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Dnr 2020-000294

Ansökan om serveringstillstånd - Musselbaren på Kleven
Sammanfattning
Musselbaren på Kleven AB org nr: 559085-5051 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 Musselbaren. Serveringstillståndet är avsett att gälla
året runt, måndag till torsdag samt söndag mellan kl. 11.00 – 02.00 fredag och
lördag samt dag före helgdag mellan kl. 11.00 – 03.00.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-08
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för att utreda styrelsen i
Musselbaren på Kleven AB:s ekonomi.
Socialnämnden beslutar att ge Musselbaren på Kleven AB org nr: 559085-5051 ett
tillfälligt serveringstillstånd till och med 2020-10-15.

Beslutet skickas till
Handläggare för vidarebefordran

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000344

Ansökan om serveringstillstånd - Dröm i Lysekil AB Sjökanten
Sammanfattning
Dröm i Lysekil AB, org nr: 559237-8631 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 Sjökanten, Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt, måndagtorsdag samt söndag mellan kl 11.00-02.00, fredag och lördag samt dag före helgdag
mellan kl 11.00-03.00.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-11
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:16:22) bevilja
Dröm i Lysekil AB org nr 559237-8631 tillstånd att servera starköl, vin spritdrycker
samt andra jästa drycker i serveringslokalen samt uteserveringen året runt mellan
kl 11.00-03.00.

Beslutet skickas till
Handläggare för vidarebefordran

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000324

Handlingsplan för att minska kostnader för placeringar av barn och
unga 2020-2021
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har uppdragit åt socialnämnden att vända den trend som
inneburit ökat antal placerade barn och unga, samt höga placeringskostnader.
Socialchefen har i sin tur uppdragit åt avdelningscheferna för Mottagning och
utredning samt Socialt stöd att ta fram en handlingsplan för att uppnå
kommunfullmäktiges mål att vända trenden av de ökade antalet placeringar av barn
och ungdomar utom hemmet. Detta genom att utöka föräldrarådgivningen och
utveckla det förebyggande arbetet ytterligare med hemmaplanslösningar för barn,
unga och deras familjer.
Avdelningschefer och enhetschefer inom de båda avdelningarna har bildat en
arbetsgrupp som tillsammans med utredare och ekonom utarbetat en handlingsplan
för att komma vidare i detta arbete.
Arbetsgruppen kan konstatera att insatser till barn och ungdomar och deras
föräldrar/vårdnadshavare, med komplex problematik där risk för placering i
familjehem eller på institution finns är ett relativt högt och svårlöst problem och
kräver därför ihärdigt och långsiktigt arbete.
Satsningarna behöver intensifieras så att individer med tecken på social utsatthet,
våld i nära relationer och psykisk ohälsa kan fångas upp i ett tidigt skede.
Handlingsplanen innehåller därav metoder och arbetssätt som fokuserar på att
utveckla föräldrastöd och hemmaplanslösningar. För att kunna säkra fortsatt
utvecklings- och kvalitetsarbete på enheterna kommer det att behövas ytterligare
kompetens- och personalförstärkning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-01
Socialförvaltningens handlingsplan
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-27, § 197
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens handlingsplan 2020-2021 för att vända
trenden av ökat antal placeringar av barn och ungdomar utom hemmet.
Nämnden tillskjuter medel motsvarande 580 tkr för deltidstjänst av
metodutvecklare för barn och unga enheten för att kunna säkra fortsatt utvecklingsoch kvalitetsarbete.
Nämnden tillskjuter medel med 50 tkr för utbildningsinsatser till resursteamets
familjebehandlare under 2021.

Justerare
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Avdelningschefer

Justerare
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Dnr 2019-000342

Avgifter för tillstånd avseende alkoholservering samt tillsynsavgifter
enligt Alkohollagen
Sammanfattning
Enligt Alkohollagen (2010:1622) 8 Kap 10 § ges kommunerna rätt att ta ut avgifter
för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn. Kommunen ta ut avgift
för prövningen enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med direkt
lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunernas kostnader för prövning
samt tillsynen av serveringstillstånd.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-12
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor avseende
alkoholtillstånd och tillsynsavgift att gälla från och med 2021-01-01 efter
redaktionella förändringar i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Taxorna för alkoholtillstånd och tillsynsavgift ska årligen indexuppräknas enligt
aktuellt prisbasbelopp.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Dnr 2020-000319

Avgift för insatsen boendestöd enligt socialtjänstlagen
Sammanfattning
Insatsen boendestöd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen vänder sig till målgruppen
vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning som behöver stöd i sin vardag.
Insatsen är sedan 2015 avgiftsfri för bara denna målgrupp.
Övriga insatser enligt socialtjänstlagen som vänder sig till personer med
funktionsnedsättning är avgiftsbelagda och den enskilde betalar utifrån sitt
betalningsutrymme.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Mari Kjellgren (K): Avslag till förvaltningens förslag
Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
Ricard Söderbergs förslag,
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära att avgift för insatsen
boendestöd enligt socialtjänstlagen återinförs från 1 januari 2021.
Avgift tas ut enligt beräkning utifrån kommunens gällande regler för maxtaxa och
förbehållsbelopp.
Reservation
Britt-Mari Kjellgren (K) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag via en
skriftlig reservation

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
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§ 99

2020-08-26

Dnr 2020-000341

Riktlinjer för handläggning av egenavgifter på socialförvaltningen
Sammanfattning
Egenavgift är den avgift som kommunen får ta ut av den enskilde för utförda
tjänster.
Riktlinjer för egenavgift underlättar för handläggaren vilka insatser där egenavgift
ska tas ut samt innebär också en mer rättvis och säker handläggning. Inga samlade
riktlinjer som avser hela socialförvaltningen finns att tillgå och varje enhet har
utifrån ansvarsområde egna riktlinjer. Nu finns dessa samlade i en gemensam
riktlinje för hela socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-10
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förslag på riktlinjer för handläggning av
egenavgifter inom socialförvaltningen.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100

2020-08-26

Dnr 2019-000350

Åtgärdsplan gällande kontrollmomentet - Förhandsbedömning
Sammanfattning
Socialnämnden har beslutat om intern kontrollplan för 2020. Enligt planen ska tre
kontrollområden granskas under 2020:
förhandsbedömningar av anmälningar som rör barn och unga,
Uppföljning av bostadsinsatser externa utförare LSS och socialpsykiatri samt
rutin för rehabilitering
Granskning av förhandsbedömningar av anmälningar har genomförts och
återrapporterades vid socialnämndens sammanträde 2020-05-20.
Granskningen visade på bister i handläggningen av förhandsbedömningar.
Socialnämnden beslutade att ansvarig chef innan utgången av juni månad
återkommer med en åtgärdsplan för att komma till rätta med de brister som
upptäckts i granskningen.
En åtgärdsplan har tagits fram med bakgrund och vilka åtgärder som vidtagits.
Detta presenterades vid socialnämndens arbetsutskott 2020-07-02.
Beslutsunderlag
Åtgärdsplan - Förhandsbedömning
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2020-07-02, § 97
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner åtgärdsplanen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000002

Sammanställning - Budgeterade placeringar inom vuxen-, barn- och
ungdomsenheten
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 fram en sammanställning varje månad som
redovisas för nämnden.
Beslutsunderlag
Sammanställning över placeringar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000003

Sammanställning - Beslut om särskilt boende
Sammanfattning
Socialförvaltningen informerar om antal lediga platser på kommunens särskilda
boenden samt ger en lägesrapport om aktuell beläggning på kommunens
korttidsboende.
Beslutsunderlag
Sammanställd lista
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisad information.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000123

Kompletterande yttrande till IVO gällande Ekgatans boende
Sammanfattning
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), har fått in anonyma klagomål och begärt
att socialnämnden ska yttra sig över dem. Detta har socialnämnden gjort, men IVO
vill att socialnämnden utvecklar sin syn på frågan om bemanningen är tillräcklig för
att tillgodose brukarnas behov.
Socialnämnden anser att bemanningen under normala omständigheter är tillräcklig,
men att den behöver utökas under perioder av extra påfrestningar. Detta har
enhetschefen gjort, när det har behövts. Just nu utreder nämnden möjligheten att
utöka boendet och om det blir så, kommer ytterligare resurser och kompetens att
tillsättas. Men oavsett om boendet utökas eller inte, kommer arbetet med
kompetensutveckling och grupputveckling att fortgå under hösten. Handledda
reflektioner i grupp kommer att användas som verktyg för att stärka samverkan och
öka samsynen kring brukarna och uppdraget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens kompletterande yttrande 2020-08-06
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens kompletterande yttrande och
beslutar att skicka det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Beslutet skickas till
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000001

Ekonomisk uppföljning
Sammanfattning
Enligt kommunens styrmodell ska uppföljning av budgetramar och resurser ske
per sista februari (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3), 31 oktober (U4) samt
årsrapport per 31 december.
Utöver ovanstående rapporter får socialnämnden regelbundet redovisning av
förvaltningens ekonomiska utfall.
Socialnämnden får redovisat ekonomiskt utfall per juni månad 2020.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-06
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av den sammanfattande ekonomiska rapporter per juni
månad 2020.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Dnr 2019-000367

Remitterad motion om att utreda Intraprenad på nya äldreboendet i
Fiskebäck
Sammanfattning
Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) har i en motion föreslagit att
socialförvaltningen utreder möjligheten att införa Intraprenad vid nya äldreboendet
i Fiskebäck.
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och
socialnämnden.
I utredningen konstateras att det finns fördelar med att bedriva intraprenad.
Förvaltningen anser dock att förutsättningar idag saknas för att kunna driva
Fiskebäcks äldreboende i denna form.
Det som förvaltningen anser vara hinder i nuläget är att Fiskebäcks äldreboende
med 80 platser är en för stor verksamhet för att gå in i en första intraprenad samt att
verksamheten inte är uppstartad ännu.
Erfarenheterna visar också att om en intraprenad skall lyckas behöver det ske på
medarbetarnas eget initiativ och den största delen av medarbetarna ska vilja arbeta
på det sättet. Det blir svårt att uppnå i en stor verksamhet, speciellt när det inte
finns några tidigare erfarenheter i kommunen av intraprenaddrift.
Enhetschefernas roll och engagemang har också visat sig vara avgörande för ett
lyckat arbete i intraprenadform. Vi har under våren nyrekryterat en enhetschef och
en tjänst är för närvarande vakant vilket inte bedöms vara optimalt vid ett införande
av en intraprenad.
Socialförvaltningen föreslår att avslå motionen enligt ovan.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-07
Motion från Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-20, § 228
Förvaltningens förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att avslå motionen och att socialnämnden beslutar att
godkänna förvaltningens svar och därmed anse motionen vara besvarad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Christina Gustavsson (S): Avslag till förvaltningens förslag. Ge förvaltningen i
uppdrag att utreda förutsättningen för att genomföra grundtankarna i
intraprenadmodellen inom ramen för kommunens styrmodell.
Arbetsutskottet får uppdrag att vara arbetsgrupp i detta arbete.
Utifrån förvaltningens skrivelse anse motionen besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag.
Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningen för att genomföra
grundtankarna i intraprenadmodellen inom ramen för kommunens styrmodell.
Arbetsutskottet får i uppdrag att vara arbetsgrupp i detta arbete. Utifrån
förvaltningens skrivelse anses motionen vara besvarad.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Avdelningschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000299

Uppdrag att utreda förutsättningarna för en överenskommelse inom det
sociala- och integrationsområdet liknande den centrala
överenskommelsen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2018-11-22 socialnämnden i uppdrag att med stöd av
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för en
överenskommelse inom det sociala- och integrationsområdet liknande den centrala
”överenskommelsen”.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-06
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisning av genomfört uppdrag samt information om
pågående insatser inom socialtjänstens område i Lysekils kommun.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-08-26

Dnr 2020-000297

Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med
psykisk ohälsa, missbruk och beroende
Sammanfattning
Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen psykisk hälsa 2018 – 2020
har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram.
Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götaland (VGR) och
kommuner i länet med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för
organiserat integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga
insatser från de båda huvudmännen. Dokumentet skall vara ett stöd vid uppbyggnad
eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna.
Dokumentet har koppling till mål 7 – Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg.
Väst Koms direktion rekommenderar kommunerna att fatta beslut om föreslaget
inriktningsdokument.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-07
Fyrbodals kommunalförbunds tjänsteskrivelse 2020-04-09
Förbundsdirektionens beslut § 36 2020-05-07
Länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och kommunerna i Västra
Götaland
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta Väst Koms förslag till inriktningsdokument om
organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Förvaltningschef
Avdelningschefer
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2020-08-26

Dnr 2020-000298

Förlängning av överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner
och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård
Sammanfattning
Ärendet utgår.
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§ 109

2020-08-26

Dnr 2020-000352

Oroligheter i centrum
Sammanfattning
Med anledning av bland annat händelsen i Norra Hamnen som lett till stark oro och
ryktesspridning tar socialnämnden upp händelsen till diskussion.
Lysekils kommun har lagt ut information om oroligheterna på kommunens hemsida
som kommer från Polismyndigheten och kommunens fältteam.
Förvaltningschefen informerar om vad som skett efter oroligheterna och vilka
åtgärder som vidtagits. Kommunen har haft en förstärkt fältassistentorganisation i
sommar, som kommer att fortsätta under hösten.
Socialförvaltningen arbetar med förebyggandeinsatser i hela kommunen. En LUPPundersökning kommer att göras med kommunens ungdomar. LUPP är en
enkätundersökning för att kommunen ska få kunskap om ungas situation, deras
erfarenheter och synpunkter.
Socialnämnden bjuder in barn och ungas enhetschef med socialsekreterare till
socialnämndens sammanträde 5 oktober, så nämnden kan ställa frågor.
Förslag finns att bjuda in personer som ingår i kommunens projekt tillsammans
med SKR. Det är ett projekt där Lysekils kommun har valts som en av fyra
kommuner för att delta att utveckla metoden medborgardialog inom komplexa
samhällsfrågor. Lysekils kommun kommer att utveckla medborgardialog som en
metod i arbetet med trygghetsfrågorna i kommunen.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
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§ 110

2020-08-26

Dnr 2020-000104

Information om avvikelser - lex Sarah, lex Maria och
synpunkter/klagomål
Sammanfattning
Socialnämnden får information om avvikelser som: lex Sarah, lex Maria och
inkomna synpunkter/klagomål och vad som vidtagits i ärendena.
Beslutsunderlag
Sammanställd lista på avvikelser - lex Sarah, lex Maria och synpunkter/klagomål
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
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§ 111

2020-08-26

Dnr 2020-000020

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar
Sammanfattning
I anmälningslistan redovisas inkomna skrivelser, beslut och domar som anmäls vid
socialnämndens sammanträde 2020-08-26:
Förvaltningsrätten i Göteborg - Beslut 2020-08-17, mål nr 9810-20 - Underställande
myndighet Socialnämnden i Lysekils kommun - Motparter 1. vårdnadshavare,
offentligt biträde, 2. den unga, offentligt biträde - Saken Omedelbart
omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga, LVU - Förvaltningsrätten avskriver målet.
Förvaltningsrätten i Göteborg - Beslut 2020-07-27, mål nr 9810-20-20 Underställande myndighet Socialnämnden i Lysekils kommun - Motparter 1.
vårdnadshavare, offentligt biträde, 2. den unga, offentligt biträde - Saken
Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet.
Högsta Förvaltningsdomstolen - Slutligt beslut 2020-07-17 - Mål nr. 2874-20 Fråga om prövningstillstånd.
Södertälje kommun - Upphävande av beslut om att inte verkställa omsorgsinsatser
vid tillfällig vistelse - Protokoll 2020-07-03 § 8 ordförandebeslut
Norbergs kommun - Ordförandebeslut, upphävande av beslut, tillfällig vistelse i
Norbergs kommun
Vänersborgs kommun - Upphävande av beslut 2020-04-15 gällande hemtjänst vid
tillfälliga vistelser i Vänersborgs kommun
Bergs kommun - Upphävande av beslut 2020-05-13 gällande hemtjänst vid tillfälliga
vistelser i Bergs kommun
Vingåkers kommun - Ordförandebeslut - Ändrat beslut om hemtjänstinsatser till
sommarboende
Kammarrätten i Göteborg - Dom 2020-06-18 - mål nr 2789-20 - Klagande
Vårdnadshavare, Motpart - Socialnämnden i Lysekils kommun m fl - Saken
överklagat avgörande, Beredande av vård av unga, SFB - Kammarrätten avslår
överklagandet - Sekretessprövning enl. OSL
Migrationsverket - Nyhetsbrev om mottagning och bosättning av nyanlända juni
2020
Strömstads kommun - Upphävande av ordförandebeslut - omsorgsinsatser vid
tillfällig vistelse i Strömstads kommun
Lindesbergs kommun, socialnämnden - Beslut - Upphävande av tidigare
socialnämndsbeslut gällande omsorgsinsatser till individer med tillfälliga vistelser i
Lindesbergs kommun
Förvaltningsrätten i Göteborg - Beslut 2020-06-24, mål nr 11387-19 - Klagande Motpart Försäkringskassan - överklagat Försäkringskassans beslut 2019-08-21, dnr
190445689199 - Saken Barnbidrag enligt socialförsäkringsbalken Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
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Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Beslut 2020-06-24 - Ärendet tillsyn av ej
verkställt beslut - dnr 8.8.1-38344/2019-6
Statens institutionsstyrelse, SiS - Förändrade vårdavgifter för placeringar av
ungdomar vid Statens institutionsstyrelse, SiS, under perioden 2020-07-01--202012-31 - dnr 1.1.3-2954-2020
Kalix kommun, socialnämndens arbetsutskott - Protokollsutdrag - Beslut om
upphävning av beslut om tillfällig vistelse i Kalix kommun från annan kommun
Kommunstyrelsen - Riktlinjer för kommunens fakturerings- och kravverksamhet
Kommunstyrelsen - Riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och andra digitala
lösningar till Lysekils kommun
Kommunfullmäktige - Lysekil kommuns riktlinjer för det systematiska
brandskyddsarbetet (SBA)
Gällivare kommun, socialnämnden - Beslut om tillfällig begränsning av
omsorgsinsatser till brukare med tillfällig vistelse i Gällivare kommun med
anledning av covid-19
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Beslut om följsamhet till
SKR:s rekommendation om tillfällig vistelse
Tingsryds kommun, vård- och omsorgsnämnden - Beslut 2020-06-10, § 69 Upphävande av tillfälligt beslut att begränsa verkställighet av bistånd fattat av
omsorgstagarens hemkommun för vistelse i Tingsryds kommun med anledning av
covid-19
Skyddsombud Kommunal - Skyddsombudsstopp enligt 7 § 6 kapitlet
arbetsmiljölagen - arbetsplats Skaftö hemvård, socialförvaltningen Lysekils
kommun
Torsås kommun, krisledningsnämnden - Beslut - Inga garanterade omsorgsinsatser
vid tillfälliga vistelser i Torsås kommun
Förvaltningsrätten i Göteborg - Dom 2020-06-04 - mål nr 5087-20 - Klagande, god
man, Motpart Socialnämnden i Lysekils kommun - överklagat socialnämndens
beslut 2020-02-28 - Saken Avgift enligt socialtjänstlagen, SoL (omsorgsavgift för
bostad med särskild service) - Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Förvaltningsrätten i Göteborg - Dom 2020-05-29 - mål nr 5609-18 - Klagande, god
man, Motpart Försäkringskassan, överklagat Försäkringskassans beslut 2018-03-01,
dnr 180385075111 - Saken Assistansersättning - Förvaltningsrätten avslår
överklagandet
Förvaltningsrätten i Göteborg - Dom 2020-05-29 - mål nr 2635-20 - Klagande, god
man, Motpart Försäkringskassan, överklagat Försäkringskassans beslut 2018-03-01,
dnr 200468795583 - Saken Assistansersättning - Förvaltningsrätten avslår
överklagandet
Ale kommun, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden - Delegationsbeslut Upphävning av tidigare beslut om stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i Ale kommun,
med anledning av Covid-19
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Gnosjö kommun, socialutskottet - Delegationsbeslut - att ej verkställa stöd och hjälp
till personer vid tillfällig vistelse i Gnosjö kommun, med anledning av Covid-19
Aneby kommun, kommunstyrelsen - Beslut om stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i
Aneby kommun, med anledning av Covid-19
Beslut 2020-05-27 - mål nr 6910-20 - Klagande, ombud, Motpart
Försäkringskassan, överklagat Försäkringskassans beslut 2020-05-14 - Saken
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB; nu fråga om inhibition Förvaltningsrätten beslutar att det överklagade beslutet inte ska gälla i avvaktan på
att målet avgörs slutligt eller rätten beslutar om annat (inhibition)
Beslutsunderlag
Inkomna skrivelser, beslut och domar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser, beslut
och domar som förtecknats i protokoll 2020-08-26, §
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§ 112

Dnr 2020-000010

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 2020-08-26.
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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§ 113

2020-08-26

Dnr 2020-000048

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande
Förvaltningschefens information
Mötet med revisionen har senarelagts till socialnämndens sammanträde den
2 november. Sista inlämningsdag för frågor till revisionen ska vara inne senast
15 september. Frågorna skickas till nämndsekreteraren.
Kommunen har skickat in ansökan om statsbidrag till följd av sjukdomen covid-19
motsvarande 5 mkr för perioden februari till 24 augusti. Det kommer att vara
möjligt att skick in ansökan om statsbidrag vid två tillfällen under 2020. För första
ansökningstillfället gäller sista ansökningsdatum 31 augusti och för det andra
tillfället gäller sista ansökningsdatum den 30 november.
Arbetet med framtidens äldreomsorg pågår, Presentation av Inriktas rapport
planeras till socialnämnden dialogdag den 23 september. Dialogdagen är bokad
sedan tidigare till KF-salen kl 09.00-15.00. Inbjudan med program kommer att
skickas ut.
Planeringen är att boka in ett studiebesök på Fiskebäcks äldreboende i samband
med dialogdagen
Information gavs om kommunens upphandling av E-handel av livsmedel.
Ordförandens information
Ordföranden har inget att rapportera om.
Vice ordförandens information
Vice ordföranden har inget att rapportera om.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen,
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Dnr 2020-000028

Övrigt
Sammanfattning
Carina Holgersson (SD) anmäler en övrig fråga som hon drar tillbaka.
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