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Socialnämnden           2019-03-26 
                                                                         
                                                                         

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Socialnämnden Förvaringsplats:  Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2019-03-26 Justeringsdatum: 2019-04-01 

Anslagsdatum: 2019-04-02 Anslagets nedtagande: 2019-04-24 

Bevis om tillkännagivande av justering:  

 
       Majvor Smedberg 

 

Tid och plats   2019-03-26, kl 9.00 – 12.15 Borgmästaren, stadshuset, Lysekil 
 Nämnden ajournerar sig kl 11.10 -11.20 för överläggningar. 

Beslutande   
Ledamöter  Ronny Hammargren (LP), ordförande 
 Per-Olof Gustafsson (S) 
 Charlotte Wendel Lendin (S) 
 Ann-Charlotte Strömwall (L) 
 Marie Lindgren (LP) 
 Philip Nordqvist (M)  
 Piotr Warta (SD)  
 Britt-Marie Kjellgren (K) 
  Christina Gustafsson (S) tjänstgör för Ricard Söderberg (S)  
 
Ersättare  Britt-Marie Didriksson Burcher (L) 
 Carina Granath (C)  
 Nigel Bourne (MP) 
 Lena Hammargren (LP) 
 Krister Samuelsson (M) 
 Carina Holgersson (SD) 
 Maria Ahlström (K)   
  
Tjänstemän  Eva Andersson, förvaltningschef  
Övriga närvarande Klaus Schmidt, alkoholhandläggare §§ 32 - 33 
 Katarina Roos, ekonom  
 Julia Lundwall, avdelningschef IFO §§ 32 - 37    
 Johanna Eklöf, avdelningschef VoO §§ 32 - 35  
 Marianne Sandsten, avdelningschef Biståndsenheten §§ 32 - 35  
 Kent Olsson, kommunrevisor  
 Majvor Smedberg, sekreterare 
 
Paragrafer   32 - 40 
 
 
Sekreterare …………………………………………………………..   
  Majvor Smedberg 
 
Ordförande:  …………………………………………………………………. 
  Ronny Hammargren 
 
Justerare: ………………………………………………………………….  
                                    Ann-Charlotte Strömwall 
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  Socialnämnden 

 
Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

  
 § 32 

 
Ansökan om utökat serveringstillstånd att servera alkoholdrycker - 
Bastevik Bar & Café, Lysekil 
SON 2019-000078 
 
Sammanfattning  
Bastevik Bar & Café AB org.nr 559096-1586 har hos socialnämnden ansökt om 
utökat serveringstillstånd avseende nyanlagd uteservering samt på minigolfbana 
med serveringstid årligen under perioden från och med 1 april - 31 oktober mellan 
kl 11.00-01.00.  
 
De sökande sig inställer sig personligen vid dagens sammanträde, för att informera 
nämnden om sitt ärende.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-26 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Strömwall (L): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Philip Nordqvist (M): Bevilja Bastevik Bar & Café org.nr 559096-1586 tillstånd att 
servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa drycker avseende nyanlagd 
uteservering med serveringstid årligen under perioden från och med  
1 april – 31 oktober mellan kl 11.00-01.00.  
Samt att bifalla ansökan om tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker samt 
andra jästa drycker på en minigolfbana. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar 
enligt Ann-Charlotte Strömwalls förslag. 
 
Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för Ann-Charlotte Strömwalls förslag 
Nej-röst för Philip Nordqvists förslag 
 
Omröstningsresultat  
Med 5 ja-röster för Ann-Charlotte Strömwalls förslag och 4 nej-röster för Philip 
Nordqvist förslag beslutar socialnämnden bifalla Ann-Charlotte Strömwalls 
förslag.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

 
§ 32 forts 
 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Ronny Hammargren (LP)  X  
Per-Olof Gustafsson (S) X   
Charlotte Wendel Lendin (S) X   
Ann-Charlotte Strömwall (L) X   
Marie Lindgren (LP)  X  
Philip Nordqvist (M)  X  
Piotr Warta (SD)  X  
Britt-Marie Kjellgren (K) X   
Christina Gustavsson (S) X   

  
 
Socialnämndens beslut  
Med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja Bastevik Bar & Café AB 
org.nr 559096-1586 tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa 
drycker avseende nyanlagd uteservering med serveringstid årligen under perioden 
från och med 1 april – 31 oktober mellan kl 11.00-01.00.  
 
Med stöd av 8 kap 14 § samt 8 kap 17 § alkohollagen avslå ansökan om tillstånd att 
servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa drycker på en minigolfbana. 
 
Reservation 
Philip Nordqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Bastevik Bar & Café AB 
Länsstyrelsen 
Polisen 
FHI 
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Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 33 

Luna Vingård & Restaurang AB (Sagaret Holdning ab under namnbyte) 
ansöker om serveringstillstånd till allmänheten vid Luna café, Lysekil 
SON 2019-000098 
 
Sammanfattning  
Luna Vingård & Restaurang AB org.nr 559095-0837 har hos socialnämnden 
ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om tillstånd att 
servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten i serveringslokalen samt 
uteservering vid Luna Café, Dalskogen 102, 453 41 Lysekil med giltighet året runt 
mellan kl. 11.00 - 01.00, söndag - torsdag samt mellan kl. 11.00 - 03.00 fredag och 
lördag samt dag före helgdag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31 
 
Socialnämndens beslut 
Med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja Luna Vingård & 
Restaurang AB org.nr 559095-0837 tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker 
till allmänheten i serveringslokalen samt uteservering vid Luna Café, Dalskogen 
102, 453 41 Lysekil med giltighet året runt mellan kl. 11.00 - 01:00  
söndag - torsdag samt mellan kl. 11.00 – 03.00 fredag och lördag samt dag före 
helgdag. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Tillståndshavaren 
Länsstyrelsen 
FHI  
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Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 34 
 
Ekonomisk uppföljning 2019 – U1 
SON 2019-000019 
 
Sammanfattning  
Enligt kommunens styrmodell ska uppföljning ske per sista februari (U1), 30 april 
(U2), 31 augusti (U3) samt årsrapport per 31 december.  
 
Uppföljningsrapport 1 (U1) omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden 
samt prognos för helår. Rapporten ska sammanställas och skickas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Uppföljningsrapport 1 – U1 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-18 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Britt-Marie Kjellgren (K): Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av 
ekonomisk uppföljningsrapport U1 med nyckeltal för individ- och familjeomsorg, 
LSS/socialpsykiatri och vård- och omsorg.  
På grund av en allt för snäv budget, som är omöjlig att hålla om en skälig och god 
vård ska erbjudas användarna och utföras av en personal som har goda 
arbetsvillkor, beslutar nämnden att begära utökade ekonomiska medel av 
kommunfullmäktige. 
 
Ann-Charlotte Strömwall (L) och Christina Gustavsson (S): Bifall till 
förvaltningens förslag med tillägg att rikta ett tack för ett gott utfört arbete med 
hitintills utförda åtgärder. 
 
Ronny Hammargren (LP) Bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
förvaltningen presenterar en ny åtgärdsplan till nästa sammanträde med 
arbetsutskottet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Ann-Charlotte Strömwall och Christina 
Gustavssons förslag att nämnden tar del av och godkänner redovisningen av 
ekonomisk uppföljningsrapport U1 med nyckeltal för individ- och familjeomsorg, 
LSS/socialpsykiatri och vård- och omsorg och finner att socialnämnden beslutar 
enligt förslaget. 
 
Ordföranden proposition på Ann-Charlotte Strömwalls och Christina Gustavsson 
förslag att rikta ett tack för ett gott utfört arbete med hitintills utförda åtgärder och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
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§ 34 forts 
 
Ordföranden ställer proposition på Britt-Marie Kjellgrens tilläggsförslag att på 
grund av en allt för snäv budget, som är omöjlig att hålla om en skälig och god vård 
ska erbjudas användarna och utföras av en personal som har goda arbetsvillkor,  
beslutar nämnden att begära utökade ekonomiska medel av kommunfullmäktige 
och finner att socialnämnden avslår tilläggsförslaget. 
 
Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande propositionsordning;  
Ja-röst för Britt-Marie Kjellgrens förslag 
Nej-röst för avslag 
 
Omröstningsresultat  
Med 3 ja-röster, 4 nej-röster och 2 ledamöter som avstår beslutar socialnämnden 
att avslå Britt-Marie Kjellgrens tilläggsförslag. 
 
 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Ronny Hammargren (LP)  X  
Per-Olof Gustafsson (S)   X 
Charlotte Wendel Lendin (S) X   
Ann-Charlotte Strömwall (L) X   
Marie Lindgren (LP)  X  
Philip Nordqvist (M)  X  
Piotr Warta (SD)  X  
Britt-Marie Kjellgren (K) X   
Christina Gustavsson (S)   X 

 
 
Fortsatt beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Ronny Hammargrens tilläggsförslag att 
förvaltningen presenterar en ny åtgärdsplan till nästa sammanträde med 
arbetsutskottet och finner att socialnämnden beslutar att bifalla tilläggsförslaget. 
 
Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande propositionsordning;  
Ja-röst för avslag 
Nej-röst för Ronny Hammargrens tilläggsförslag 
 
Omröstningsresultat  
Med 4 ja-röster, 4 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar socialnämnden 
med ordförandens utslagsröst att bifalla Ronny Hammargrens tilläggsförslag. 
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§ 34 fors  
 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Ronny Hammargren (LP)  X  
Per-Olof Gustafsson (S) X   
Charlotte Wendel Lendin (S) X   
Ann-Charlotte Strömwall (L) X   
Marie Lindgren (LP)  X  
Philip Nordqvist (M)  X  
Piotr Warta (SD)  X  
Britt-Marie Kjellgren (K)   X 
Christina Gustavsson (S) X   

 
Socialnämndens 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. 
 
Nämnden beslutar att rikta ett tack för ett gott utfört arbete med hitintills utförda 
åtgärder. 
 
Nämnden beslutar att förvaltningen presenterar en ny åtgärdsplan till nästa 
sammanträde med arbetsutskottet. 
 
Avvikande mening mot socialnämndens beslut 
Avvikande mening mot socialnämndens beslut, till förmån för eget förslag lämnas 
skriftligt av Britt-Marie Kjellgren (K). 
 
Skriftlig reservation 
Ann-Charlotte Strömwall (L) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon 
avser att före justeringen komma in med en skriftlig reservation. 
 
 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten 
Kommunens revisorer 
Förvaltningschef socialförvaltningen 
Ekonom socialförvaltningen 
Avdelningschefer socialförvaltningen 
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§ 35 
 

Sammanställning - budgeterade placeringar inom barn- och 
ungdomsenheten samt inom vuxenenheten 
SON 2019-000025 
 
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 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning daterad 2019-03-19.  
 
Socialnämndens beslut  
Nämnden tar del av redovisningen. 
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§ 36 
 

Sammanställning - Beslut om särskilt boende  
 SON 2019-000015  

 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-19. 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden tar del av redovisningen. 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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§ 37  
 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 4 – 2018, 
anmälan avser individ- och familjeomsorgen 
SON 2018-000096 
 
Sammanfattning 
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 skall även gå till kommunfullmäktige samt 
kommunens revision. Anmälan skall göras då verkställigheten inte har påbörjats 
inom 3 månader från beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport över ej verkställda beslut för kvartal 4 - 2018 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden tar del av redovisningen. 
Rapporten överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige och till kommunens 
revisorer.   
 
 
 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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§ 38 
 
Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
SON 2019-000072 
 
Sammanfattning  
Förvaltningschefen informerar om: 
- Ny avdelningschef LSS/psykiatri är anställd. 
- Ny enhetschef på Skärgårdshemmet är anställd. 
- Ny enhetschef för Brastad hemtjänst är anställd. 
- Rekrytering av enhetschef för Hemsjukvård/Sjuksköterskor pågår. 
- Ekonomiutbildning om Lysekils styrmodell för enhetschefer och 

avdelningschefer. Utbildningen tog upp budgeteringsprocessen, den 
ekonomiska uppföljningsprocessen samt ekonomiska styrprinciper.  

- Förvaltningen har påbörjat sitt arbete heltidsresan inom LSS-verksamheten. 
Planering kommer att pågå under våren 2019. 

- Det har varit tillsynsbesök från länsstyrelsen gällande Alkoholhandläggningen i 
kommunen. Positiv respons på hur arbetet utförs i kommunen. 

- Verksamhetssystemet Magna Cura kommer att bytas ut. Arbetet som görs i 
samarbete mellan SML har påbörjats och utbytet kommer att starta efter 
sommaren med början inom vård och omsorg.  

- Nu fungerar TES som är ett planeringssystem för insatser och arbetet i 
hemtjänsten. 

 
Socialnämndens beslut 
Nämnden noterar informationen 
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§ 39  
 
Anmälningsärenden/redovisning av inkomna domar/beslut 
SON 2019-000076 
 
Sammanfattning  
Nämnden tar del av de förtecknade anmälningsärende:  
 
- Redovisning – inkomna domar och beslut  
 
Socialnämndens beslut  
Nämnden godkänner redovisningen av inkomna domar/beslut som förtecknats 
och redovisas i protokoll, § 39 den 26 mars 2019. 
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§ 40 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
SON 2019-000074 
 
Sammanfattning  
Med stöd av socialnämndens delegationsordning redovisas följande 
delegationsbeslut för perioden 190301 - 190331:  
 
Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen 
 
Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt hemteam, 
matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats 
 
Familjerätt, perioden 2019-01-01 – 2019-01-31 
 
Uppdragstagare, perioden 2019-01-01 – 2019-01-31 
 
Urvalslista klient, perioden 2019-01-01 – 2019-01-31 
 
Arbetsutskottets protokoll från 2019-03-07 och från 2019-03-18 
 
 
Socialnämndens beslut  
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll, § 40 den 26 mars 2019.  
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