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ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Socialnämnden Förvaringsplats:  Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2018- Justeringsdatum: 2018- 

Anslagsdatum: 2018- Anslagets nedtagande: 2018- 

Bevis om tillkännagivande av justering:  

 
 

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

Sammanträdestid: 
 

2018-11-27 kl. 9.00 – 14.15 
Ajournering för lunch kl. 12.25-13.25 

 

 

Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil  

 

Tjänstgörande ledamöter och 

ersättare: 

 

 

 
Ricard Söderberg (S), ordförande 
Ronny Hammargren (LP), vice ordf. 
Bernt Ortner (S), ersätter Krister  

Samuelsson (M) 

Eva Leandersson (S) 
Stefan Jansson (S) 

Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Monica Andersson (C) 
Marie Lindgren (LP) 
Lena Hammargren (LP), ersätter Ann-Britt 

Jarnedal (LP) 

Britt-Marie Kjellgren (K) 
Tommy Westman (SD) 

 

 

Icke tjänstgörande ersättare: 
 
Per-Olof Gustafsson (S) 
Britt-Marie Didriksson Burcher (L) 
Maria Ahlström (K) 

 

 

 

Tjänstemän: 
 
Eva Andersson, förvaltningschef 
 

Paragrafer: 204 - 217 

 

 

Sekreterare: 
 

 

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

Anne-Marie Mattsson 

 

Ordförande: 
 

 

Justerare:  

…………………………………………………………………. 

Ricard Söderberg 

 

…………………………………………………………………. 

Marie Lindgren 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

 

Övriga medverkande 
 
Joakim Hagetoft, säkerhetssamordnare, §§ 204-205 
Dan Carlsson, kommunpolis, §§ 204-205 
Sanna Lannesjö, integrationsstrateg, § 204 
Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg, § 204 
Julia Lundwall, avdelningschef individ- och familjeomsorg, §§ 204-213 
Klaus Schmidt, alkoholhandläggare, §§ 207-208 
Johanna Eklöf, avdelningschef vård och omsorg, §§ 206-207 
Catharina Ross, ekonom § 206-207 
Marianne Sandsten, avdelningschef biståndsenhet, § 210-211 
Peter Forsberg, socionomstudent/praktikant, § 210-211 
Pia Zettergren, MAS, § 214 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 204 
 
Effektiv Samordning för Trygghet (EST) – muntlig information 
 
Effektiv samordning för trygghet (EST) är en arbetsmetod som används som en del 
i det kunskapsbaserade trygghetsskapande arbetet i Lysekils kommun.  
 
Kommunens säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft har tillsammans med Lysekils 
kommunpolis Dan Carlsson, integrationssamordnare Sanna Lannesjö och 
folkhälsosamordnare Anna Holgersson Nyman bjudits in till dagens sammanträde 
för att informera om Effektiv samordning för trygghet (EST) i Lysekils kommun.  
 
Effektiv samordning för trygghet inriktas mot situationellt trygghetsskapande 
arbete och används som ett komplement till det övriga långsiktiga arbete som 
bedrivs hos kommun, polis och andra aktörer. Målet med metoden är att minska 
och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg 
att kunna hända. 
 
Varannan vecka görs en informationsinsamling i kommunen som sammanställs av 
kommunstyrelseförvaltningens brottsförebyggande arbetsgrupp som kallas för 
Trygghetsgruppen. 
 
Informationsinsamlingen utgår från en checklista som är framtagen i EST-
metoden. Den bygger på viktiga indikatorer som kan påverka tryggheten i det 
offentliga rummet. De som inrapporterar är polismyndigheten och samtliga 
förvaltningar inom Lysekils kommun samt Lysekils Bostäder AB. 
 
Sammanställningen bildar en kommunal lägesbild som delas med polis-
myndigheten och tillsammans tas en gemensam lägesbild fram som utgör 
inriktningen för den kommande tvåveckorsperioden. Lägesbilden utgör en del av 
inriktningen för kommunens och polisens trygghetsfrämjande arbete. Den används 
för att snabbt kunna sätta in insatser mot de problem som uppstår kortsiktigt, men 
ligger också till grund för åtgärder på längre sikt. 
 
Socialnämndens beslut  
 
Nämnden tar del av informationen.  
 
Beslutet skickas till  
 
Säkerhetssamordnaren  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 205 
 
Interna riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot 
förtroendevalda – muntlig information 
 
Det är idag vanligt att förtroendevalda utsätts för olika former av hot och 
trakasserier både via sociala medier och även muntligen, till exempel via direkta 
telefonkontakter.  
 
Lysekils kommuns säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft har tillsammans med 
kommunpolis Dan Carlsson bjudits in till dagens sammanträde för att informera 
om kommunens interna riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld 
mot förtroendevalda. Av informationen framkommer bland annat följande:  
 
Lysekils kommuns förtroendevalda ska:  

▪ delta på utbildning hot/våld  
▪ känna till riktlinjerna för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot 

förtroendevalda  
▪ rapportera eventuella incidenter  

 
Lysekils kommun, genom säkerhetssamordnaren, ska: 

▪ tillsammans med gruppledare ansvara för rådgivning och stöd till utsatta  
▪ ta emot, dokumentera och administrera incidentrapporter  
▪ vid behov informera och anordna utbildning kring hot och våld  
▪ se till att kontaktvägar finns upprättade med polis och andra berörda 

myndigheter  
 

Via länken www.sakerhetspolisen.se finns tillgång till den senast reviderade 
upplagan av handboken ”Personlig säkerhet”.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av informationen. 
 
Beslutet skickas till 
Säkerhetssamordnaren 
  

http://www.sakerhetspolisen.se/
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 206 
 
Ekonomiskt utfall per oktober månad 2018  
Dnr SON 2018-44 
 
Förvaltningens ekonomiska utfall per oktober månad 2018 redovisas. Summa 
avvikelser per oktober månad visar på minus ca 10,5 mnkr. Prognos per helår, lagd 
i oktober 2018, visar på minus ca 10,8 mnkr. Regelbunden uppföljning av det 
ekonomiska utfallet sker till nämnden.  
 
I samband med redovisningen av utfallet per oktober informerar förvaltnings-
chefen om det ekonomiska läget inför 2019. Förvaltningen får 4 mnkr mindre i 
statsbidrag för bemanning. Vård och omsorg arbetar med att minska bemanningen 
inför 2019 med den summan. Det visar sig dock att en minskning med personal i 
nattpatrullen motsvarande 1,2 mnkr inte går att genomföra. Således kommer 
budgeten inte att gå ihop för 2019.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-19.  
Standardrapport.  
Förvaltningsöversikt.  
Utfall och prognos.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av förvaltningens rapport gällande ekonomiskt utfall per oktober 
månad 2018.  
 
Nämnden tar även del av informationen om det ekonomiska läget inför 2019 på 
grund av minskat statsbidrag för bemanning som bland annat medför att det 
saknas medel då en minskning av personal i nattpatrullen motsvarande 1,2 mnkr 
inge går att genomföra. 
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till 
 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Ekonomiavdelningen (för kännedom) 
Kommunens revisorer (för kännedom) 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Beslutet skickas till  
 
Förvaltningschef SOF 
Avdelningschefer SOF 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 

Socialnämnden                                                    2018-11-27 7/17 

 

 

Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 207 
 
Övriga frågor 
 
Ledamot Britt-Marie Kjellgren (K) och ersättare Britt-Marie Didiriksson Burcher 
(L) delger nämnden att de tagit emot brev och telefonsamtal från personal och 
anhöriga från avdelning 5 på Lysekilshemmet angående upplevd oro för vissa 
omställningar som kommer att göras inom verksamheten.  
 
Innehållet i brevet diskuteras vid dagens sammanträde.  
 
Socialnämndens beslut  
 
Nämnden tar del av informationen.  
 
Beslutet skickas till  
 
Förvaltningschef 
Avdelningschef vård och omsorg 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 208 
 
Tillstånd för servering av alkoholdrycker, Restaurang Peking, Lysekil 
 
Rong Hua Handelsbolag, organisationsnummer 969752-4172, har hos 
socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 
servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa drycker vid Restaurang 
Peking, Landsvägsgatan 1 B, 453 35 Lysekil. Serveringstillståndet är avsett att gälla 
året runt till allmänheten i serveringslokalen. Den sökta serveringstiden är mellan 
kl. 11.00 och kl. 01.00.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 30 oktober 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) beviljas Rong Hua Handelsbolag, 
organisationsnummer 969752-4172, tillstånd för att till allmänheten servera 
starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa drycker vid Restaurang Peking, 
Landsvägsgatan 1 B, 453 35 Lysekil, året runt i serveringslokalen mellan kl. 11.00 
och kl. 01.00.  
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggare SOF (f.v.b. till berörda)  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 209 
 
Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker, Pizzeria Milano 
Lysekil 
 
Pizzeria Milano/Ilievski Lupco, organisationsnummer 660811-0570, har tidigare 
meddelats tillstånd att till allmänheten servera starköl, vin samt spritdrycker vid 
Pizzeria Milano, Badhusgatan 1, 453 30 Lysekil. Socialnämnden har fått anledning 
att utreda om serveringsverksamheten bedrivs enligt reglerna i alkohollagen 
(2010:1622) samt om åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av 
serveringstillstånd är aktuell.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Med stöd av 9 kap 18 § alkohollagen beslutar socialnämnden att återkalla 
serveringstillståndet för Ilievski Lupco, organisationsnummer 660811-0570, för 
servering av starköl, vin samt spritdrycker vid Pizzeria Milano, Badhusgatan 1,    
453 30 Lysekil, med hänvisning till 8 kap 12 § alkohollagen att serveringstillstånd 
endast får meddelas 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 upp i denna lag. 
 
Besvärshänvisning.  
  
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggare SOF (för vidare befordran till berörda)  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 210 
 
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 19 november 
2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens redovisning daterad 2018-11-19. 
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden tar del av redovisningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef biståndsenhet 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 211 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 3/2018 
Dnr SON 2018-121 
 
Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). Rapport ska även lämnas till kommunfullmäktige samt till 
kommunens revisorer. Anmälan ska göras då verkställighet av fattat beslut inte har 
påbörjats inom tre månader från beslutsdatum.  
 
Rapport avseende vård och omsorg samt LSS för kvartal 3/2018 redovisas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av redovisningen.  
 
Rapport avseende individ- och familjeomsorg, kvartal 3/2018, överlämnas till 
kommunfullmäktige och till kommunens revisorer för kännedom.  
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
 
Beslutet skickas till  
 
Handläggare SOF 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 212 
 
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 med missbruksproblematik 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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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 213 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 3/2018 
Dnr SON 2018-96 
 
Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). Rapport ska även lämnas till kommunfullmäktige samt till 
kommunens revisorer. Anmälan ska göras då verkställighet av fattat beslut inte har 
påbörjats inom tre månader från beslutsdatum.  
 
Rapport avseende individ- och familjeomsorg för kvartal 3/2018 redovisas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningen tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av redovisningen.  
 
Rapport avseende vård och omsorg samt LSS, kvartal 3/2018, överlämnas till 
kommunfullmäktige och till kommunens revisorer för kännedom.  
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
 
Beslutet skickas till  
 
Handläggare SOF 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 214  
 
Presentation – medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Zettergren presenterar sig och informerar 
om arbetet som MAS för Lysekils kommun i samarbete med Munkedals och 
Sotenäs kommuner.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av informationen och hälsar Pia Zettergren välkommen till 
Lysekils kommun.  
 
Beslutet skickas till  
 
---  
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 215 
 
Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
Dnr SON 2018-11 
 
Förvaltningschefen informerar om:  
 

- Ensolutions översyn om ekonomisk styrning. Resultat håller på att 
sammanställas och kommer att presenteras vid nämndens sammanträde 
den 18/12 2018. 

 
- Kommunfullmäktiges beslut om familjecentralen i arbetsförmedlingens 

lokaler på Kungstorget.  Verksamheten kommer troligtvis igång efter 
sommaren 2019. Förvaltningen kommer nu att se över möjligheten för 
ungdomsmottagningen att flytta till samma lokaler. 
 
 

- Översyn av Arbetsmarknadsenhetens verksamhetstillhörighet. Arbetet inte 
helt klart ännu, men målsättningen är att hitta en organisation som stärker 
möjligheten för så många som möjligt att komma i arbete. 
 
 

- Förhandling har skett med berörda fackliga organisationer om 
förvaltningens ekonomiska effektiviseringar.  

 
 
Socialnämndens ordförande informerar om:  
 

- Seniormässan i Brastad  
 
Socialnämndens vice ordförande informerar om:  
 

- Ärenden som diskuterades vid sammanträdet den 15 november 2018 med 
kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinder-
frågor. Protokollet finns att läsa på kommunens hemsida. 

 
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden tar del av informationen.  
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 216  
 
Anmälningsärenden  
 
Nämnden tar del av följande anmälningsärenden:  
 
 

➢ Kommunfullmäktige; Protokollsutdrag § 7, 2018-10-10, Ekonomisk 
uppföljningsrapport 3/2018. Dnr SON 2018-44 
 

➢ Privatperson; beröm, synpunkter och missnöje gällande särskilt boende.  
Dnr SON 2018-258 

 
➢ Redovisning – inkomna domar/beslut. Dnr 2018-5, 2018-197, 2018-244, 

2018-120 
 
Socialnämndens beslut  
 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden samt inkomna 
domar/beslut som förtecknats och redovisas i protokoll, § 216, den 27 november 
2018.  
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 217 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Med stöd av nämndens beslut om delegationsordning redovisas följande 
delegationsbeslut:  
 

➢ Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen, perioden 2018-10-01 – 2018-10-31 
 

➢ Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt 
hemteam, matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats), 
perioden 2018-10-01 – 2018-10-31 

 
➢ Familjerätt, perioden 2018-10-01 – 2018-10-31 

 
➢ Uppdragstagare, perioden 2018-10-01 – 2018-10-31 

 
➢ Urvalslista klient, perioden 2018-10-01 – 2018-10-31 

 
➢ Arbetsutskottets protokoll, §§ 163 - 183, från den 6 november 2018 

 
Socialnämndens beslut  
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll, § 217, den 27 november 2018.  
 


