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§ 19 
 
Återkallelse av serveringstillstånd Skärgårdskrogen i Fiskebäckskil AB, 
Norra Hamnen 5, Lysekil  

Skärgårdskrogen i Fiskebäckskil AB org.nr. 556726-2430, meddelades den 28 maj 
2012 tillstånd med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen att servera starköl, vin, 
spritdrycker samt andra jästa drycker vid Restaurang NH5, Norra Hamnen 5, 451 
33 Lysekil med giltighetstiden året runt mellan kl. 11:00 och kl. 02:00 samt 
uteservering mellan kl. 11:00 och kl. 02:00. 
 
Tillståndshavaren har den 19 januari 2018 meddelat socialnämnden att servering 
av alkoholdrycker upphör i ovannämnda Restaurang NH5, Lysekil. Serverings-
tillståndet upphör på egen begäran från den 31 januari 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2018.  
 

Socialnämndens beslut 

Med stöd av 9 kap 18 § första stycket alkohollagen beslutar socialnämnden att 
återkalla serveringstillståndet för Skärgårdskrogen i Fiskebäckskil AB, org.nr. 
556726-2430, att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa drycker vid 
Restaurang NH5, Norra Hamnen 5, 451 33 Lysekil med giltighetstiden året runt 
mellan kl. 11:00 och kl. 02:00 samt på uteservering mellan kl. 11:00 och kl. 02:00. 
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggaren SOF (f.v.b. till berörda)  
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§ 20 
 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten, 
Norra Hamnen 5, Lysekil 
 
Bröderna SK AB, org.nr 559142-6951, har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § 
alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin samt spritdrycker och andra 
jästa drycker i Restaurang Norra Hamnen 5, 453 31 Lysekil. 
 
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten mellan  
kl. 11.00 och kl. 02.00 samt med tillstånd till cateringverksamhet till slutna 
sällskap mellan kl. 11.00 och kl. 02.00. 
 
Det har inte framkommit några anmärkningar runt sökanden eller 
serveringsstället. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2018. 
 

Socialnämndens beslut 

Med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) beviljas Bröderna SK AB, org.nr 
559142-6951, tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker i serveringslokalen samt 
uteservering vid Norra Hamnen 5, 453 31 Lysekil året runt till allmänheten mellan 
kl. 11.00 och kl.02.00 samt uteserveringen.  
 
Beslutet avser även tillstånd till cateringverksamhet till slutna sällskap mellan  
kl. 11.00 och kl. 02.00. 
 
Eventuell musik skall ha avslutats senast kl.23:00. Ljudnivåerna måste hållas 
på en måttlig nivå så att Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus i 
närliggande bostäder ej överskrids. 
 
Om störningar uppstår för närboende kan öppethållande komma att 
begränsas.  
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggaren SOF (f.v.b. till berörda) 
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§ 21 
 
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. Budgeten för 
placeringar överskreds 2017, både på barn- och ungdomsenheten och på 
vuxenenheten.  
 
För att bättre kunna följa budget för placeringar gällande barn och unga 
samt vuxna har förvaltningen tagit fram en sammanställning/redovisning 
för att ge nämndens politiker en möjlighet att lättare kunna följa de 
förändringar som sker under året.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2018.  
Sammanställning barn- och ungdomsenhet samt vuxenenhet.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av redovisningen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
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§ 22  
 
Bostadssocialt samarbetsavtal mellan socialförvaltningen och 
Lysekils Bostäder AB 
Dnr SON 2018-43 
 
Socialtjänsten ansvarar enligt socialtjänstlagen för att människor som bor 
eller vistas i kommunen ska få stöd och hjälp i de fall behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt. När det gäller personer som inte kan erhålla 
bostad själva, på grund av specifika skäl, har kommunen ett ansvar för att 
ge bistånd till detta. Rent praktiskt sker detta genom att socialförvaltningen 
har kontrakt med fastighetsägaren och sedan hyr ut bostaden i andra hand 
till den enskilde.  
 
Lysekils Bostäder AB och socialförvaltningen har tillsammans tagit fram ett 
förslag till samarbetsavtal gällande de sociala bostadskontrakten.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2018.  
Förslag till samarbetsavtal.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna föreslaget samarbetsavtal.  
 
Socialnämnden tecknar avtal med Lysekils Bostäder AB i enlighet med 
förslaget.  
 
Beslutet skickas till 
 
Lysekils Bostäder AB 
Förvaltningschef SOF 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
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§ 23 
 
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 februari 
2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens redovisning daterad den 15 februari 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av redovisningen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef biståndsenheten 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 24 
 
Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4/2017 
Dnr SON 2017-110, 2017-111 
 
Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). Rapport ska även skickas till kommunfullmäktige samt till 
kommunens revisorer.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2018 avseende SoL och LSS, 
kvartal 4/2017.  
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 februari avseende SoL, individ- och 
familjeomsorg, kvartal 4/2017.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av redovisningen.  
 
Rapporten överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige och till kommunens 
revisorer.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef biståndsenhet 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
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§ 25  
 
Krisledningsplan för socialtjänsten 2018 
Dnr SON 2018-65 
 
Krisledningsplan för socialförvaltningen är framtagen i samarbete med 
kommunens säkerhetssamordnare utifrån kraven i lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.  
 
Planen bygger på gemensamma grunder för ledning och samverkan som 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram.  
 
Krisledningsplanen beskriver hur socialförvaltningen organiserar, samordnar, 
samverkar och leder arbetet vid en redan inträffad kris eller vid en förvarning om 
en kris eller samhällsstörning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2018.  
Krisledningsplan för socialtjänsten.  
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden beslutar att anta upprättad Krisledningsplan för 
socialförvaltningen.  
 
Socialnämnden beslutar att upprättad krisledningsplan ersätter tidigare plan från 
2016-04-06 med diarienummer 06-073. 
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till 
 
Förvaltningschef SOF 
Samtliga avdelningschefer SOF 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska SOF 
Utredare SOF 
Kommunens säkerhetssamordnare 
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§ 26 
 
Ekonomiskt resultat per januari 2018 
Dnr SON 2017-37 
 
Förvaltningens ekonomiska resultat per januari 2018 redovisas muntligt. Utfall 
personalkostnader per avdelning visar på ett totalt minusresultat om 1787 tkr per 
januari 2018. Regelbunden uppföljning av det ekonomiska resultatet sker till 
nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Muntlig rapport.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av förvaltningens rapport om ekonomiskt resultat per januari 
2018.  
 
Beslutet skickas till  
 
Förvaltningschef  
Ekonom SOF 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 27 
 
Årsrapport 2017 
Dnr SON 2018-64 
 
Förvaltningen lämnar redovisning avseende 2017 års verksamhet och ekonomiska 
resultat. Rapporten/redovisningen innehåller verksamhetsbeskrivning, 
måluppfyllelse, ekonomisk analys samt beskrivning av verksamhetens utmaningar 
inför de kommande fem åren.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2018.  
Årsrapport 2017.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av redovisad årsrapport 2017.  
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Avdelningschefer SOF 
Förvaltningschef SOF 
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§ 28  
 
Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och 
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion.  
Dnr SON 2017-273 
 
Kommunerna i Västra Götaland har sedan år 2000 ett samarbetsavtal med Västra 
Götalandsregionen kring inkontinenshjälpmedel och distributionen av dessa 
hjälpmedel. Nuvarande avtal löper ut 2018-04-30. En partsgemensam grupp har 
tagit fram ett nytt förslag på samarbetsavtal som ska säkerställa samverkan och 
gemensam utveckling gällande försörjningen av nutritionsprodukter och 
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion. Parterna föreslås teckna ett 
avtal för perioden 2018-05-01 – 2021-04-30.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2018.  
Samarbetsavtal. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden antar upprättat ”Samarbetsavtal för försörjning av 
nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion” med 
start 2018-05-01.  
 
Beslutet skickas till 
 
kansli@fyrbodal.se 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
  

mailto:kansli@fyrbodal.se
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§ 29 
 
Berättelse för kvalitet och patientsäkerhet 2017 
Dnr SON 2018-37 
 
Enligt 3 kap 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Utöver vad som framgår där 
ska patientsäkerhetsberättelsen innehålla uppgifter enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
SOSFS 2011:9.  
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 ska arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras. Vårdgivare, 
den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, bör med 
dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen kvalitets-
berättelse.  
 
Förvaltningen har upprättat en gemensam berättelse för kvalitet och patient-
säkerhet. I fokus är det arbete som har en direkt koppling till de personer som får 
insatser från förvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2018.  
Berättelse för kvalitet och patientsäkerhet 2017.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till ”Berättelse för kvalitet och 
patientsäkerhet 2017”.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef SOF 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Utredare SOF 
Avdelningschef vård och omsorg (f.v.b. till berörda) 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg (f.v.b. till berörda) 
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri (f.v.b. till berörda) 
Avdelningschef bistånd (f.v.b. till berörda) 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 

Socialnämnden                                                    2018-02-27 14/22 

 

 

Justerare: 
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§ 30  
 
Lysekils kommuns medverkan i Samverkande sjukvård 
Dnr SON 2018-1 
 
Lysekils kommun har idag ett avtal om närsjukvårdsuppdrag och det finns en 
möjlighet att utöka omfattning av avtalet, att ingå i samverkande sjukvård. Det 
skulle innebära att kommunens sjuksköterskor kan ge sjukvård på uppdrag av 
andra vårdaktörer som t.ex. SOS Alarm, kommunens hemtjänst, primärvården och 
1177.  
 
I Fyrbodals kommuner, inklusive Lilla Edet, ingår nu 11 av 15 kommuner i 
samverkande sjukvård. Utvecklingen av denna typ av samverkansformer ökar 
nationellt och är positivt uppmärksammat. Det gör skillnad i människors liv där 
man likt Lysekils kommuns invånare har långt till sjukhus och antalet ambulanser i 
området är få, samt att de har stort täckningsområde. Socialförvaltningen har 
utrett vad det skulle innebära för kommunen att ingå avtal om samverkande 
sjukvård med Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Förvaltningen ser att det skulle 
bidra till stor nytta för kommunens samtliga invånare, att vård ges på rätt vårdnivå.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2018.  
Riskbedömning 
Information om Samverkande sjukvård 
Protokoll, förhandling enligt 11 § MBL, den 17 januari 2018 med facklig företrädare 
för Vision. 
Protokoll, förhandling enligt 11 § MBL, den 17 januari 2018 med facklig företrädare 
för Kommunal.  
Protokoll, förvaltningens samverkansgrupp, den 17 januari med fackliga 
företrädare för Vårdförbundet och SSR.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden ingår avtal i ett år om Samverkande sjukvård med Norra Hälso- 
och sjukvårdsnämnden. Därefter utvärdering med möjlighet till förlängning.  
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef SOF 
Avdelningschef vård och omsorg 
Enhetschef sjuksköterskeenheten 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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§ 31 
 
Information angående ungdomsgäng 
 
Till dagens sammanträde har förvaltningen bjudit in säkerhetssamordnare Joakim 
Hagetoft, polis Henrik Rörberg, integrationsstrateg Sanna Lannesjö, 
avdelningschef Julia Lundwall och folkhälsosamordnare Anna Nyman Holgersson 
för att informera nämndens ledamöter och ersättare om läget kring de 
ungdomsgäng som orsakat viss skadegörelse och oro inom kommunen.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 
Beslutet skickas till 
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§ 32 
 
Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
Dnr SON 2018-11 
 
Förvaltningschefen informerar om:  
 

 Ekonom har anställts och kommer att börja sin anställning den 7 maj 
 

 Tjänsten som avdelningschef LSS/socialpsykiatri är ännu inte tillsatt. T.f. 
avdelningschef Sten Nilsson är kvar till 15 juni. 
 

 En konsult från Ensolution hjälper till med avstämningar inom hemtjänsten. 
 

 Nämndens dialogdag den 13 mars hålls i Borgmästaren. Ämnen är 
målarbete, sekretessgenomgång och kommunikationsplan.  

 
 Nya äldreboendet i Fiskebäck, Lysekil – kommunen har avgivit ett yttrande 

angående överklagandet som lämnats.   
 
 
Ordföranden informerar om: 
 

 IVO-dag i Göteborg tillsammans med politiker och tjänstemän.  
 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av informationen.  
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§ 33 
 
Val av ledamot i arbetsutskottet 
Dnr SON 2015-18 
 
Thor Karlsson (LP) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden tillika 
ledamot i nämndens arbetsutskott. Socialnämnden har därför att utse ny ledamot 
och ny ersättare i nämndens arbetsutskott.  
 
Nomineringar 
 
Marie Lindgren (LP) som ledamot.  
Ann-Britt Jarnedal (LP) som ersättare.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden utser Marie Lindgren (LP) som ny ledamot och Ann-Britt Jarnedal 
(LP) som ny ersättare i nämndens arbetsutskott.  
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Lindgren (LP) 
Ann-Britt Jarnedal (LP) 
Nämndsekretariatet 
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§ 34 
 
Anmälningsärenden  
 
Nämnden tar del av följande anmälningsärenden:  
 

 Förvaltningsrätten i Göteborg; Dom 2018-01-25, mål nr 2114-17 gällande 
överklagat beslut om tillfällig utökning av personlig assistans enligt LSS. 
Dnr SON 2018-40. 
 

 Förvaltningsrätten i Göteborg; Dom 2018-01-26, mål nr 9249-17 gällande 
överklagat beslut om bistånd enligt SoL. Dnr SON 2018-5 
 

 Förvaltningsrätten i Göteborg; Dom 2018-01-29, mål nr 5706-17 gällande 
överklagat beslut om bistånd enligt SoL. Dnr SON 2018-5 
 

 Inspektionen för vård och omsorg; Meddelande 2018-01-25, dnr 7.3-
3019/2018-2 gällande IVO:s ställningstagande angående klagomål. Dnr 
SON 2018-36 
 

 Svar från enhetschef kring åtgärder kring privatpersons synpunkter gällande 
avdelning 5 Lysekilshemmet. Dnr SON 2017-284  
 

 Förvaltningsrätten i Göteborg; Dom 2018-02-01, mål nr 14603-17 gällande 
överklagat beslut om bistånd enligt SoL. Dnr SON 2018-5 

 
 Förvaltningsrätten i Göteborg; Dom 2018-01-31, mål nr 6890-17 gällande 

överklagat beslut om bistånd enligt SoL. Dnr SON 2018-5 
 

 Förvaltningsrätten i Göteborg; Dom 2018-02-12, mål nr 1351-18 gällande 
omedelbart omhändertagande enligt LVU. Dnr SON 2018-5 

 
 Förvaltningsrätten i Göteborg; Dom 2018-02-05, mål nr 9740-17 gällande 

överklagat beslut om bistånd enligt SoL. Dnr SON 2018-5 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av de anmälningsärenden som förtecknas i 
protokoll, § 34, den 27 februari 2018.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 35 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Med stöd av nämndens beslut om delegationsordning redovisas följande 
delegationsbeslut:  
 

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

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

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

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

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

 
 Arbetsutskottets protokoll från den 6 februari 2018, §§ 7-25 

 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll, § 35, den 27 februari 2018.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 36 
 
Anmälan – ordförandebeslut  
Dnr SON 2018-12 
 
Anmäls ordförandebeslut daterat den 6 februari 2018 angående tecknande av 
anslutningsavtal för användande av Migrationsverkets e-tjänst för kommuner.  
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden godkänner redovisningen av ordförandebeslutet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Migrationsverket, avdelningen för verksamhetsstöd, 601 70 Norrköping 
Förvaltningschef SOF 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 37 
 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor har anmälts.  
 
 


