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Kommunfullmäktigesalen och Teams 
 

Beslutande  
Ledamöter 
 

Ricard Söderberg (S), ordförande 
Ronny Hammargren (LP), vice ordförande 
Charlotte Wendel Lendin (S), Teams 
Christina Gustavsson (S), Teams, ersätter Mårten Blomqvist (S) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Marie Lindgren (LP), Teams 
Philip Nordqvist (M), Teams 
Piotr Warta (SD), Teams 
Britt-Marie Kjellgren (K), Teams 
 

Ersättare 
 

Britt-Marie Didriksson-Burcher (L) 
Camilla Sundberg (MP), Teams 
Carina Holgersson (SD), Teams 
 

Tjänstepersoner och  
övriga närvarande 
  

Julia Lundwall, avdelningschef socialt stöd 
Marianne Sandsten, avdelningschef mottagning och utredning 
Catarina Ross, förvaltningsekonom 
Erik Hedlund, alkoholhandläggare, §§ 64–66 
Linda Ögren, utredare, § 66–67, 72 
Line Legén, utredare, §§ 66–67, 72 
Kent Olsson, ordförande kommunrevisionen, §§ 67-74 
Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare 
Madelene Johansson, nämndsekreterare 
 

 
Paragrafer 
 

§§ 64–74 

 
Sekreterare 
 
 

Digital signering 
………………………………………………………. 
Madelene Johansson  

 
Ordförande 
 

Digital signering 
………………………………………………………. 
Ricard Söderberg 

 
Justerare 
 
 

Digital signering 
………………………………………………………. 
 Ronny Hammargren 

  



 

  Socialnämnden    

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-06-30 

 

2 (15) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 4BFCC5402197043815BC81281F27A833381944CEC7 

 

 

Anslagsbevis av justerat protokoll 
 
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 
 

Nämnd 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokoll justerades 

Datum då justeringen publiceras 

Datum då publiceringen av justeringen upphör 

Förvaring av protokollet 

Socialnämnden 

2021-06-30 

2021-07-06 

2021-07-07 

2021-07-28 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 64 Dnr 2021-000262 

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten - 
Captains Corner, Norra Hamngatan 6 

Sammanfattning 

Lysekils Turism & Kustservice AB, organisationsnummer: 559201-1901 har hos 
socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att 
servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa drycker till slutna sällskap vid 
ovan rubricerat serveringsställe under namnet Captains Corner.  

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt inomhus mellan kl. 11:00 och 01:00. 

Det har under utredningens gång i övrigt ej framkommit några hinder mot att 
ansökan inte ska kunna tillstrykas i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-22 
Planskiss 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja 
Lysekils Turism & Kustservice AB, organisationsnummer: 559201-1901 tillstånd att 
servera starköl, vin spritdrycker samt andra jästa drycker i serveringslokalen till 
slutna sällskap året runt mellan kl. 11:00 och 01:00.  

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare för vidarebefordran 
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§ 65 Dnr 2021-000263 

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten - 
Terrass Niwa AB 

Sammanfattning 

Terrass Niwa AB, organisationsnummer: 559298-5062 har hos socialnämnden 
ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, 
spritdrycker samt andra jästa drycker till allmänheten vid ovan rubricerat 
serveringsställe under namnet Terrass Niwa.  

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt inomhus mellan kl. 11:00 – 01:00 
och utomhus, sommartid, 11:00-23:00. 

Det har under utredningens gång i övrigt ej framkommit några hinder mot att 
ansökan inte ska kunna tillstrykas i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-22 
Planskisser  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja 
Terrass Niwa AB, organisationsnummer: 559298-5062 tillstånd att servera starköl, 
vin spritdrycker samt andra jästa drycker i serveringslokalen samt uteserveringen 
året runt mellan kl. 11:00 – 23:00.  

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare för vidarebefordran 
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§ 66 Dnr 2021-000264 

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten - 
Pizzeria Milano 

Sammanfattning 

Pizzeria Milano AB, organisationsnummer: 660811-0570 har hos Socialnämnden 
ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) att 
servera starköl och vin samt spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe.  

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt mellan kl.11.00 och kl. 01.00. 

Det har under utredningens gång i övrigt ej framkommit några hinder mot att 
ansökan inte ska kunna tillstrykas i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-22 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja 
Pizzeria Milano AB0, organisationsnummer: 660811-0570 tillstånd att servera 
starköl, vin spritdrycker samt andra jästa drycker i serveringslokalen mellan 11:00 – 
01:00 samt uteserveringen året runt mellan kl. 11:00 – 23:00.  

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare för vidarebefordran 
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§ 67 Dnr 2021-000234 

Rutin för beställning, köp och uppföljning av externa platser inom SoL 
och LSS 

Sammanfattning 

PwC fick ett uppdrag från Lysekils kommun att granska om kommunstyrelsen och 
socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och insyn av 
verksamheter som utförs av externa utförare. 

Bedömningen gjordes att kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställde en 
ändamålsenlig uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av externa utförare.  

Bedömningen resulterade i nedanstående rekommendationer: 

- Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns kommunövergripande 
riktlinjer och rutiner som reglerar kommunens insyn och kontroll av de 
privata utförarnas verksamhet. 

- Att socialnämnden säkerställer att avtal med privata utförare reglerar insyn 
och kontroll av verksamheten. 

Utifrån ovanstående rekommendationer har kommunstyrelsen antagit ett program 
för verksamhet som utförs av privata verksamheter. 

Socialförvaltningen har utifrån ovanstående rekommendationer genomfört en 
processkartläggning avseende beställning, köp och uppföljning av externa platser 
enligt SoL och LSS.  

En rutin för processen har upprättats som tydliggör de olika aktiviteterna i 
processen och ansvarsområden. Detta för att säkerställa att insatsen ska utföras med 
god kvalitet och öka insynen i de externa verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-30 
Bilaga 1. Revisionsrapport från PWC, Privata utförare- kommunens insyn och 
uppföljning från december 2019 
Bilaga 2. Fullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare 
daterad den 22 april 2020 
Bilaga 3. Rutin för beställning, köp och uppföljning av externa platser enligt SoL och 
LSS med bilagor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Gustavsson (S): Tilläggsförslag att genomföra en uppföljning av rutinen 
efter 1 år. 

Ann-Charlotte Strömwall (L): Tilläggsförslag att ge socialnämnden ett tillfälle för 
genomgång av rutiner för beställning, köp och uppföljning av externa platser inom 
SoL och LSS.  

Philip Nordqvist: Bifall till Christina Gustavsson och Ann-Charlotte Strömwall 
tilläggsförslag.  

Beslutsgång 
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Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner 
att socialnämnden beslutar enligt förslaget.  

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Christina Gustavssons 
tilläggsförslag och finner att socialnämnden beslutar enligt tilläggsförslaget.  

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Ann-Charlotte Strömwalls 
tilläggsförslag och finner att socialnämnden beslutar enligt tilläggsförslaget.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa rutinen för beställning, köp och uppföljning av 
externa platser enligt SoL och LSS. 

Socialnämnden beslutar att genomföra en uppföljning av rutinen efter 1 år. 

Socialnämnden beslutar att ge socialnämnden ett tillfälle för genomgång av rutiner 
för beställning, köp och uppföljning av externa platser inom SoL och LSS. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Eva Andersson, Förvaltningschef, Socialförvaltningen 
Julia Lundvall, Avdelningschef, Socialförvaltningen 
Johanna Eklöf, Avdelningschef, Socialförvaltningen 
Marianne Sandsten, Avdelningschef, Socialförvaltningen 
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§ 68 Dnr 2021-000035 

Sammanställning - Budgeterade placeringar inom vuxen-, barn- och 
ungdomsenheten 2021 

Sammanfattning 

Placeringar av barn och unga samt vuxna med missbruksproblematik kan ha stor 
påverkan på socialnämndens ekonomiska resultat. 

För att bättre följa budgetläget för placeringar inom vuxen, barn- och 
ungdomsenheten tar förvaltningen varje månad fram en sammanställning som 
redovisas för nämnden 

Beslutsunderlag 

Sammanställningar över placeringar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 69 Dnr 2021-000001 

Ekonomisk uppföljning per maj 2021  

Sammanfattning 

Enligt kommunens styrmodell ska uppföljning av budgetramar och resurser ske per 
sista feb (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3), oktober (U4) samt årsrapport per 31 
december. 

Utöver det ska månadsrapporter redovisas för mars, maj, september och november. 

Månadsrapporten för maj omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden och 
prognos för helår. 

Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-14 
Förvaltningsöversikt maj 2021 
Standardrapport maj 2021 
Utfall och prognos maj 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av och godkänner den ekonomiska redovisningen av den 
ekonomiska uppföljningsrapporten per maj månad. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Socialchef 
Avdelningschefer 
Förvaltningsekonomer   
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§ 70 Dnr 2021-000007 

Redovisning av delegationsbeslut  

Sammanfattning 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstepersoner enligt socialnämndens delegationsordning. 

Socialnämnden tar del av de fattade delegationsbeslut som förtecknats i lista till 
socialnämndens sammanträde 2021-06-30.  

Ordförande- och biståndshandläggarbeslut anmäls.  

Beslut enligt: 

 SoL - Socialtjänstlag 

 LVM - lag om vård av missbrukare i vissa fall 

 LVU - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Beslutsunderlag 

Lista över fattade delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 71 Dnr 2021-000017 

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar - Socialnämnden 
2021-06-30 

Sammanfattning 

- Beslut 2021-06-24 - Mål nr 7423-21 - Underställande myndighet 
Socialnämnden i Lysekils kommun. Förvaltningsrätten fastställer det 
underställda beslutet. 

- Dom 2021-06-21 - Mål nr 14637-19 - Klagande, Motpart Lysekils kommun, 

överklagat socialnämndens beslut 2019-10-30, Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet  

- Dom 2021-06-21 - Mål nr 2366-20 - Klagande, Motpart socialnämnden i 

Lysekils kommun, överklagat beslut 2020-01-30, Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet  

- Beslut 2021-06-15 - mål nr 6815-21 - Saken Bistånd enligt socialtjänstlagen 
(2001:452) 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-09, § 102 – Beslut att använda 

socialnämndens tidigare överskott för att täcka befarande underskott 

- Dom 2021-06-02 - Mål nr 6910-20 - Saken Assistansersättning enligt 
socialförsäkringsbalken, SFB - Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

- Beslut 2021-06-10 - Mål nr 2483-21 - Saken vård enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU, fråga om prövningstillstånd 

- Riktlinjer för Lysekils kommuns styrdokument 

- Sammanträdesprotokoll från 2021-05-04 - Rådet för folkhälsa och social 
hållbarhet 

Beslutsunderlag 

Inkomna skrivelser, beslut och domar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser, beslut 
och domar som förtecknats i protokoll 2021-06-30, § 71. 
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§ 72 Dnr 2021-000027 

Information om avvikelser - lex Sarah, lex Maria och 
synpunkter/klagomål - Socialnämnden 210630 

Sammanfattning 

Socialnämnden får information om avvikelser som: lex Sarah lex Maria och inkomna 
synpunkter/klagomål i upprättad lista.  

Beslutsunderlag 

Sammanställd lista på avvikelser - lex Sarah, lex Maria och synpunkter/klagomål.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 73 Dnr 2021-000032 

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 2021 

Tf. förvaltningschef Julia Lundwall 

Statliga medel till familjehemsvården 

Kommunen har fått statliga medel till att utveckla familjehemsvården och de medlen 
kommer att utbetalas även för de kommande två åren. Medlen kommer att användas 
familjehemssekreterare, arbetsledare, utbildning av familjehem och personal.  
 
Lediga platser 

Det finns för närvarande 8 lediga platser på SÄBO, varav 5 på demensavdelning och 
3 på somatisk avdelning. 
 
Egenkontroller barn- och ungdomsenheten 

Metodutvecklaren rapporterar att egenkontrollerna genomförs dagligen enligt rutin. 
Inga avvikelser gällande försenade skyddsbedömningar eller förhandsbedömningar 
har förekommit under den senaste rapporteringsperioden. Inga nya försenade 
utredningar har tillkommit och enheten arbetar med att färdigställa de tidigare 
försenade utredningarna.  

Ordförande  

Information att förvaltningschefen och ordförande har blivit intervjuade av 
inspektionen för vård och omsorg (IVO). Intervjun är en rutingranskning som 
senarelagts på grund av Covid-19.  Svar väntas nu från IVO.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 74 Dnr 2021-000033 

Övrigt 2021 

Sammanfattning 

 

Carina Holgersson (SD) undrar om förvaltningen har någon som utrededer 
utbetalningar gällande försörjningsstöd. Julia Lundwall informerar att det är 
arbetslivsförvaltningen som handhar försörjningsstöden i kommunen.  

Ordförande tackar ledamöterna och tjänstepersoner för gott samarbete och önskar 
alla en bra sommar.  

 



 

Undertecknat av följande personer

RONNY
HAMMARGREN
E-Legitimation: BankID File
Datum: 2021-07-06 21:01:27
Transaktionsidentitet: 4BFCC5402197043815BC81281F27A833381944CEC7

RICARD SÖDERBERG
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2021-07-06 22:31:23
Transaktionsidentitet: 9BCC7E7B7EDD3D48C282ED94E8548D08D30042932E

MADELENE
JOHANSSON
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2021-07-07 07:36:45
Transaktionsidentitet: 7fcd609dd2f611a792a1587fbbf69187e5ae2b5f1b45e094c45aaa41938f938e

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma

 


		2021-07-07T07:37:11+0200
	RONNY HAMMARGREN


		2021-07-07T07:37:13+0200
	RICARD SÖDERBERG


		2021-07-07T07:37:14+0200
	MADELENE JOHANSSON




