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ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Socialnämnden Förvaringsplats:  Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2018-03-27 Justeringsdatum: 2018-04-05 

Anslagsdatum: 2018-04-05 Anslagets nedtagande: 2018-04-26 

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: 
 

2018-03-27  kl. 9.00 – 15.30 
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) 
Marie Lindgren (LP) 
Ann-Britt Jarnedal (LP) 
Britt-Marie Kjellgren (K), §§ 43-52, 55-57 
Tommy Westman (SD) 
Maria Ahlström (K), ersätter Britt-Marie 
Kjellgren (K), § 54 
 
 

     

 

 

Icke tjänstgörande ersättare: 
 
Bernt Ortner (S) 
Britt-Marie Didriksson Burcher (L) 

Maria Ahlström (K), §§ 43-52, 55-57 
Ida Strandberg (C), §§ 43-51  kl. 9.00-14.20 
 

 

 

Tjänstemän: 
 
Eva Andersson, förvaltningschef 
 

Paragrafer: 43 - 57 

 

 

Sekreterare: 
 

 

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

Anne-Marie Mattsson 

 

Ordförande: 
 

 

Justerare:  

…………………………………………………………………. 

Ricard Söderberg 

 

…………………………………………………………………. 

Eva Leandersson 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Övriga medverkande 
 
Klaus Schmidt, alkoholhandläggare, §§ 43-45 
Julia Lundwall, avdelningschef individ- och familjeomsorg, §§ 43- 
Marianne Sandsten, avdelningschef myndighetsutövning/bistånd, §§ 48-51 
Sten Nilsson, t.f. avdelningschef LSS/socialpsykiatri, §§ 49-51 
Johanna Eklöf, avdelningschef vård och omsorg, §§ 49-51 
Sofia Öhrblad, ekonom, §§ 49-50 
Line Legén, utredare, §§ 53-54  
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§ 43 
 
Återkallelse av serveringstillstånd, Restaurang Mareld, Grundsund 
 
Bolko Schneder, 0rganisationsnummer 480721-2099, meddelades 2017-06-27 
tillstånd med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen, för att servera starköl, vin samt 
spritdrycker vid Restaurang Mareld, Lönndalsvägen 47, 451 79 Grundsund, med 
giltighetstid året runt mellan kl. 11.00 och kl. 01.00 samt på uteservering mellan  
kl. 11.00 och kl. 01.00.  
 
Tillståndshavaren har 2018-03-15 meddelat socialnämnden att servering av 
alkoholdrycker upphör i Restaurang Mareld på egen begäran.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 mars 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Med stöd av 9 kap 18 § 1 stycket alkohollagen återkallas, efter egen begäran från 
tillståndshavaren, serveringstillståndet för Bolko Schneder, 0rganisationsnummer 
480721-2099, för servering av starköl, vin samt spritdrycker vid Restaurang 
Mareld, Lönndalsvägen 47, 451 79 Grundsund, med giltighetstid året runt mellan 
kl. 11.00 och kl. 01.00 samt på uteservering mellan kl. 11.00 och kl. 01.00.  
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggare SOF (f.v.b. till berörda) 
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§ 44  
 
Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker vid Restaurang 
Fyren, Lysekil 
 
Amoza AB, org.nr. 556892-6256, har sedan tidigare meddelats tillstånd att 
servera starköl vin spritdrycker vid Restaurang Fyren, Lysekil. 
Förvaltningen har fått anledning att utreda om serveringsverksamheten 
bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt om åtgärd 
i form av erinran, varning eller återkallelse av serveringstillstånd är aktuell.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens utredning daterad den 20 mars 2018.  
 

Socialnämndens beslut 

Med stöd av 9 kap 17 § alkohollagen beslutar socialnämnden att ge en 
varning till Amoza AB, org.nr. 556892-6256, med hänvisning till 8 kap 12 § 
alkohollagen att endast den som visar att han eller hon med hänsyn till sina 
personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är 
lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i 
enlighet med de krav som ställs i alkohollagen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggare SOF (f.v.b. till berörda) 
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§ 45 
 
Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker vid Restaurang 
Sjökanten, Lysekil 
 
Lysekil Bar & Kök AB, org.nr. 559054-3038, har sedan tidigare meddelats 
tillstånd att servera starköl vin spritdrycker vid Restaurang Sjökanten, 
Lysekil. Förvaltningen har fått anledning att utreda om 
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen 
(2010:1622) samt om åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av 
serveringstillstånd är aktuell.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens utredning daterad den 12 mars 2018.  
 

Socialnämndens beslut 

Med stöd av 9 kap 17 § alkohollagen beslutar socialnämnden att ge en 
varning till Lysekil Bar & Kök AB, org.nr. 559054-3038, med hänvisning till 
8 kap 12 § alkohollagen att endast den som visar att han eller hon med 
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att 
verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs i 
alkohollagen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggare SOF (f.v.b. till berörda) 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 46 
 
Regler vid andrahandsuthyrning 
Dnr SON 2018-77 
 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg informerar muntligt och skriftligt 
reglerna gällande andrahandsuthyrning till hyresgäst där socialförvaltningen står 
som hyresvärd.  
 
Beslutsunderlag 
 
Upprättade regler. 
Arbetsutskottets protokoll från 2018-03-06, § 36.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 
Beslutet skickas till  
 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 47 
 
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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§ 48  
 
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 15 mars 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens redovisning daterad den 15 mars 2018. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av redovisningen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef biståndsenheten 
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§ 49 
 
Ekonomiskt utfall per februari 2018 
Dnr SON 2018-44 
 
Förvaltningens ekonomiska utfall per februari månad 2018 redovisas. Summa 
avvikelser per februari visar på minus 5 233 tkr. Regelbunden uppföljning av det 
ekonomiska utfallet sker till nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 mars 2018.  
Utfall och prognos.  
Förvaltningsöversikt.  
Standardrapport.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av förvaltningens rapport gällande ekonomiskt utfall per februari 
2018.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef  
Ekonom SOF 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 50 
 
Ekonomisk uppföljningsrapport U1 2018 för socialnämnden 
Dnr SON 2018-44 
 
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari (U1), 30 april (U2), 31 
augusti (U3) samt årsrapport per 31 december.  
 
Dagens rapport, som benämns uppföljningsrapport 1 (U1), omfattar ekonomisk 
uppföljning avseende utfall för perioden samt prognos för helåret.  
 
Utfallet för årets två första månader visar på minus 5,2 mnkr och prognosen per 
helår visar på minus 19,1 mnkr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Uppföljningsrapport 1 inklusive nyckeltal IFO, LSS, VOO.  
 
Ajournering 
 
Ajournering för lunch m.m. kl. 12.00. Ärendet återupptas kl. 15.15.  
 
Socialnämndens beslut  
 
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av ekonomisk 
uppföljningsrapport U1 med tillhörande nyckeltal för individ- och familjeomsorg, 
LSS/socialpsykiatri samt vård och omsorg och uppmanar förvaltningen att 
fortsätta arbetet med besparingsåtgärder.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Kommunens revisorer (för kännedom) 
Förvaltningschef SOF 
Ekonom SOF 
Avdelningschefer SOF 
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§ 51 
 
Verksamhetsberättelser för LSS/socialpsykiatri samt biståndsenhet 
Dnr SON 2018-64 
 
Förvaltningens verksamhetsberättelser för LSS/socialpsykiatri samt 
myndighetsutövning/biståndsenhet presenteras och redovisas vid dagens 
sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens PP-bilder.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av redovisningarna.  
 
Beslutet skickas till 
 
T.f. avdelningschef LSS/socialpsykiatri 
Avdelningschef myndighetsutövning/biståndsenhet 
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§ 52 
 
Muntlig information från barn- och ungdomsenhetens verksamhet 
 
Nämnden får muntlig information angående läget inom barn- och 
ungdomsenhetens verksamhetsområde och speciellt kring händelserna i samband 
med skadegörelser och andra oroligheter med ungdomsgäng i kommunen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av informationen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
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§ 53  
 
Resultat kvalitetsmätningar socialförvaltningen 2017 
Dnr SON 2018-76 
 
Varje år genomförs flera kvalitetsmätningar inom de olika verksamheterna på 
socialförvaltningen. Resultaten kan användas för att följa och förbättra kvalitén i 
socialtjänstens verksamheter. Genom att analysera resultaten kan underlaget också 
användas för att hitta mått på om verksamheten når upp till en viss definierad 
aspekt av kvalitet. Genom att använda resultaten till detta blir mätningarna en 
naturlig del av vår styrmodell.  
 
Förvaltningen redovisar vid dagens sammanträde nyckeltal över, i första hand, 
verksamheternas kvalitet 2017. De mätningar som redovisas är:  
 

 Öppna jämförelser socialtjänst 

 Öppna jämförelser, enhetsundersökning om äldreomsorg, kommunal hälso- 
och sjukvård samt LSS 

 Öppna jämförelsers brukarundersökning – vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? 

 Kommunens kvalitet i korthet, KKIK 

 SKL:s brukarundersökning för individ- och familjeomsorg 

 SKL:s brukarundersökning för funktionshinderområdet 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 mars, inklusive underlag.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av redovisningen av resultaten från de olika 
kvalitetsmätningarna.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef SOF 
Avdelningschefer SOF 
Utredare SOF 
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§ 54  
 
Yttrande avseende detaljplan Södra hamnen 6:2 m.fl.  
Dnr SON 2018-67 
 
En planbeskrivning för Södra hamnen 6:2 m.fl. har inkommit till socialnämnden 
för kännedom och yttrande.  
 
Ägaren av fastigheterna Södra hamnen 6:1-4 har inkommit med ansökan 2015-10-
28 avseende planbesked för att möjliggöra fler bostäder. Intentionen är att bygga 
bostäder inom Södra hamnen för uthyrning till socialförvaltningen. På sikt finns 
även intresse för ny- och ombyggnation inom övriga delar av området för att få fler 
bostäder och kontor. Då avses Södra hamnen 6:1, 6:3 samt 6:4.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2018, av vilken följande 
synpunkter framgår:  
 
Socialförvaltningen har idag verksamheter i form av två gruppboenden i 
fastigheten med beteckningen Södra Hamnen 6:3. Kvarngatans gruppboende med 
adress Kvarngatan 6A och Kronbergets gruppboende med adress Kvarngatan 6B. 
Kvarngatans boende stod färdigt för inflyttning i november 2016 och Kronbergets 
gruppboende har funnits sedan tidigare. 
 
De planer på uthyrning till socialförvaltningen av bostäder i fastighet Södra 
Hamnen 6:2, som omnämns i planbeskrivningen, är inte något som förvaltningens 
representanter har pratat med fastighetsägaren om.  
 
I övrigt har socialförvaltningen följande synpunkter utifrån att göra om fastighet 
Södra hamnen 6:2 till bostäder och/eller kontor: 
 

 Det är viktigt med fortsatt hög tillgänglighet runt byggnaderna för fastighet 
Södra Hamnen 6:2 och 6:3 då två av förvaltningens gruppbostäder ligger i 
och i anslutning till dessa fastigheter. På dessa bostäder finns brukare med 
funktionsnedsättning och behov av framkomlighet för människor med 
nedsatt rörlighet samt att deras eventuella transportfordon kan komma fram 
till boendet.  

 Området ligger centralt i Lysekils tätort och det är viktigt att tillgänglighet 
finns runt samtliga byggnader för personer med olika funktionsvariationer.  
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

 Vid bebyggelse av nya bostäder kan en eventuell inflyttning i kommunen ske 
som i framtiden kan leda till ett ökat behov av den service som förvaltningen 
tillhandahåller. 

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden ställer sig bakom de synpunkter förvaltningen framfört och 
översänder tjänsteskrivelsen som nämndens yttrande till samhällsbyggnads-
förvaltningen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Plan- och byggavdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekil 
Utredare SOF 
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§ 55  
 
Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
Dnr SON 2018-11 
 
Förvaltningschefen informerar om:  
 

 Behov av ytterligare 1 representant till anhöriggruppen. Britt-Marie 
Didriksson Burcher tar uppdraget.  

 
Ordföranden informerar om:  
 

 Påminner om anmälan till utbildningen ”Samtalstonen i politiken” den 18 
april 2018.  

 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av informationen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Anhörigsamordnare SOF 
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§ 56 
 
Anmälningsärenden  
 
Nämnden tar del av följande anmälningsärenden:  
 

 Redovisning inkomna domar/beslut. 
 
Socialnämndens beslut  
 
Nämnden godkänner redovisningen av de domar/beslut som förtecknats och 
redovisas i protokoll, § 56, den 27 mars 2018.  
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§ 57  
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Med stöd av nämndens beslut om delegationsordning redovisas följande 
delegationsbeslut:  
 

 Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen, perioden 2018-02-01 – 2018-02-28 
 

 Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt 
hemteam, matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats), 
perioden 2018-02-01 – 2018-02-28 

 
 Arbetsutskottets protokoll från den 27 februari 2018, §§ 26-27, protokoll 

från den 6 mars 2018, §§ 28-37 samt protokoll från den 16 mars 2018, §§ 38-
40.  

 
 Socialnämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll, § 57, den 27 mars 2018.  
 
 
 


