
 

 Sammanträdesprotokoll 1/21 
 

Socialnämnden           2018-06-26 
                                                                         
                                                                         

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Socialnämnden Förvaringsplats:  Kommunstyrelseförvaltningen 
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Bevis om tillkännagivande av justering:               Anne-Marie Mattsson 

 
 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 
 

Sammanträdestid: 
 

2018-06-26  kl. 9.00 – 14.20 
Ajournering för lunch kl. 12.00 – 13.00 

 

 

Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil  

 

Tjänstgörande ledamöter och 

ersättare: 

 

 

 
Ricard Söderberg (S), ordförande 
Ronny Hammargren (LP), vice ordf. 
Krister Samuelsson (M)  
Eva Leandersson (S) 
Stefan Jansson (S) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Monica Andersson (C) 
Bernt Ortner (S), ersätter Marie Lindgren (LP) 
Ann-Britt Jarnedal (LP), §§ 106-111 
Britt-Marie Didriksson Burcher (L), 
ersätter Ann-Britt Jarnedal (LP) §§ 112-118 

Maria Ahlström (K), ersätter Britt-Marie 

Kjellgren (K) 

Tommy Westman (SD) 
 

 

Icke tjänstgörande ersättare: 
 
Britt-Marie Didriksson Burcher (L), §§ 106-111 

 

 

 

Tjänstemän: 
 
Eva Andersson, förvaltningschef 
 

Paragrafer:  106 - 118 

 

 

Sekreterare: 
 

 

 .............................................................................  

Anne-Marie Mattsson 

 

Ordförande: 
 

 

Justerare:  

…………………………………………………………………. 

Ricard Söderberg 

 

…………………………………………………………………. 

Krister Samuelsson 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

 

 

Övriga medverkande 
 
 
Julia Lundwall, avdelningschef individ- och familjeomsorg, §§ 106 - 118 
Marianne Sandsten, avdelningschef myndighetsutövning/bistånd, §§ 106 - 112 
Sofia Öhrblad, ekonom, § 108 
Catharina Ross, ekonom, § 108 
Maria Johansson, utredare, § 110 
Lidia Belgic, projektledare, § 111 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 106 
 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Restaurang Lanna 
Thai, Lysekil 
 
Thaisson Gruppen AB, organisationsnummer 559147-7095, har hos socialnämnden 
ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att till allmänheten 
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa drycker vid Restaurang Lanna 
Thai, Järnvägsgatan 5, 45335 Lysekil. Serveringstillståndet är avsett att gälla året 
runt måndag till torsdag mellan kl. 11.00 och kl. 21.00 samt fredag mellan kl. 11.00 
och 22.00, lördag mellan kl. 12.00 och 22.00, söndag samt dag för helgdag mellan 
kl. 12.00 och 21.00 i restaurangen och på uteserveringen.   
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen(2010:1622) beviljas Restaurang Lanna Thai, 
Järnvägsgatan 5, 45335 Lysekil, serveringstillstånd till allmänheten året runt 
måndag till torsdag mellan kl. 11.00 och kl. 21.00 samt fredag mellan kl. 11.00 och 
22.00, lördag mellan kl. 12.00 och 22.00, söndag samt dag för helgdag mellan kl. 
12.00 och 21.00 för restaurangdel och på uteservering.   
 
Dörrar och fönster ska hållas stängda efter kl. 23.00 om musik spelas i 
lokalen. In- och utsläpp av besökare tillåts.  
 
Ingen musik får spelas på uteserveringen efter kl. 23.00. 
 
Ljudnivåerna måste hållas på en måttlig nivå så att Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om buller inomhus i närliggande bostäder inte överskrids. 
 
Om ljudstörningar, från musik eller annat oljud, uppstår som innebär olägenhet för 
närboende kan miljönämnden via Miljöbalken begränsa eller förbjuda dessa 
ljudstörningar och/eller begränsa öppettider för verksamheten.   
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggare SOF (f.v.b. till berörda) 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 107 
 
Sammanställning/redovisning över budgeterade placeringar inom 
barn- och ungdomsenheten samt inom vuxenenheten 
Dnr SON 2018-42 
 
Placeringar av barn och unga samt av vuxna med missbruksproblematik kan ha 
stor påverkan på avdelningens ekonomiska resultat. Dessutom kan stora 
förändringar av kostnaderna ske på kort tid.  
 
För att bättre kunna följa budget för placeringar gällande barn och unga samt 
vuxna tar förvaltningen varje månad fram en sammanställning/redovisning för att 
ge nämndens politiker en möjlighet att lättare kunna följa de förändringar som sker 
under året.  
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanställning barn- och ungdomsenhet samt vuxenenhet.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av redovisningen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 108 
 
Ekonomiskt utfall per maj månad 2018  
Dnr SON 2018-44 
 
Förvaltningens ekonomiska utfall per maj månad 2018 redovisas. Summa 
avvikelser per maj 2018 uppgår till minus ca 10,9 mnkr. Prognos helår, uppdaterad 
i maj 2018, visar på minus ca 9,1 mnkr. Regelbunden uppföljning av det 
ekonomiska utfallet sker till nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 juni 2018.  
Standardrapport.  
Förvaltningsöversikt.  
Utfall och prognos.  
Månadsuppföljning maj 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Ricard Söderberg (S): bifall till förvaltningens förslag med tilläggsförslag att 
uppmana förvaltningen att fortsätta arbetet med besparingsåtgärder utifrån den av 
nämnden sedan tidigare beslutade åtgärdsplanen.  
 
Maria Ahlström (K): avslag på förslag från Ricard Söderberg.  
 
Krister Samuelsson (M): bifall till förslag från Ricard Söderberg med tilläggsförslag 
att om förvaltningen ser att besparingarna inte håller uppmanas förvaltningen att 
återkomma med ytterligare besparingsförslag till nämndens kommande 
sammanträde. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer först Ricard Söderbergs förslag mot Maria Ahlströms förslag 
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ricard Söderberg.  
 
Ordföranden ställer därefter Ricard Söderbergs förslag mot Krister Samuelssons 
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ricard Söderberg.  
 
Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång.  
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

Ja-röst för Ricard Söderbergs förslag.  
Nej-röst för Krister Samuelssons förslag.  
 
Omröstningsresultat  
 
Med 10 ja-röster för Ricard Söderbergs förslag och 1 nej-röst för Krister 
Samuelssons förslag beslutar socialnämnden bifalla Söderbergs förslag:  
 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 
 

Ricard Söderberg (S)          X   
Ronny Hammargren (LP)          X            
Krister Samuelsson (M)                    X  
Eva Leandersson (S)          X   
Stefan Jansson (S)          X   
Ann-Charlotte Strömwall (L)          X   
Monica Andersson (C)          X            
Bernt Ortner (S)          X            
Ann-Britt Jarnedal (LP)          X              
Maria Ahlström (K)          X            
Tommy Westman (SD)          X                              
 
Summa 

          
         10 

         
         1 

 
             

 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av förvaltningens rapport gällande ekonomiskt utfall per maj 
2018.  
 
Nämnden uppmanar förvaltningen att fortsätta arbetet med besparingsåtgärder 
utifrån den av nämnden sedan tidigare beslutade åtgärdsplanen.  
 
Avvikande mening mot nämndens beslut  
 
Skriftlig avvikande mening mot nämndens beslut lämnas av Krister Samuelsson 
(M).  
 
Skriftlig avvikande mening mot nämndens beslut lämnas av Maria Ahlström (K). 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till 
 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Ekonomiavdelningen (för kännedom) 
Kommunens revisorer (för kännedom) 
 
Beslutet skickas till  
 
Förvaltningschef SOF 
Avdelningschefer SOF 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  
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Utdragsbestyrkande:  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 109  
 
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 14 juni 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens redovisning daterad den 14 juni 2018. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av redovisningen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef biståndsenheten 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 110 
 
Framtida äldreomsorg på Skaftö – muntlig delrapport 
Dnr SON 2016-284 
 
Socialnämnden beslutade i maj 2017 att uppdra åt förvaltningen att utreda hur den 
framtida äldreomsorgen ska organiseras på Skaftö.  
 
Socialförvaltningen redovisar muntligt en delrapport där det framtida behovet av 
särskilt boende på Skaftö och i kommunen i stort har prognostiserats. Av 
redovisningen framgår nuvarande förutsättningar för att driva ett kostnadseffektivt 
särskilt boende på Skaftöhemmet Gullvivan samt hur möjliga, mindre kostsamma, 
alternativ har identifierats. 
 
Socialnämndens beslut  
 
Nämnden tar del av den muntliga delrapporten.  
 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med en fullständig 
utredning för beslut vid nämndens sammanträde i oktober 2018.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef SOF 
Avdelningschef vård och omsorg 
Utredare SOF 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 111 
 
Planering av familjecentral – muntlig information 
 
Projektledare Lidia Belgic har inbjudits till socialnämndens sammanträde för att 
informera om pågående arbete med planering av familjecentral i Lysekils kommun.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av informationen.  
 
Beslutet skickas till 
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§ 112  
 
Intern kontroll 2018 – Beslut om tillsyn inom hemtjänsten 
Dnr SON 2017-240 
 
I enlighet med Riktlinjer för intern kontroll för Lysekils kommun ansvarar 
nämnden för den interna kontrollen inom respektive område. Intern kontroll 2018 
genomförs inom två perspektiv:  
 
Perspektiv Verksamhet:  Uppföljning av barn som är placerade i HVB 
  Säkerställa att konverteringsprocessen enligt LAS efterlevs 
 
Perspektiv Ekonomi: Beslut om tillsyn inom hemtjänst 
 
Granskning av barn placerade i HVB redovisades till socialnämnden i maj 2018.  
 
Granskning har i juni skett av beslut om tillsyn inom hemtjänsten. Gransknings-
aktiviteten har haft för avsikt att se på efterlevnaden av riktlinjerna i bedömning 
och beslut om insatsen tillsyn samt om det som efterfrågas i enhetens egen-
kontroller överensstämmer med riktlinjerna.  
 
Bedömningen utifrån granskningen är att det finns brister i efterlevnaden av 
riktlinjerna rörande beslut och bedömning av insatsen tillsyn. Granskningen visar 
också att urvalsprocessen för egenkontrollen som görs regelbundet på enheten bör 
ses över.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2018. 
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning av rapport om intern 
kontroll avseende beslut om tillsyn inom hemtjänsten.  
 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan som 
säkerställer följsamhet av riktlinjer.  
 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny urvalsprincip för 
ärendegranskningen som sker inom ramen för biståndsenhetens egenkontroller.  
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef SOF 
Avdelningschefer SOF 
Ekonomiavdelningen (för kännedom) 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 113 
 
Förordnande att begära handräckning från polismyndigheten och 
kriminalvården 
Dnr SON 2018-157 
 
Socialnämnden kan enligt § 43 punkt 1, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga) begära handräckning från polismyndigheten eller kriminalvården för 
att läkarundersökning skall kunna genomföras i samband med utredning enligt 
LVU. I samma paragraf, § 43 LVU punkt 2, framgår att socialnämnden också kan 
begära handräckning från samma myndigheter för att verkställa ett 
omhändertagande eller beslut om vård enligt LVU.  
 
Enligt § 43 LVU kan endast tjänstemän och förtroendevalda som socialnämnden 
särskilt har förordnat att fatta beslut om handräckning fatta ett sådant beslut. 
Därmed måste dessa tjänstemän och förtroendevalda få ett särskilt förordnande 
och vara namngivna.  
 
Förvaltningen presenterar förslag på fyra tjänstemän och två förtroendevalda som 
förordnas att fatta beslut om handräckningsbegäran enligt LVU.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 juni 2018. 
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden beslutar att förordna följande personer att fatta beslut om 
handräckningsbegäran enligt § 43 LVU till polismyndigheten och kriminalvården:  
 
Ann-Catrin Waldén, enhetschef barn- och ungdomsenheten  
Ingrid Arnholm, enhetschef vuxenenheten  
Julia Lundwall, avdelningschef individ- och familjeomsorgen  
Eva Andersson, förvaltningschef socialförvaltningen  
Ricard Söderberg, ordförande socialnämnden  
Ronny Hammargren, vice ordförande socialnämnden 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Beslutet skickas till 
 
Ann-Catrin Waldén, enhetschef barn- och ungdomsenheten  
Ingrid Arnholm, enhetschef vuxenenheten  
Julia Lundwall, avdelningschef individ- och familjeomsorgen  
Eva Andersson, förvaltningschef SOF  
Ricard Söderberg, ordförande SON 
Ronny Hammargren, vice ordförande SON 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 114  
 
Riktlinjer för arbetet med biståndsbedömning av insatser inom 
socialpsykiatrin 
Dnr SON 2018-151 
 
I samband med en översyn av vilka vägledande dokument, riktlinjer och rutiner 
som är tagna i socialnämnden upptäcktes att riktlinjer för bedömning av ärenden 
inom området socialpsykiatri innehöll felaktigheter i den version som är antagen 
och diarieförd.  
 
Dokumentet är en vägledning vid handläggning av ärendena som rör 
socialpsykiatri och det är av vikt att detta är ett dokument som är känt av nämnden. 
Det ska vara till stöd för biståndshandläggarna vid handläggning av ärenden. 
Vidare ska riktlinjer utgöra grunden för den nivå av service och kvalitet som 
erbjuds i Lysekils kommun.  
 
Dokumentet har därför inledningsvis korrigerats i rubricering samt laghänvisning.  
Dokumentet kommer att behöva ses över i sin helhet, inte bara utifrån rådande 
lagstiftningar, utan även servicenivå, rättspraxis, föreskrifter och lokala 
förutsättningar etc.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2018 inklusive reviderade 
riktlinjer. 
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden beslutar att anta den reviderade versionen av Riktlinjer för arbetet 
med biståndsbedömning av insatser inom socialpsykiatri.  
 
Riktlinjerna gäller från och med 2018-07-01. 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare SOF (f.v.b. till berörd personal samt för publicering) 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 115 
 
Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
Dnr SON 2018-11 
 
Förvaltningschefen informerar om:  
 

- Ny avdelningschef LSS/socialpsykiatri börjar sin anställning 3 september 
2018. 
 

- Verksamheten vid Fjällagården är nu helt nedlagd. Övertalig personal finns 
inom andra verksamhetsområden. 
 

- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har till förvaltningen aviserat om att 
inspektion kommer att ske under sommaren vid Kilens stödboende/HVB-
hem. Inspektionen ska ses som en vanlig tillsyn. 
 

- Tillförordnad socialchef sommaren 2018 är avdelningschef Marianne 
Sandsten för vecka 31 till och med vecka 33 samt avdelningschef Julia 
Lundwall för vecka 33. 
 

- Digitala verksamhetslösningar; processkartläggning kommer att ske under 
sommaren 2018 för att se vad som behövs för att gå in i digitalt arbete med i 
första hand avgiftshantering och därefter med försörjningsstöd.  
 

 
Vice ordförande informerar om:  
 
- Migrationsverket har nu sagt upp de återstående 26 lägenheterna på 

Badhusberget som de hyrt av Lysekils Bostäder AB. Samtliga lägenheter har 
renoveringsbehov så det är oklart när de kommer att kunna hyras ut igen.  
 

- Ett anonymt brev har skickats till vice ordföranden angående organisationen 
vid barn- och ungdomsenheten. Brevet lämnas till registrator för 
diarieföring. 
 
 

Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av informationen. 
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§ 116 
 
Anmälningsärenden  
 
Nämnden tar del av följande anmälningsärenden:  
 

 Redovisning - inkomna domar/beslut  
 

Socialnämndens beslut  
 
Nämnden godkänner redovisningen av de anmälningsärenden som förtecknats och 
redovisas i protokoll, § 116, den 26 juni 2018.  
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 117   
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Med stöd av nämndens beslut om delegationsordning redovisas följande 
delegationsbeslut:  
 

 Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen, perioden 2018-05-01 – 2018-05-31 
 

 Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt 
hemteam, matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats), 
perioden 2018-05-01 – 2018-05-31 
 

 Familjerätt, perioden 2018-05-01 – 2018-05-31 
 

 Uppdragstagare, perioden 2018-05-01 – 2018-05-31 
 

 Urvalslista, klient, perioden 2018-05-01 – 2018-05-31 
 

 Arbetsutskottets protokoll från den 29 maj 2018, §§ 81-82 och den 4 juni 
2018, §§ 83-100.  
 

 Tillförordnad socialchef sommaren 2018. Dnr SON 2018-150 
 
 Socialnämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll, § 117, den 26 juni 2018.  
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 118 
 
Övriga frågor 
 
Skrivelse har inkommit från privatperson med synpunkter angående det beslut 
som tagits om Rutiner för fritidsresor.  
 
Skrivelsen redovisas för nämnden vid dagens sammanträde.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av de synpunkter som framförs.  
 
Beslutet skickas till 
 
Brevskrivaren 
Avdelningschef vård och omsorg 
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri 
Avdelningschef biståndsenhet 
 
 
 


