom 
att dela upp förvaltningens förslag till beslut.  Britt-Marie Kjellgren begär därmed 
att nämnden tar upp ärendet på nytt.  
 
Då ordföranden inte uppfattat Britt-Marie Kjellgrens syfte med sitt förslag till 
beslut ställer ordföranden frågan om nämnden kan öppna ärendet igen för ny 
behandling och finner att nämnden enhälligt beslutar att öppna ärendet på nytt för 
beslut.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Britt-Marie Kjellgren (K): Att förvaltningens förslag delas upp i två huvudsatser, 
med förtydligande att innebörden med uppdelningen är att ordföranden ställer 
fråga på de två förslagen var för sig.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Britt-Marie Kjellgrens förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt Britt-Marie Kjellgrens förslag.  
 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta att godkänna förslag till 
resursfördelning inom hemtjänstverksamheterna i Lysekils kommun och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget.  
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta att införskaffa ett digitalt 
planeringssystem för hemtjänsten och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till resursfördelning inom 
hemtjänstverksamheterna i Lysekils kommun.  
 
Socialnämnden beslutar att införskaffa ett digitalt planeringssystem för 
hemtjänsten.  
 
Avvikande mening mot beslutet 
 
Avvikande mening mot socialnämndens beslut att godkänna förslag till 
resursfördelning inom hemtjänstverksamheterna i Lysekils kommun lämnas 
skriftligt av Britt-Marie Kjellgren (K).  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef 
Avdelningschef vård och omsorg 
Avdelningschef biståndsenhet 
T.f. avdelningschef LSS/socialpsykiatri 
Förvaltningsekonom 
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§ 10 
 
Ekonomiskt resultat 2017  
Dnr SON 2017-37 
 
Förvaltningens preliminära ekonomiska resultat 2017 redovisas. Avvikelsen visar 
på ett minusresultat om ca 22,3 mnkr. Då det är preliminära siffror kan det 
ekonomiska resultatet komma att förändras. Regelbunden uppföljning av det 
ekonomiska resultatet sker till nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2018 med underlag i form 
av rapporter.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av förvaltningens rapport om preliminärt ekonomiskt resultat för 
2017.  
 
Beslutet skickas till  
 
Förvaltningschef  
Ekonom SOF 
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§ 11 
 
Aktuellt läge gällande anpassningsåtgärder inom vård och omsorg samt 
pågående arbete med risk- och konsekvensanalyser 
Dnr SON 2017-37 
 
Nämnden beslutade 2017-12-13, § 225, att ge avdelningen för vård och omsorg i 
uppdrag att till nämndens sammanträde i januari 2018 återkomma med åtgärder 
för budget i balans på enhetsnivå med tillhörande risk- och konsekvensanalyser.   
 
Vid dagens sammanträde får nämnden muntlig information i ärendet.  
 
Socialnämndens beslut  
 
Nämnden tar del av informationen.  
 
För att få en jämn fördelning av resurser inom kommunens särskilda boenden får 
förvaltningen i uppdrag att ge förslag på en resursfördelningsmodell inför 2019.  
 
Uppdraget ska redovisas vid nämndens sammanträde i september 2018.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef vård och omsorg 
Förvaltningschef  
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§ 12 
 
Särskild plan för den interna kontrollen 2018 
Dnr SON 2017-240 
 
I enlighet med Riktlinjer för intern kontroll för Lysekils kommun ansvarar 
nämnden för den interna kontrollen inom respektive område.  
 
Nämnden ska varje år, utifrån en riskanalys, besluta om vilka processer som ska 
granskas. Socialnämnden beslutade 2017-11-30 att Intern kontroll år 2018 ska 
innefatta:  

1. Perspektiv Verksamhet: Uppföljning av barn och unga som är placerade i 
HVB 

2. Perspektiv Verksamhet: Säkerställa att konverteringsprocessen enligt LAS 
efterlevs 

3. Perspektiv Ekonomi: Beslut om tillsyn inom hemtjänst 
 
Därefter ska nämnden godkänna en särskild plan för den interna kontrollen. Då 
har de valda processerna utökats med kontrollmoment och granskningsaktiviteter.  
 
En plan för den interna kontrollen presenteras därför med processer, 
kontrollmoment och granskningsaktivitet.  
 
Vid dagens sammanträde görs en korrigering av felaktigt angivet datum för en av 
rapporterna till nämnden i förvaltningens förslag till kontrollplan 2018. Rätt datum 
för rapport till nämnden avseende process/rutin Säkerställa att konverterings-
processen enligt LAS efterlevs ska vara 2018-10-02.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2018.  
Intern kontrollplan 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden godkänner rättelse att rapporteringsdatum för process/rutin Säkerställa 
att konverteringsprocessen enligt LAS efterlevs ändras till 2018-10-02. 
 
Nämnden godkänner i övrigt särskild plan för den interna kontrollen 2018.  
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef  
Utredare 
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§ 13 
 
Redovisning av webbtjänsten ”En bra plats 2017” 
Dnr SON 2017-306 
 
Anhörigstödet erbjuder sedan 2014 webbtjänsten ”En bra plats 2017”. De första tre 
åren bedrevs webbtjänsten i projektform och under 2017 i socialförvaltningens 
egen regi. Redovisning till socialnämnden ska ske en gång per år.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2018, inklusive handlingar i 
ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av redovisningen.  
 
Beslutet skickas till  
 
Anhörigsamordnare  
 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 

Socialnämnden                                                    2018-01-23 17/22 

 

 

Justerare: 
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§ 14 
 
Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård 
Dnr SON 2017-295 
 
En ny lag om samverkan vid utskrivning från hälso-sjukvård gäller från 1 januari 
2018 och ersätter den tidigare betalansvarslagen. Det är stort fokus på samverkan 
och samordning mellan verksamheter för att den enskilde ska kunna skrivas in och 
ut i sluten hälso-sjukvård på ett tryggt och effektivt sätt.  
 
Västkoms styrelse har beslutat att:  
 

 Ställa sig bakom överenskommelsen med tillhörande riktlinjer som reglerar 
utskrivningsprocessen 

 Ställa sig bakom förslag på betalansvar mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen under perioden 2018-01-01 till 2018-09-24 

 Ställa sig bakom förslag att uppdra till koncernkontoret VGR och Västkom 
att komplettera och återkomma med förslag på överenskommelse samt 
reglering av betalansvar för tiden 2018-09-25 till 2020-12-31 

 
Västkoms kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att besluta i 
enlighet med ovanstående förslag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2018.  
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-
sjukvård.  
Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso-sjukvård.  
Missiv; Trygg och effektiv utskrivning.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden följer kommunförbundets rekommendation och beslutar enligt 
Västkoms förslag.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef biståndsenhet 
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§ 15 
  
Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
Dnr SON 2018-11 
 
Förvaltningschefen informerar om:  
 

 Plan för personer med psykisk ohälsa; möjlighet att söka ekonomiska 
medel, samarbete med folkhälsosamordnare samt andra aktörer.  

 
 Nya äldreboendet i Fiskebäck, Lysekil; överklaganden, aktuell 

lägesbild.  
 
 
Ordföranden informerar om: 
 

---   
 
Vice ordföranden informerar om:  
 
 ---  
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av informationen.  
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§ 16 
 
Anmälningsärenden  
 
Nämnden tar del av följande anmälningsärenden:  
 

 Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-29, § 175; Rapport intern kontroll – 
sammanställning 2017. Dnr SON 2016-270 
 

 Kammarrätten i Göteborg; Dom 2017-12-05, mål nr 5413-17 gällande 
överklagat avgörande om beredande av vård av missbrukare.  
Dnr SON 2017-5, SON 2017-233 
 

 Förvaltningsrätten i Göteborg; Dom 2017-11-30, mål nr 10737-17 gällande 
överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Dnr SON 2017-5 
 

 Inkommen synpunkt från anonym. Dnr SON 2017-278 
 

 Inkommen synpunkt från privatperson. Dnr SON 2017-280 
 

 Inkommen synpunkt från privatperson. Dnr SON 2017-282 
 

 Inkommen synpunkt från privatperson. Dnr SON 2017-283 
 

 Inkommen synpunkt från privatperson. Dnr SON 2017-284 
 

 Inkommen synpunkt från privatperson. Dnr SON 2017-287 
 

 Inkommen synpunkt från privatperson. Dnr SON 2017-289 
 

 Förvaltningsrätten i Göteborg; Dom 2017-12-13, mål nr 10173-17 gällande 
överklagat beslut om dagersättning enligt lagen om  mottagande av 
asylsökande m.fl. Dnr SON 2017-5 
 

 Förvaltningsrätten i Göteborg; Dom 2017-12-14, mål nr 13591-17 gällande 
överklagat beslut om särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av 
asylsökande m.fl. Dnr SON 2017-5 
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 Förvaltningsrätten i Linköping; Dom 2017-12-14, mål nr 8321-17 gällande 
överklagat beslut om ersättning enligt förordningen om statlig ersättning för 
insatser för vissa utlänningar. Dnr SON 2017-5 
 

 Förvaltningsrätten i Göteborg; Dom 2017-12-21, mål nr 13752-17 gällande 
överklagat beslut om särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av 
asylsökande m.fl. Dnr SON 2017-5 
 

 Inspektionen för vård och omsorg; Beslut 2017-12-20 gällande tillsyn av 
socialnämndens handläggning av utredningar i Lysekils kommun.  
Dnr SON 2017-124 
 

 Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-14, § 170; Begäran om kommunal 
borgen för nytt äldreboende i Fiskebäck. Dnr SON 2016-160  
 

 Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-14 10, § 168; Inrättande av 
krisberedskapsråd. Dnr SON 2017-307 

 
 Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-14 11, § 169; Lysekils kommuns 

plan för POSOM-organisationen och dess arbete. Dnr SON 2017-308 
 

 Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-14 23, § 173; Riktlinjer för 
färdtjänst, riksfärdtjänst och arbetsresor. Dnr SON 2017-309 

 
 Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-14 24, § 174; Riktlinjer för 

integrationsarbete i Lysekils kommun. Dnr SON 2017-310 
 

 Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-14 25, § 175; Riktlinjer för 
likabehandling. Dnr SON 2017-311 

 
 Förvaltningsrätten i Göteborg; Dom 2017-01-03, mål nr 13291-17 gällande 

Förvaltningsrättens avgörande i ärende om vård enligt LVU.  
Dnr SON 2018-5 

 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av de anmälningsärenden som förtecknas i 
protokoll, § 16, den 23 januari 2018.  
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 17 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Med stöd av nämndens beslut om delegationsordning redovisas följande 
delegationsbeslut:  
 

 Familjerätt, perioden 2017-12-01 – 2017-12-31 
 

 Uppdragstagare, perioden 2017-12-01 – 2017-12-31 
 

 Urvalslista, klient, perioden 2017-12-01 – 2017-12-31 
 

 Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt 
hemteam, matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats), 
perioden 2017-12-01 – 2017-12-31 

 
 Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen, perioden 2017-12-01 – 2017-12-31 

 
 Arbetsutskottets protokoll från den 9 januari 2017, §§ 1 - 6 

 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll, § 17, den 23 januari 2018.  
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§ 18 
 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor har anmälts.  
 
 


