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LYSEKILS 
KOMMUN Tjänsteskrivelse 

Ärendet 

Luna Cafä har drivits av Gonzalez Amador, Francisco Javier med enskild firma. 
Javier Gonzalez Amador beviljades 2014-09-20 tillstånd att servera alla slags 
alkoholdrycker vid Luna Cafä, Lysekil. 

Luna Cafä är beläget på Dalskogen 102, 45341 Lysekil. Serveringstillståndet är 
utställt på J avier Gonzalez Amador och avser servering av starköl, vin samt 
spritdrycker. Luna Cafä består av en serveringslokal med ett antal sittplatser vid 
bord samt en bardisk med ett bakomvarande kök för beredning av maträtter samt 
en angränsande uteservering. 

Tillståndshavaren önskar driva verksamheten i bolagsform och har för detta bildat ett 
aktiebolag. 

Luna Vingård & Restaurang AB org. Nr 559095-0837 ägs av Gonzalez Amador, 
Francisco Javier till 50% samt  Niklasson, Lis Anette till 50% aktier 500 st. 

Utredning 

Kunskap i alkohollagstiftningen måste finnas bland personerna med betydande 
inflytande som är aktiva i serveringsrörelsen. 

För att kunna få tillstånd måste sökanden visa att han med hänsyn till sina personliga 
och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig. 

Kravet på sökandens vandel är detsamma oavsett vilken typ av tillstånd det är fråga 
om. Det vill säga oberoende av om ansökan gäller ett stadigvarande tillstånd, tillstånd 
för enstaka tillfälle/tidsperiod, tillstånd avseende servering till allmänheten eller till 
slutna sällskap. 

Prövningsunderlag 

Exempel på underlag av betydelse för prövningen av tidigare skötsamhet är: 

• Uppgifter baserade på registrering i polismyndigheternas register. Vid
ansökningar om stadigvarande tillstånd får kommunen uppgifter om
detta i samband med den obligatoriska remissen till polismyndigheten,
se 7 kap. 14 § alkohollagen.

• Besked från skattemyndigheten om i vad mån sökanden självmant och i
tid har fullgjort sina skyldigheter gentemot det allmänna, det vill säga i
tid betalat in skatter och avgifter och avlämnat föreskrivna
deklarationer, bl.a. sådan avseende mervärdeskatt och källskatt.

• Besked från kronofogdemyndigheten om sökanden varit eller är
registrerad hos myndigheten och om så är fallet besked om vilka
registreringar det är fråga om. Av registerutdrag från
kronofogdemyndigheten framgår bland annat om sökanden är restförd,
hur många restfäringar det är fråga om samt vilka typer av skulder och
vilka belopp det är fråga om
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Vid lämplighetsbedömningen bör beaktas om det rör sig om upprepade 
försummelser, storleken på eventuellt skuldbelopp etc. Systematisk underlåtenhet 
från sökandens sida att fullgöra skyldigheterna mot det allmänna är särskilt allvarlig. 
Däremot bör inte en eller ett fåtal restförda skatte- eller avgiftsskulder, såvida det inte 
rör sig om betydande belopp, utgöra hinder för tillstånd. Även en seriös företagare 
kan råka i tillfälliga i ekonomiska svårigheter. Det får också beaktas i vad mån 
sökanden har visat vilja att göra rätt för sig. Öppna kontakter med 
kronofogdemyndigheten och en välskött avbetalningsplan tyder normalt sett på att 
sökanden är seriös. 

Tillstånd till servering skall vara knutet till ett visst serveringsställe. 

Med serveringsställe avses alla lokaler och utrymmen som används i en 
serveringsrörelse. 

Serveringslokal avser den del av serveringsstället, inomhus, där alkoholservering är 
tillåten. 

Fastigheten ägs av sökanden. 

Sökandens personliga lämplighet 

Luna Vingård & Restaurang AB org.nr. 559095-0837 är ett nybildat privat aktiebolag 
med följande ägare: 

Ledamot, Ordförande:  Javier Gonzalez Amador 

Ledamot:  Lis Anette Niklasson 

Suppleant: Peter Erik Broman 

Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas var för sig av ledamöterna. 

Sökanden äger förutom sökande bolaget andra företag som har granskats utan 
anmärkning. 

Remisser i ärendet har skickats till Polismyndighet och Skattemyndigheten. 

Remissyttranden 

Polismyndigheten skriver i sitt yttrande: 

Kontroll har gjorts av org. Nr 559095-0837 

 Gonzalez A.F. Javier 

 Niklasson L. Anette 

 Broman E. Peter 

Det finns inget som talar emot att ovan kontrollerade handhar alkoholservering. 
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Datum 

2019-03-18 

Dnr 

SON 2019-000019 

Socialförvaltningen 
Catarina Ross, 0523-613136 
catarina.ross@lysekil.se 

Ekonomisk uppföljning U1 

Sammanfattning 

Enligt kommunens styrmodell ska uppföljning ske per sista februari (U1), 30 april 
(U2), 31 augusti (U3) samt årsrapport per 31 december. Rapporterna ska 
sammanställas och skickas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Uppföljningsrapport 1 (U1) omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden 
samt prognos för helår.      

Förslag till beslut 

Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av ekonomisk 
uppföljningsrapport U1 med nyckeltal för individ- och familjeomsorg, 
LSS/socialpsykiatri och vård- och omsorg. 

Nämnden uppmanar förvaltningen att fortsätta arbetet med besparingsåtgärder.     

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Catarina Ross 
Ekonom 

Bilaga/bilagor 

Prognos U1 februari 2019 
Uppföljningsrapport U1 med bilagor 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-18 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Kommunens revisorer (för kännedom) 
Förvaltningschef 
Ekonom 
Avdelningschefer 



Utfall och prognos intern

Period 190101-190228

Budget Ack Utfall Ack Ack Avvikelse Intäkter Pers.kostn Tillfälligt inhyrd 

personal*

Lokalkostnad Köp av

verksamhet

Övr.kost Summa avv. 

per 2019
Prognos 

lagd i feb

-4 208 -2 238 1 969 11 1 086 25 847 1 969 1 600

-8 566 -7 368 1 199 -54 64 1 189 1 199 4 400

-10 005 -12 847 -2 842 753 394 -181 -137 -2 903 -768 -2 842 -6 097

-14 397 -15 244 -846 -36 -315 58 -397 -156 -845 -3 728

-25 517 -27 986 -2 470 -618 -1 601 -626 50 -95 421 -2 470 -8 626

 

 

Fördelning avvikelserEnhet: Tkr

Socialnämnden

63 Avd Lss Psykiatri

60 Stab, nämnd och ledning

61 Avd Bistånd

62 Avd Individ- och familjeomsorg

-12 4511 534-807

64 Avd Vård och omsorg

S:a 6 

-62 693 -65 683 -2 990 56 -372 -4 -3 396 -2 989Socialnämnden



Enhet: Tkr

Nämnd > Aomr > Ansvar Budget helår Budget mån Utfall mån Avv mån Budget ack Utfall ack Avv ack Utfall ack fg år

6 Socialnämnden -382 609 -30 739 -34 016 -3 276 -62 693 -65 683 -2 990 -66 151

60 Stab, nämnd och ledning -25 357 -2 104 -1 258 846 -4 208 -2 238 1 969 -1 569

61 Avd Bistånd -51 496 -4 283 -3 645 639 -8 566 -7 368 1 199 -8 931

62 Avd Individ- och familjeomsorg -61 784 -4 979 -6 500 -1 521 -10 005 -12 847 -2 842 -12 416

63 Avd Lss Psykiatri -87 279 -7 119 -9 127 -2 008 -14 397 -15 244 -846 -15 309

64 Avd Vård och omsorg -156 693 -12 254 -13 486 -1 232 -25 517 -27 986 -2 470 -27 926
S:a 6 Socialnämnden -382 609 -30 739 -34 016 -3 276 -62 693 -65 683 -2 990 -66 151

S:a totalt -382 609 -30 739 -34 016 -3 276 -62 693 -65 683 -2 990 -66 151

Rapport: 300 Förvaltningsöversikt KS\CATROS001 2019-03-12 11:27:49

Sida: 1/1

300 Förvaltningsöversikt

Avser: 6 Socialnämnden

Period: 2019-02



Intäkt/Kostnad Rader Budget helår Budget mån Utfall  mån Avv mån Budget ack Utfall ack Avv ack Utfall ack fg år

Intäkter Taxor och avgifter 16 996 1 416 1 636 220 2 833 2 849 17 2 468

Hyresintäkter 13 315 1 110 1 143 33 2 219 2 289 70 2 203

Bidrag 22 051 1 838 2 693 855 3 675 4 746 1 071 6 267

Försäljning av verksamhet 1 825 152 356 204 304 398 94 230

Övriga intäkter 44 251 3 688 3 065 -623 7 375 6 178 -1 198 7 786

Intäkter 98 438 8 203 8 893 690 16 406 16 460 54 18 954

Intäkter 98 438 8 203 8 893 690 16 406 16 460 54 18 954

Kostnader Löner -212 748 -16 906 -16 527 380 -34 686 -34 721 -35 -36 997

Soc avgifter -80 912 -6 420 -6 435 -15 -13 183 -13 520 -338 -14 428

Pensioner och löneskatt 0 0 0 0 0 0 0 -8

Personalkostnader -293 660 -23 327 -22 962 364 -47 868 -48 241 -373 -51 433

Bidrag -22 136 -1 845 -3 565 -1 720 -3 689 -4 550 -860 -3 942

Köp av verksamhet -41 323 -3 444 -5 750 -2 307 -6 887 -10 269 -3 382 -7 739

Lokalkostnader -37 067 -3 089 -3 265 -176 -6 178 -6 182 -4 -7 036

Förbrukning- & underhållsmtrl -12 351 -1 029 -820 209 -2 058 -1 037 1 021 -870

Övriga kostnader -73 356 -6 113 -6 518 -405 -12 226 -11 711 515 -13 868

Övriga kostnader -186 232 -15 519 -19 918 -4 399 -31 039 -33 749 -2 710 -33 455

Avskrivningar -1 021 -85 -14 71 -170 -115 56 -177

Internränta -134 -11 -12 -1 -22 -25 -2 -27

Kapitalkostnader -1 155 -96 -27 70 -192 -139 53 -204

Räntekostnader 0 0 0 0 0 -1 -1 -1

Övriga finansiella kostnader 0 0 -1 -1 0 -14 -14 -13

Finansiella kostnader 0 0 -1 -1 0 -14 -14 -13

Kostnader -481 047 -38 942 -42 908 -3 966 -79 099 -82 143 -3 044 -85 105

Resultat -382 609 -30 739 -34 016 -3 276 -62 693 -65 683 -2 990 -66 151

Rapport: 500 Standardrapport KS\CATROS001 2019-03-12 11:29:02

Sida: 1/1

500 Standardrapport

Enhet: Tkr. Period: 2019 02

Nämnd: 6 Socialnämnden Ansvarsområde: Alla

Ansvar: Alla

Block: Alla Vomr: Alla

Vgr: Alla Vsh: Alla

Aktivitet: Alla
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1 Inledning 

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april 
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3) samt Årsrapport per 31 
december. 

Denna rapport som benämns Uppföljningsrapport 1 omfattar uppföljning av ekonomi 
avseende utfall för perioden samt prognos för helåret. 

 

2 Ekonomi 

2.1 Resultat och prognos 
 

Belopp i mnkr Budget helår Budget ack Utfall ack 
Utfall ack föreg 

år 
Prognos utfall 

helår 

Intäkter 98,4 16,4 16,5 19,0 96,8 

Personalkostnader -293,7 -47,9 -48,2 -51,4 -296,3 

Övriga kostnader -186,2 -31,0 -33,7 -33,5 -194,4 

Kapitalkostnader -1,2 -0,2 -0,3 -0,2 -1,1 

Nettokostnader -382,7 -62,7 -65,7 -66,1 -395,0 

Budget nettokostnader -382,6 -62,7 -62,7 -60,9 -382,6 

Budgetavvikelse -0,1 0,0 -3,0 -5,2 -12,4 

2.2 Resultat och prognos verksamhet 
 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall 
Avvikelse bu- 

prognos 

60 Stab, nämnd och ledning -25 357 -4 208 -2 238 -23 757 1 600 

61 Biståndsavdelningen -51 496 -8 566 -7 368 -47 096 4 400 

62 Avd Individ- och familjeomsorg -61 784 -10 005 -12 847 -67 881 -6 097 

63 Avd Lss Psykiatri -87 279 -14 397 -15 244 -91 007 -3 728 

64 Avd Vård och omsorg -156 693 -25 517 -27 986 -165 319 -8 626 

Summa -382 609 -62 693 -65 683 -395 060 -12 451 

2.3 Ekonomisk analys 

Stab: +1 600 mnkr 

Prognosen är beräknad utifrån att den reserv på 5 mnkr som är reserverad för heltidsresan 
kommer att förbrukas. Utbytet av verksamhetssystemet i socialtjänsten kommer att starta 
efter sommaren och det kommer att innebära kostnader som vi också tagit hänsyn till i 
prognosen. Bist 

Bistånd: +4 400 mnkr 

Översynen av biståndsbeslut har resulterat i att färre timmar beviljas och beställs av 
hemvården. Prognosen kommer att ändras vid annat timutfall än prognostiserat eller om 
timersättningen till hemvården kommer att förändras framöver. Framtida prognos på detta 
kan ej göras nu vi följer utvecklingen efter hand. 

IFO: -6 097 mnkr 

Minusresultatet beror på fler placeringar inom barn och unga. Under sista kvartalet 2018 
tillkom många nya placeringar som då inte fanns med i den beslutade budgetfördelningen 
inför 2019. Trenden har fortsatt och fler placeringar har tillkommit under 2019. Trots 
utökade förebyggande insatser och öppenvårdsinsatser har placeringar inte gått att undvika i 
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dessa fallen och många har behövt börja på institution. Det handlar till stor del om ungdomar 
som varit i riskzonen en längre tid, och där man försökt med olika insatser, såsom 
familjebehandling i egen regi. Detta har dock visat sig inte vara tillräckligt för att bryta 
pågående kriminalitet, missbruk osv. Åtgärdsplaner är upprättade inom barn och unga. 

LSS: -3 728 mnkr 

Vårdbehovsförändringar och ökat antal äldre i boendet har påverkat bemanningsbehovet 
inom LSS gruppbostäderna. Prognosen visar -1mnkr. Bemanningen kommer att ses över. 
Dialog pågår om omstrukturering vilket kan påverka utfallet i positiv riktning men då först 
2020. Boendestödet visar -500 tkr och bemanning och schema kommer att ses över. Korttids 
och Tonårsgruppen visar ett resultat på -144. Avdelningen har även fått nya placeringar och 
nya ärenden avseende personlig assistans vilket medför ett minusresultat på -2,1 mnkr. 

VoO: -8 626 mnkr 

Prognosen visar -7 mnkr för hemvården där -4,4 mnkr utgörs av minskade timmar i 
hemtjänsten. Resterande -2,6 mnkr utgörs av personalkostnader och en översyn pågår av 
dubbelbemanning m.m. Arbetet med att anpassa personalstyrkan till sjunkande antal 
beställda hemtjänsttimmar pågår. Särskilt boende visar överensstämmelse med budget. 

Hemsjukvården visar -1,6 mnkr beroende på vakanta tjänster där rekrytering ej lyckats utan 
bemanningsföretag fått anlitats. Arbete pågår med att hitta alternativa lösningar för att flytta 
arbetsuppgifter från sjuksköterskor till andra yrkeskategorier. 

Totalt: -12451 mnkr 
 

 
2.4 Åtgärder för budget i balans 

 
Åtgärder 

 

Åtgärder belopp i tkr Belopp helår Effekt i år 

Schemaöversyn och anpassning av personal till befintlig budgetram 5 390,5 5 390,5 

Översyn av kostnader för placeringar 4 403 4 403 

 

Summa 
 

9 793,5 
 

9 793,5 

 

Kommentar till åtgärder 

I samband med uppföljning U1 har de enheter inom Vård och omsorg och 
LSS/socialpsykiatri som befarar minusresultat upprättat sina egna åtgärdsplaner per enhet. 

Inom Vård och omsorg och LSS/socialpsykiatri består åtgärdsplanerna av anpassning av 
bemanning och översyn av schema. Prognosen som lämnas är beräknad som resultatet efter 
enhetschefs handlingsplan. 

Inom säbo finns nu en överensstämmelse med budget. Hemvården är inne i ett 
anpassningsskede vad gäller att ha överensstämmelse mellan beviljade timmar och timmmar 
i schema vilket nu uppnåtts i hälften av våra områden.Ytterligare arbete ingår i 
enhetschefernas handlingsplaner. 

Inom IFO är många åtgärder redan vidtagna. Prognosen är alltså en nettoprognos, efter 
enhetschefs handlingsplan. 

Handlingsplan på enhetsnivå 

Enhetschef för barn- och ungdomsenheten har planerat och initierat en mängd åtgärder för 
att komma till den budgetavvikelse som nu prognostiseras. Utan den handlingsplanen skulle 
prognosen ha varit 4,4 mnkr högre, dvs 10,5 mnkr för hela IFO. Med anledning av 
budgetläget, och med den utökade kompetens som enheten har skaffat sig genom rekrytering 



Socialnämnd, Uppföljningsrapport 1 2019 5(5)  

och utbildning, har nya planer gjorts främst för de barn och unga som idag är på institution. 
Till en början var planen placering i olika former under hela 2019 och in på 2020. 

Planering för kortare vårdkedja, behandling och observation på hemmaplan, vakanshållning 
på delar av tjänster, och omdisponering av enhetschefens resurser till att förhandla om avtal 
osv. har också varit viktiga åtgärder för den prognos som lagts. 

Vuxenenheten har en lägre budget 2019 än tidigare år. Bland annat har enheten fått en 
mindre del av schablonintäkten för nyanlända i år, och dragit ned på de tjänster som arbetar 
med nyanlända. Samtidigt har enheten ett större inflöde av nya försörjningsstödsärenden och 
ingår i utvecklingsprojekt som syftar till att korta tiden med försörjningsstöd. Vuxenenheten 
prognostiserar en budget i balans, 

Det stora problemet för IFO är de ökade placeringskostnaderna. De är en följd av att man 
under många år inte avsatt medel till förebyggande arbete. Samtidigt verkar trenden vara 
likadan i många andra kommuner. Många barn, unga och familjer har det svårt idag, och vi 
behöver ha strategier för att arbeta med dem på hemmaplan. Idag har vi utvecklat det 
arbetet, men de stora effekterna förväntas inte förrän om ett par år. Idag har vi egna 
socialsekreterare istället för konsulter, en situation som flera grannkommuner avundas. 

För att nå budget i balans skulle vi behöva spara så mycket på personal att vi riskerade att 
tappa den personal som vi har lyckats rekrytera. Vi skulle också riskera svåra konsekvenser i 
de ärenden vi ansvarar för att hantera. 
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Datum 

2019-03-19 

Dnr 

SON 2019-000025 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Majvor Smedberg, 0523-613105 
majvor.smedberg@lysekil.se 
 
 

Sammanställning – Budgeterade placeringar inom barn- och 
ungdomsenheten samt inom vuxenheten 

Sammanfattning 

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

För att bättre följa budgetläget för placeringar inom barn- och ungdoms- och 
vuxenheten tar förvaltningen fram en sammanställning varje månad som redovisas 
för nämnden.     

Förslag till beslut  

Nämnden tar del av redovisningen.      

  

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Majvor Smedberg 
Handläggare 

 

Bilaga/bilagor 

Placeringar Vuxna 2019 
Placeringar Barn- och Unga 2019 

Beslutet skickas till  

Avdelningschef Individ- och familjeomsorg 



Placeringar Barn och ungdom 2019
2019-03-14

Vårdform

I budget 2019, 

tkr

Prognos 2019, 

tkr 

Antal barn 

just nu Förändring

Familjehem, kons. 9 517 10 607 16
Förkortad vårdkedja och tidigarelagd hemgång med familjebehandlare men 

samtidigt en jourplacering

Familjehem, egna 4 617 4 000 13

Institution LVU & SOL 6 271 13 564 12 Förlängd prognos i några ärenden. Ett ärende fr eget fam.hem till institution

Korttidsvård 0 492 0

Köpt öppenvård 0 0

Summa 20 405 28 663 41



Placeringar Vuxna 2019

2019-03-14

Vårdform

I budget 2019, 

tkr

Prognos nuvarande 

placeringar 2019, tkr

Antal 

placeringar

Institutionsvård missbruk 1 423 198 1

Missbruksboende m inslag av vård 319 170 1

Summa 1 742 368 2

Skyddat boende

I budget 2019, 

tkr Prognos 2019, tkr

Antal 

placeringar

Pga Våld i nära relationer 56 Utfall hittills 114'

Summa 56 0
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Datum 

2019-03-19 

Dnr 

SON 2019-000015 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Majvor Smedberg, 0523-613105 
majvor.smedberg@lysekil.se 
 
 

Information – Plats i särskilt boende 

Sammanfattning 

Socialnämnden får information om antalet lediga rum/lägenheter samt beslut om 
plats i särskilt boende inom vård- och omsorgsavdelningen per den 19 mars 2019.       

 

Förslag till beslut  

Nämnden tar del av redovisningen.      

 

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Majvor Smedberg 
Handläggare 

 

Bilaga/bilagor 

Redovisning daterad 

 

 

Beslutet skickas till  

Avdelningschef biståndsenheten 



 

Lysekils kommun 

Socialförvaltningen                                                                                                                                                                                                                                                           

Biståndsenheten 

Delegationsrapport till Socialnämnden  enligt 4 kap 1§ 
Rutin: 
Biståndshandläggare rapporterar på blankett till nämndsekreterare i SON vid det datum då övriga 

handlingar ska lämnas inför kommande nämndsammanträde.  

 

Avser 2019-03-19 

 

                     

Enhet Antal lediga 
lägenheter 

Lysekilshemmet 0 

Skärgårdshemmet 1 på Piren 
Stångenäshemmet  1 på Gärdet 

Skaftöhemmet 
(somatik) 

0  

Område Antal beslut om 
plats, säbo 

Orsak till beslut Väntat över 3 månader Väntar på Kompassen 

Lysekil/centrum 0    
Lysekil/centrum väst 0    
Lysekil/Slätten 0    
Lysekil/Mariedal 0    
Skaftö 0    
Brastad 
 

  
 
 
 

  

Lyse 0    



 

Datum: 2019-03-19 Namn: Anette Nyfjäll  
             Biståndshandläggare, Biståndsenheten 

 







 

 

 
 
Socialförvaltningen 
 

REDOVISNING AV INKOMNA BESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-19 

 

  

 

Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

2019-03-11 Kommunstyrelsen LKS 2019-02-27, § 24 - Ny inriktning för folkhälsorådet i 
Lysekils kommun - nytt namn  Rådet för folkhälsa och 
social hållbarhet  

Eva Andersson 2019-000089 

2019-02-25 Förvaltningsrätten i 
Stockholm 

Beslut 2019-12-20 - Mål nr 2929-19 - Klagande 
Socialnämnden i Lysekils kommun, motpart - överklagat 
beslut Försäkringskassans beslut 2018-12-12, dnr 
000834-2019 - Saken Begäran om utbetalning enl. 107 
kap. 5 § socialförsäkringsbalken 

Julia Lundwall 2019-000058 

2019-02-15 Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO 

Beslut 2019-02-14 i ärendet - Anmälan enligt lex Sarah 
från socialnämnden avs. ett allvarligt missförhållande vid 
Skärgårdshemmet i Lysekil - dnr 8.1.2-1172/2019-3 

Frida Mellgren 2018-000276 

2019-02-05 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

Beslut 2019-02-05, mål nr 1365-19 - Underställande 
myndighet Socialnämnden, Part enskild person - Saken 
Omedelbart omhändertagande enl. lagen (1988:870) om 
vård av missbrukare i vissa fall, LVM - Förvaltningsrätten 
skriver av målet 

Julia Lundwall 2019-000044 

2019-02-04 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

Beslut 2019-02-04, mål nr 1365-19 - Underställande 
myndighet Socialnämnden, Part enskild person - Saken 
Omedelbart omhändertagande enl. lagen (1988:870) om 
vård av missbrukare i vissa fall, LVM 

Julia Lundwall 2019-000044 

2019-02-01 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

Beslut 2019-01-31, mål nr 1109-19 - Klagande 
socialnämnden i Lysekils kommun - Motpart - Överklagat 
beslut Försäkringskassans beslut 2018-12-17, dnr 
000834-2019 - Saken Begäran om utbetalning enligt 107 
kap. 5 § socialförsäkringsbalken  

Julia Lundwall 2019-000018 

 



 

 

 
 
Socialförvaltningen 
 

REDOVISNING AV INKOMNA DOMAR 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-03-19 

 

  

Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

2019-03-13 Förvaltningsrätten i 
Karlstad 

Dom 2019-03-13 - Mål nr 5881-18 - överklagat 
socialnämndens beslut 2018-10-09 - Saken Bistånd 
enligt socialtjänstlagen, SoL (bistånd avs. hjälp att bära 
bricka vid restaurangbesök) - Sekretessprövning enl. 
OSL - Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Marianne Sandsten 2019-000090 

2019-03-06 Förvaltningsrätten i 
Linköping 

Beslut 2019-03-01, mål nr 1659-19 - Klagande Lysekils 
kommun ./. Motpart Migrationsverket - överklagat 
Migrationsverkets beslut 2019-01-10, dnr 7.4.3-2018-
42643 - Saken Statlig ersättning - Förvaltningsrätten 
skriver av målet från vidare handläggning 

Julia Lundwall 2019-000018 

2019-03-05 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

Dom 2019-03-04, mål nr 2102-19 - Överklagat 
socialnämndens beslut 2019-01-10, § 14 - Saken 
Upphörande av vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Julia Lundwall 2019-000020 

2019-02-21 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

Dom 2019-02-21, mål nr 15316-18 - Saken Beredande 
av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU  

Julia Lundwall 2019-000020 

2019-02-20 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

Dom 2019-02-15 - Mål nr 623-19 - överklagat 
Socialnämndens beslut 2018-11-30 - Bistånd enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) SoL 

Ingrid Arnholm 2019-000027 

2019-02-19 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

Dom 2019-02-19 - Mål nr 13218-18 - överklagat 
Socialnämndens beslut 2018-09-26 - Bistånd enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) SoL 

Marianne Sandsten 2019-000034 

2019-02-19 Förvaltningrätten i 
Göteborg 

Dom 2019-02-12 - Mål nr 7218-17 - överklagat 
Migrationsverkets beslut 2017-05-22 dnr 733-2016-
86228 - Ersättning enligt förordningen (2002:1118) om 
statlig ersättning för asylsökande m fl, förkortad 
asylersättningsförordningen  

Marianne Sandsten 2017-000150 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

2019-02-11 Kammarrätten i Göteborg Dom 2019-02-11 - Mål nr 5796-18 - överklagat 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 16 november 
2018 i mål nr 12584-18 - Saken Beredande av vård av 
unga 

Julia Lundwall 2018-000322 
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Datum 

2019-03-19 

Dnr 

SON 2019-000074 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Majvor Smedberg, 0523-613105 
majvor.smedberg@lysekil.se 
 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, utskott, 
förtroendevalda eller tjänsteperson i enlighet med socialnämndens 
delegationsordning. Dessa beslut redovisas till socialnämnden och gäller för 
perioden 190201 - 190228. 

Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen 

Beslut enligt socialtjänstlagen av hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt hemteam, 
matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet och korttidsplats. 

Arbetsutskottets protokoll från den 7 och 18 mars 2019.     

Förslag till beslut  

Socialnämnden godkänner redovisningen av del delegationsbeslut som förtecknats i 
protokoll den 26 mars 2019 § .     

  

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Majvor Smedberg 
Handläggare 

 

 


