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§ 43
Revisionsberättelsen avseende 2018 års verksamhet samt fråga om
ansvarsfrihet
Dnr:

LKS 2019-132

Revisorerna i Lysekils kommun har 2019-04-04 överlämnat revisionsberättelsen för
år 2018 till kommunfullmäktige.
Revisorerna riktar kritik mot kommunstyrelsen för bristande uppsikt över
socialnämnden och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen har även brustit i sin
styrning, ledning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta
förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning/kritik är
riktad.
Kommunrevisionen godkänner årsredovisning för 2018. Kommunrevisionen har i sin
rapport inte tillstyrkt ansvarsfrihet för socialnämnden, men kommunstyrelsen och
övriga nämnder tillstyrks ansvarsfrihet.
Fullmäktige presidiet har utformat förslag till beslut som tillhandahölls i kallelsen,
men det noteras att Gert-Ove Forsberg (LP) 2:e vice ordförande inte tillstyrker
ansvarsfrihet för socialnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2018 med granskningsrapporter
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-02, § 70
Socialnämndens yttrande över revisionsberättelsen 2018
Utbildningsnämndens yttrande över revisionsberättelse 2018
Yttrande från F. Lundqvist
Förslag till beslut från presidiet i kommunfullmäktige
Jäv
Ricard Söderberg (S), Ann-Charlotte Strömwall (L), Linn Nielsen (C), Krister
Samuelsson (M), Ronald Rombrant (LP) och Ronny Hammargren (LP) anmäler jäv.
Förslag till beslut från presidiet i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder
samt de enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
2. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad revisorerna i Lysekils
kommun anfört, rikta kritik mot kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har
brustit i sin tillsyn av socialnämnden, utbildningsnämnden samt har brustit i
sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll i den verksamhet som bedrivits
inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Fullmäktige riktar även kritik mot utbildningsnämnden samt anmärkning mot
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socialnämnden för de stora budgetunderskotten samt bristande
ekonomistyrning.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ge presidiet i fullmäktige i uppdrag att under
2019 ha minst ett dialogmöte med socialnämnden.
4. Kommunfullmäktige beslutar att de gemensamma nämnderna, IT-nämnden,
miljönämnden i mellersta Bohuslän, lönenämnden samt de enskilda
förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2018 varit
ledamöter eller ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar i beslutet i fråga om den
egna nämnden eller styrelsen.
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 18.10-18.20.
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är samlat med 25 ordinarie, 4 ersättare och 2 frånvarande.
Förslag till beslut på sammanträdet
Christina Gustavsson (S), Siw Lycke (C) och Håkan Smedja (V): Att socialnämnden
beviljas ansvarsfrihet.
Lars Björneld (L): Bifall till fullmäktigepresidiets förslag till beslut.
Annette Calner (LP): Lysekilspartiet förslag:
1. att fullmäktigepresidiets förslag i sin helhet avslås,
2. att kommunfullmäktige ställer sig bakom och tar till sig den kritik och de
anmärkningar som framförs i revisionsberättelsen,
3. att kommunfullmäktige inte beviljar de ledamöter i socialnämnden, som
under verksamhetsåret 2018 har representerat de styrande partierna S, M, L
och C, ansvarsfrihet
4. att kommunfullmäktige uppmanar dessa ledamöter – i den mån de har
uppdrag i socialnämnden verksamhetsåret 2019 – att med omedelbar verkan
avsäga sig sina uppdrag,
5. att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder
samt de enskilda ledamöterna i dessa - de nämnda ledamöterna i S, M, L och C
i socialnämnden undantagna - beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018,
6. att kommunfullmäktige beslutar att de gemensamma nämnderna, ITnämnden, miljönämnden i mellersta Bohuslän, lönenämnden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018,
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7. att kommunfullmäktige – mot bakgrund av de återkommande
revisionsanmärkningarna och de stora obalanserna i socialnämnden –
rekommenderar fullmäktigepresidiet att uppdra åt kommunrevisionen att
granska kommunens ekonomistyrning och budgetprocess.
Yngve Berlin (K): Bifall till fullmäktigepresidiets förslag 1, 3 och 4. Avslag på punkt 2.
Jan-Olof Johansson (S): Avslag på Lysekilspartiets förslag. Bifall till
fullmäktigepresidiets förslag punkt 1 och 4, avslag på punkt 3.
Ulf Hanstål (M): Bifall till Annette Calners förslag.
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 19.10-19.30.
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är samlat med 25 ordinarie, 4 ersättare och 2 frånvarande.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 1 som delas till två förslag,
1 a. att socialnämnden samt de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018 mot Lysekilspartiets förlag punkt 3 att inte bevilja de
ledamöter i socialnämnden, som under verksamhetsåret 2018 har representerat de
styrande partierna S, M, L och C, ansvarsfrihet.
Proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 1 b. och Lysekilspartiets förslag
punkt 5. att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens
nämnder samt de enskilda förtroendevalda, undantag socialnämnden, i dessa beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 2 och Lysekilspartiets punkt 2 att
med hänvisning till vad revisorerna i Lysekils kommun anfört, rikta kritik mot
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har brustit i sin tillsyn av socialnämnden,
utbildningsnämnden samt har brustit i sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll
i den verksamhet som bedrivits inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Fullmäktige riktar även kritik mot utbildningsnämnden samt anmärkning mot
socialnämnden för de stora budgetunderskotten samt bristande ekonomistyrning
mot Yngve Berlins förslag till avslag.
Proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 3 att ge presidiet i fullmäktige i
uppdrag att under 2019 ha minst ett dialogmöte med socialnämnden mot Jan-Olof
Johansons och Lysekilspartiets förslag till avslag.
Proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 4 och Lysekilspartiets punkt 6 att
de gemensamma nämnderna, IT-nämnden, miljönämnden i mellersta Bohuslän,
lönenämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
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Proposition på Lysekilspartiets tilläggsförslag, punkt 7, att kommunfullmäktige – mot
bakgrund av de återkommande revisionsanmärkningarna och de stora obalanserna i
socialnämnden – rekommenderar fullmäktigepresidiet att uppdra åt kommunrevisionen att granska kommunens ekonomistyrning och budgetprocess mot avslag.
-

Lysekilspartiets punkt 4 att kommunfullmäktige uppmanar dessa ledamöter –
i den mån de har uppdrag i socialnämnden verksamhetsåret 2019 – att med
omedelbar verkan avsäga sig sina uppdrag prövas om fullmäktige beslutar att
inte bevilja socialnämnden ansvarsfrihet.

Proposition
Ordförande ställer proposition på presidiets förslag punkt 1 a, att socialnämnden samt
de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 mot
Lysekilspartiets förlag punkt 3 att inte bevilja de ledamöter i socialnämnden, som
under verksamhetsåret 2018 har representerat de styrande partierna S, M, L och C,
ansvarsfrihet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till presidiets förslag
Nej-röst till Lysekilspartiets förslag.
Omröstningsresultat
Med 15 ja-röster och 12 nej-röster samt 2 ledamöter som anmäler jäv, beslutar
kommunfullmäktige att bifalla presidiets förslag. (Se omröstningsbilaga 1)
Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på presidiets förslag punkt 1 b. och Lysekilspartiets
förslag punkt 5. att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens
nämnder samt de enskilda förtroendevalda, undantag socialnämnden, i dessa beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 2 och
Lysekilspartiets punkt 2 att med hänvisning till vad revisorerna i Lysekils kommun
anfört, rikta kritik mot kommunstyrelsen. Fullmäktige riktar även kritik mot
utbildningsnämnden samt anmärkning mot socialnämnden för de stora
budgetunderskotten samt bristande ekonomistyrning mot Yngve Berlins förslag till
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets och
Lysekilspartiets förslag.
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Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till presidiets och Lysekilspartiets förslag
Nej-röst till avslag.
Omröstningsresultat
Med 15 ja-röster och 14 nej-röster, beslutar kommunfullmäktige att bifalla presidiets
och Lysekilspartiets förslag. (Se omröstningsbilaga 2)
Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 3 att ge
presidiet i fullmäktige i uppdrag att under 2019 ha minst ett dialogmöte med
socialnämnden mot Jan-Olof Johansons och Lysekilspartiets förslag till avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag.
Ordförande ställer proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 4 och
Lysekilspartiets punkt 6 att de gemensamma nämnderna, IT-nämnden,
miljönämnden i mellersta Bohuslän, lönenämnden samt de enskilda förtroendevalda i
dessa beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets och Lysekilspartiets förslag.
Ordförande ställer proposition på Lysekilspartiets tilläggsförslag, punkt 7, att
kommunfullmäktige – mot bakgrund av de återkommande revisionsanmärkningarna
och de stora obalanserna i socialnämnden – rekommenderar fullmäktigepresidiet att
uppdra åt kommun-revisionen att granska kommunens ekonomistyrning och
budgetprocess mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
tilläggsförslaget.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till Lysekilspartiets tilläggsförslag.
Nej-röst till avslag.
Omröstningsresultat
Med 13 ja-röster och 16 nej-röster, beslutar kommunfullmäktige att avslå
Lysekilspartiets tilläggsförslag. (Se omröstningsbilaga 3)
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Kommunfullmäktiges beslut
1 a. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden samt de enskilda
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
1 b. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder
samt de enskilda förtroendevalda, beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018.
2. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad revisorerna i Lysekils
kommun anfört, rikta kritik mot kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har
brustit i sin tillsyn av socialnämnden, utbildningsnämnden samt har brustit i
sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll i den verksamhet som bedrivits
inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Fullmäktige riktar även kritik mot utbildningsnämnden samt anmärkning mot
socialnämnden för de stora budgetunderskotten samt bristande
ekonomistyrning.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ge presidiet i fullmäktige i uppdrag att under
2019 ha minst ett dialogmöte med socialnämnden.
4. Kommunfullmäktige beslutar att de gemensamma nämnderna, IT-nämnden,
miljönämnden i mellersta Bohuslän, lönenämnden samt de enskilda
förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2018 varit
ledamöter eller ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar i beslutet i fråga om den
egna nämnden eller styrelsen.
Reservation
Fredrik Häller (LP): Lysekilspartiet anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
PwC
Samtliga nämnder och styrelser
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunfullmäktige

Bilaga 1
S
S
S
S
S
S
S
C
C
L
L
M
M
M
MP
V
V
K
K
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
SD
SD
SD
SD
S

Justerare:

Sammanträdesprotokoll
2019-05-15

NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jan-Olof Johansson
Christina Gustafson
Ricard Söderberg
Anders Söfting
Siv Linnér
Margareta Carlsson
Anders C Nilsson
Roger Siverbrant
Monica Andersson
Siw Lycke
Håkan Kindstedt
Ann-Charlotte Strömwall Lars Björneld
Ulf Hanstål
Krister Samuelsson
Wictoria Insulan
Maria Granberg
Håkan Smedja
Lina Säll
Yngve Berlin
Britt-Marie Kjellgren
anmäler jäv
Jeanette Janson
Ronald Rombrant
Camilla Carlsson
Ronny Hammargren
Mikael Wennergren
Bo Gustafsson
Annette Calner
Gert-Ove Forsberg
Fredrik Häller
Christoffer Zakariasson
Daniel Arvidsson
Magnus Elisson
Tommy Westman
anmäler jäv
Klas-Göran Henriksson

Utdragsbestyrkande:

NÄRV

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

11 (24)
VOTERING
§ 43
JA NEJ AVST

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
15

-

-

X
X

-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

-

-

Kommunfullmäktige

Bilaga 2
S
S
S
S
S
S
S
C
C
L
L
M
M
M
MP
V
V
K
K
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
SD
SD
SD
SD
S

Justerare:

Sammanträdesprotokoll
2019-05-15

NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jan-Olof Johansson
Christina Gustafson
Ricard Söderberg
Anders Söfting
Siv Linnér
Margareta Carlsson
Anders C Nilsson
Roger Siverbrant
Monica Andersson
Siw Lycke
Håkan Kindstedt
Ann-Charlotte Strömwall Lars Björneld
Ulf Hanstål
Krister Samuelsson
Wictoria Insulan
Maria Granberg
Håkan Smedja
Lina Säll
Yngve Berlin
Britt-Marie Kjellgren
Jeanette Janson
Ronald Rombrant
Camilla Carlsson
Ronny Hammargren
Mikael Wennergren
Bo Gustafsson
Annette Calner
Gert-Ove Forsberg
Fredrik Häller
Christoffer Zakariasson
Daniel Arvidsson
Magnus Elisson
Tommy Westman
Klas-Göran Henriksson

Utdragsbestyrkande:

NÄRV

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12 (24)
VOTERING
§ 43
JA NEJ AVST

X

-

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15

X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

-

-

X
X
X
X
X

14

Kommunfullmäktige

Bilaga 3
S
S
S
S
S
S
S
C
C
L
L
M
M
M
MP
V
V
K
K
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
SD
SD
SD
SD
S

Justerare:

Sammanträdesprotokoll
2019-05-15

NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jan-Olof Johansson
Christina Gustafson
Ricard Söderberg
Anders Söfting
Siv Linnér
Margareta Carlsson
Anders C Nilsson
Roger Siverbrant
Monica Andersson
Siw Lycke
Håkan Kindstedt
Ann-Charlotte Strömwall Lars Björneld
Ulf Hanstål
Krister Samuelsson
Wictoria Insulan
Maria Granberg
Håkan Smedja
Lina Säll
Yngve Berlin
Britt-Marie Kjellgren
Jeanette Janson
Ronald Rombrant
Camilla Carlsson
Ronny Hammargren
Mikael Wennergren
Bo Gustafsson
Annette Calner
Gert-Ove Forsberg
Fredrik Häller
Christoffer Zakariasson
Daniel Arvidsson
Magnus Elisson
Tommy Westman
Klas-Göran Henriksson

Utdragsbestyrkande:

NÄRV

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

13 (24)
VOTERING
§ 43
JA NEJ AVST

-

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
16

-

-

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-05-15

14 (24)

RESERVATION från Lysekilspartiet mot kommunfullmäktiges beslut 2019-05-15
i ärende 5, Revisionsberättelsen avseende 2018 års verksamhet samt fråga om
ansvarsfrihet.
Kommunrevisionen tillstyrkte inte ansvarsfrihet för socialnämnden i
revisionsberättelsen för 2018. Att revisionen skulle landa i den ståndpunkten kunde
knappast ha förvånat någon.
Revisionens ordförande sade i talarstolen att nämnden har gått minus de senaste nio
åren. Vi har själva summerat underskotten åren 2014 - 2018 till mer än 60 miljoner.
Vi har också kunnat konstatera att av de senaste fem årens revisionsberättelser har
fyra av dem innehållit kritik och anmärkningar mot socialnämnden.
2016 års revisionsberättelse var ett undantag, socialnämnden fick då ingen kritik av
revisionen utan tvärtom beröm:
”Vi har tidigare år riktat både kritik och anmärkning mot socialnämnden för stora
budgetunderskott samt bristande ekonomistyrning och intern kontroll, men för
2016 har vi uppmärksammat en tydlig förbättring”.
Till saken hörde då att den budget som (S) och de andra partierna i minoritetsstyret
styrde på var den budget som Lysekilspartiet hade tagit fram och fått majoritet för.
Lysekilspartiets strävan har alltid varit att föreslå budgetar som haft ambitionen att
vara realistiska. Detta gällde förstås även budgeten för 2018, där Lysekilspartiet bl a
föreslog större anslag till socialnämnden än vad (S) och de andra i styret gjorde.
Lysekilspartiet yrkade på att de partier med (S) i spetsen som har varit i styret inte
skulle beviljas ansvarsfrihet. Skälet till att vi undantog oss och övriga partier utanför
styret var att vi i Lysekilspartiet - utöver att ha föreslagit realistiska budgetar dessutom i kommunstyrelsen och framförallt i socialnämnden lagt andra förslag, som
radikalt skulle ha resulterat i ett bättre läge för socialnämnden.
Även vi ska förstås ta till oss kritiken från revisionen, vi hade alltid kunnat göra bättre
ifrån oss, men att fullt ut göras ansvarig för något som vi inte har ställt upp på, där vi
till och med hade velat se helt andra åtgärder, det tycker vi vore fel.
Vi föreslog också att revisionen skulle rekommenderas att granska kommunens
budgetprocess. Vi befarar nämligen att dessa upprepade och ständiga budgetöverdrag
bl a har sin grund i bristfälliga rutiner vilket bidrar till orealistiska budgetar.
Tyvärr fick vi inte stöd av tillräckligt många partier för att få genom våra förslag, men
vi är tacksamma för det stöd vi ändå fick.
Att hålla ordning, att ha kontroll på ekonomin, att hålla sig till de mål och ramar som
fullmäktige har beslutat om är grundförutsättningar för att en kommun ska vara
trovärdig och inge förtroende. Revisionens uppgift är att vara en garant för att
kommuninvånarnas pengar används på ett effektivt sätt. Vi förtroendevalda i Lysekils
kommun får ett svidande underbetyg, det är tyvärr bara att konstatera.
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Vi kan också konstatera att någon självkritik överhuvudtaget inte står att finna i de
yttranden över revisionsberättelsen som (S) och de övriga i styret står bakom.
Tvärtom får man bilden att (S) tar revisionen i örat, exempelvis kör s-ledamöterna i
fullmäktigepresidiet över revisionen genom att gå emot revisionens förslag att inte
tillstyrka ansvarsfrihet. Presidiet borde ju förstås rakt av ha transporterat vidare
revisionens förslag och låtit fullmäktiga ha avgjort frågan. Samma gäller yttrandet
över revisionsberättelsen från kommunstyrelsen, där (S) propsar på att få ett möte
med revisionen (det underliggande budskapet går inte att tolka på annat sätt än att
man vill tala revisionen till rätta).
Vi noterar också den kritik som revisionen framför i granskningarna av
delårsrapporten och årsredovisningen, där revisionen skriver att delårsrapporten har
sådana brister när det gäller mål och måluppfyllelse, att den inte fungerar som
underlag för styrning och ledning av den samlade kommunala verksamheten.
Liknande kritik framförs när det gäller årsredovisningen, där revisionen framför att
de inte kan bedöma måluppfyllelsen för verksamheten. Revisionen bedömer vidare att
kommunen inte fullt ut har en god ekonomisk hushållning.
Frågan är om det finns någon kommun i hela västra Götalandsregionen som har fått
så många års återkommande kritik utan att göra något åt problemen? Hos oss har
detta blivit något av ett normaltillstånd. Vi säger att vi ska vara en lärande kommun,
men den strävan börjar alltmer framstå som en fullständigt tom floskel. Tyvärr kan
man inte förvänta sig något annat, ty saknar man självkritik torde man också sakna
probleminsikt. Och då blir förstås inga problem lösta…
För Lysekilspartiet
Fredrik Häller

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

LYSEKILS KOMMUN
2019-06-07
Socialnämnden
Klaus Schmidt

Dnr 07-2019-00024

1

UTREDNING
Socialnämnden
Socialförvaltning
Klaus Schmidt, 0523 - 61 34 89
klaus.schmidt@lysekil.se

Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker Brasserie Sjökanten, Lysekil

Ärendet
NM Bar och Kök AB org.nr. 559149-8729 har meddelats tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker
samt andra jästa drycker vid Brasserie Sjökanten, Lysekil. Utredaren har på nedan angivna skäl fått
anledning utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen
(2010:1622) samt huruvida åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell.
Förslag till beslut
8 kap 12§ alkohollagen
Den som har beviljats serveringstillstånd ska anmäla hos kommunen när han eller hon avser att påbörja
verksamheten. Anmälan ska också göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott sker i den. Om
verksamheten förändras till sin omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för tillsynen ska
detta också anmälas, liksom betydande förändringar av ägarförhållandena. Anmälan ska göras i förväg,
eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmål

c'��
ffe� .----b"'--��...,,__,,,(_ (J

Alkoholhandläggare

Förvaltningschef

Klaus Schmidt

Drottninggatan 8 B
453 31 LYSEKIL

Tel 0523-613489
Fax 0523-613624
E-post klaus.schmidt@lysekil.se

Orgnr

212000-1389

Datum

Sid 1/3

2019 06-05

Tjänsteskrivelse

Dnr: SON 2018-000127

Socialförvaltningen
Marianne Sandsten, 0523 – 61 33 33
marianne.sandsten@lysekil.se

Tillägg till delegationsordningen för socialnämndens
verksamhetsområde
Sammanfattning

Ett tillägg i delegationsordningen som avser ärenden över brytpunkt för
personer i palliativ vård efter att legitimerad personal fastställt ett terminalt
läge. Biståndshandläggare skall kunna fatta beslut om hemtjänstinsatser upp
till max 30 dagar. Därefter skall beslut fattas av socialnämndens
arbetsutskott. Ett tillägg i delegationsordningens förteckning nr 5.1.3
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar fastställa tillägg i delegationsordningen förteckning
5.1.3 som avser hemtjänst över brytpunkt för personer i palliativ vård som
befinner sig i terminalt skede.
Beslut gäller i max 30 dagar eller till nästkommande arbetsutskott.
Ärendet

Med delegationsordning avses att socialnämnden ger biståndshandläggare
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar och i vissa ärenden. Det
innebär att nämnden överför rätten att fatta självständiga beslut till en
delegat. Ett beslut som fattas med stöd av delegationsordningen är juridiskt
att se som nämndens beslut.
2018 reviderades tidigare delegationsordning. I delegationsordningen under
förteckning nr 5 fattar biståndshandläggare beslut enligt 4 kap 1 § SoL.
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I nr 5.1.1 fattar biståndshandläggare beslut om insatserna boendestöd
samt hemtjänst under brytpunkt.



I nr 5.1. 2 fattar arbetsutskottet beslut om samma insatser men då för
insatser över brytpunkt för närvarande över 120 timmar i månaden.



I nr 5.1.3 fattar biståndshandläggare beslut om hemtjänst för
personer över brytpunkt vid utskrivning från sjukhus i samband med
hemgång upp till 30 dagar. Ärendet skall därefter beslutas av
arbetsutskott

För personer som är i palliativ vård och befinner sig i terminalt läge innebär
det att tiden att vara kvar i livet inte är lång.
Ofta finns önskan att få komma hem och tillbringa sina sista dagar i hemmet.
Det finns då en svårighet för biståndshandläggare att fatta beslut då behov av
insatser kan variera från dag till dag och ofta överstiger brytpunkten.
Ärendet kan inte vänta till nästa arbetsutskott då insatser behöver starta
omedelbart.
Biståndshandläggare behöver därför efter en konsultation av legitimerad
personal om terminalt skede, kunna fatta beslut för dessa personer upp till
max 30 dagar och därutöver är det arbetsutskottet.
Ett tillägg i delegationsordningen nr 5.1.3 för beslut om:
-Hemtjänst över brytpunkt för personer i palliativ vård som befinner sig i
terminalt skede.
-Max 30 dagar eller till nästkommande AU.
Förvaltningens synpunkter eller utredning

För personer som är i palliativ vård och som befinner sig i terminalt skede är
ofta önskemålet att vara hemma i sitt hem den sista tiden tillsammans med
sina anhöriga. För att det skall vara möjligt behöver kommunen ibland hjälpa
till med omvårdnadsinsatser under denna period.
För att det skall finnas en trygghet och värdighet i kontakterna med den
enskilde som befinner sig i terminalt skede samt för deras anhöriga, behöver
biståndshandläggare få en utökad delegation mot nuvarande beslutsform.
Det är viktigt att den enskilde i detta läge är trygg med att inte insatserna
upphör.
Biståndshandläggare skall dock först konsultera legitimerad personal som
utreder om personen är i terminalt skede.
Namn:
Förvaltningschef

Namn:
Handläggare

Eva Andersson

Marianne Sandsten
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Datum
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Bilaga/bilagor
Delegationsordningen SON 2018 -000127
Beslutet skickas till

Förvaltningschef
Avdelningschefer
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INLEDNING
Allmänt om delegering
Med delegation avses att socialnämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens
vägnar i vissa ärenden, det vill säga att nämnden överför rätten att fatta självständiga beslut
till en delegat. Delegering sker från kommunfullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott,
förtroendevalda och anställda.
Ett beslut som fattas med stöd av delegationsordningen är juridiskt att se som nämndens
beslut. Beslutet kan inte ändras av nämnden på annat sätt än att ett nytt beslut fattas. Om
socialnämnden anser att någon utövar sin beslutanderätt olämpligt kan nämnden återkalla
rätten att fatta beslut för en viss grupp av ärenden, för ett visst ärende eller för en viss delegat.
Nämnden kan också innan ett beslut är fattat överta beslutanderätten från den som fått ett
delegationsuppdrag och istället själv fatta beslut. Vidare kan delegaten istället för att själv
fatta beslutet överlämna ärendet till nämnd för ställningstagande. Om ett beslut fattas av
någon utan delegation i ärendet saknar detta beslut laga verkan, det vill säga att det inte är
giltigt.
Detta dokument innehåller en förteckning över de ärenden där socialnämnden har delegerat
beslutanderätten till arbetsutskott, ledamot i nämnden eller anställd.
Kommunallagen är den lag som reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom
kommunens verksamhet. En ny kommunallag trädde i kraft 2018-01-01.
I enlighet med 6 kap. 37 § KL får nämnden uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller
dess ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, detta i enlighet med
7 kap 5 § KL. Om en nämnd med stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt verksamhetens förvaltningschef
att fatta beslut får denne i sin tur, i enlighet med 7 kap 6 § KL, uppdra åt annan anställd
kommunen att fatta beslut.
Delegationsbegränsningar
Enligt 6 kap. 38 § KL får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av
ärenden:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,
2. framställningar eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av kommunfullmäktige
har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och överlåtits till nämnden,
och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
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Ärenden av principiell natur ska alltid överlämnas till nämnden. Nämnden kan inte delegera till
två eller fler tjänstemän resp. politiker att tillsammans besluta i ett ärende, inte heller till
ledamot och tjänsteman tillsammans. I den mån det framgår av annan lag eller författning att
ärendet inte får delegeras gäller detta.
10 kap. 4 § socialtjänstlagen, SoL, reglerar vilka ärenden som socialnämnden kan delegera till
utskott. Dessutom framgår det i 10 kap. 5 § SoL vilka ärenden enligt föräldrabalken som kan
delegeras.
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas med stöd av delegering ska enligt 7 kap. 8 § i kommunallagen anmälas till
nämnden. Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattas ska anmälas till
dem. Delegeringsbeslut kan redovisas muntligen eller skriftligen till nämnden. De vanligaste
mängdbesluten anmäls till nämnden via upprättande av listor.
Personal-, arbetsgivar- och organisationsfrågor
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga förvaltningar och all personal i
förvaltningarna är anställda av kommunstyrelsen. Detta innebär att beslutanderätt som rör
personalfrågor enbart kan delegeras av kommunstyrelsen. Sådana delegationsbeslut ska
därmed anmälas till kommunstyrelsen och inte till respektive facknämnd.
Kommunstyrelsen är också kommunens personalorgan och är därmed ytterst ansvarig för
personalpolitiska frågor i hela organisationen.
Lägsta nivå
Den i delegationsordningen angivna delegaten är den lägsta nivån. Delegaten kan avstå från
att fatta beslut och överordnad chef har då alltid rätt att fatta beslut istället.
Det finns möjlighet för en delegat att i en enskild fråga lämna tillbaka beslutsfattande till
nämnden. Ofta gäller detta i ärenden som tangerar principiella beslut.
Arbetsutskott har rätt att fatta beslut i alla frågor som delegerats från socialnämnden till
tjänstemän.
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Förkortningar
BrB
FB
FL
KL
LSS
LUL
LVM
LVU
OSL
SFB
TF
SoF
SoL

Brottsbalk (162:700)
Föräldrabalk (1949:381)
Förvaltningslag (1991:900), (2017:900 träder i kraft (180701)
Kommunallagen (2017:725)
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
(1964:167)
Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870)
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)
Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)
Socialförsäkringsbalk (2010:110)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Socialtjänstförordningen (2001:937)
Socialtjänstlagen (2001:453)

FC
KC
KSLU
KSO
PC
SKL

Förvaltningschef
Kommunchef
Kommunstyrelsens ledningsutskott
Kommunstyrelsens ordförande
Personalchef
Sveriges kommuner och landsting

FÖR-protokoll

Protokoll som upprättas i samband med faderskapsutredningar.

MF-protokoll

Protokoll som upprättas i samband med faderskapsutredning om
parterna inte är sambor, eller om de är sambor och
omständigheter kommit fram som ifrågasätter faderskapet.

Ä-protokoll

Protokoll som upprättas i samband med faderskapsutredning när
mannen i äktenskapet inte är far till barnet.
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DELEGATIONSFÖRTECKNING
1. Övergripande ärenden
1.1 Handläggning av ärenden

Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Kommentarer

Socialsekreterare

11 kap 1 § SoL

Nämndens befogenheter
och skyldigheter vid
barnutredningar regleras
i 11 kap 2 § SoL

Socialsekreterare

11 kap 1 och 2 §§
SoL
11 kap 1a § SoL

Utredning
1.1.1

1.1.2
1.1.3

1.1.4

1.1.5

Beslut om att inleda utredning
- Egen ansökan
- Begäran om yttrande från annan
myndighet
- Övriga ärendetyper
Beslut om att inleda utredning oavsett den
enskildes samtycke
Beslut/ställningstagande att utredning inte
ska inledas
- Vuxen
- Barn
Beslut att inledd utredning ska
- Avslutas med insats
- Avslutas utan insats, barn
- Avslutas utan insats, vuxen
- Läggas ned, barn och vuxen
- Avslås, barn
- Avslås, vuxen
Förlängning av utredningstid i ärenden
som rör barn
- Upp till två månader
- Utöver två månader

- Socialsekreterare
-1:e socialsekreterare
11 kap 1 § SoL
-Socialsekreterare
-1:e socialsekreterare
-Socialsekreterare
-1:e socialsekreterare
- 1:e socialsekreterare
- Socialsekreterare
11 kap 2 § SoL
- 1:e socialsekreterare
- Arbetsutskott

Överklagan
1.1.6

Beslut om att föra talan i ärenden eller mål
via allmän domstol eller
förvaltningsdomstol.
Utseende av ombud att föra nämndens
talan.
Beslut huruvida omprövning ska ske.

Förvaltningschef

10 kap 2 § SoL
6 kap 15a FB

Förvaltningschef

10 kap. 2 § SoL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

27 § FL
45 § FL (2017:900)

1.1.9

Omprövning av beslut och yttrande där
ursprungsbeslutet fattats av delegat.

Delegaten i
ursprungsbeslutet

27 § FL
46 § Fl (2017:900)

1.1.10

Prövning av att överklagande skett i rätt
tid och avvisning av överklagande som
kommit in för sent.

Delegaten i
ursprungsbeslutet

24 § 1 st. FL
45 § FL (2017:900)

1.1.11

Överklagande, yrkande om inhibition
samt yttrande till förvaltningsrätt och
kammarrätt i LSS, SoL- LVU och LVM

Delegaten i
ursprungsbeslutet

27 § LSS,
16 kap 3 § SoL
41 § LVU
44 § LVM

1.1.7
1.1.8

(2017:900) Ny FL
träder i kraft 180701
(2017:900) Ny FL
träder i kraft 180701
(2017:900) Ny FL
träder i kraft 180701
Beslutet avser inte
myndighetsutövning mot
enskilda i ärenden av
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1.1.12

ärenden när ursprungsbeslutet fattats av
delegat.
Överklagande, yrkande om inhibition samt
yttrande till förvaltningsrätt och
kammarrätt i LSS, SoL- LVU och LVM
ärenden när ursprungsbeslutet fattats av
nämnd.

6 kap 39 § KL

principiell beskaffenhet
eller större vikt
Denna delegation kan
tillämpas då brådska
råder eller nämndens
sammanträde inte kan
avvaktas.

Ordförande eller vid
förhinder för denne
vice ordf. eller vid
förhinder för båda
annan ledamot av
Arbetsutskott

27 § LSS
16 kap 3 § SoL
41 § LVU
44 § LVM
6 kap 39 § KL

1:e socialsekreterare

2a kap, 10 § SoL

1:e socialsekreterare

2a kap, 10 § SoL

1:e socialsekreterare

2a kap, 11 § SoL

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
Socialsekreterare
Biståndshandläggare

16 kap 18 § SFB och
106 kap 6 och 7 §§
SFB
18 kap 19 § SFB
106 kap 8 §

Socialsekreterare

106 kap 13 §

Socialsekreterare

107 kap 5§ SFB

Överflyttning av ärende
1.1.13
1.1.14
1.1.15

Beslut om framställning om överflyttning
av ärende till nämnd i annan kommun.
Beslut i fråga om mottagande av ärende
från annan kommun.
Beslut om ansökan till IVO om
överflyttning av ärende vid tvist.

Avser även ärenden
enligt LVU och LVM

Underrättelse
1.1.20

1.1.21

1.1.22

1.1.23

Beslut om begäran till försäkringskassa om
ändring av betalningsmottagare för
allmänt barnbidrag/förlängt barnbidrag.
Beslut om begäran till försäkringskassa om
ändring av betalningsmottagare för
underhållsstöd
Beslut om begäran till försäkringskassa om
avdrag i dagersättning med anledning av
att personen är placerad i HVB eller
familjehem.
Beslut att begära ersättning hos
försäkringskassa för utbetalt ekonomiskt
bistånd.

1.2 Brådskande ärenden
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

1.2.1

Beslut på socialnämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande att nämndens beslut
inte kan avvaktas.

Ordföranden eller vid
förhinder för denne
vice ordf. eller vid
förhinder för båda
annan ledamot i
Arbetsutskott

6 kap 39 § KL

Kommentarer
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2. Offentlighet och sekretess – utlämnande av uppgifter m.m.
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Förvaltningschef

2 kap, 14 § TF,
6 kap 3-4 §§ OSL
10 kap, 4 och 13-14
§§ OSL

Förvaltningschef

12 kap 6 § SoL

2.3

Beslut om avslag på begäran om
utlämnande av allmän handling till enskild
eller annan myndighet samt uppställande av
förbehåll i samband med utlämnande till
enskild
Beslut att lämna ut uppgifter ur
personregister till statliga myndigheter i
forskningssyfte.
Beslut om sekretesskydd för anmälare

Avdelningschef

26 kap 5 § OSL

2.4

Upplysningar i vapenärenden

Socialsekreterare

Kommentarer

Utlämnande av allmän handling
2.1

2.2

Uppgifter får endast
lämnas ut om den
enskilde har samtyckt
till det.

Polisanmälan
2.5

ersättni
ng2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Beslut om polisanmälan angående
misstanke om vissa brott mot underårig
samt vissa grövre brott
Beslut att anmäla eller inte anmäla till
polismyndighet vid misstanke av
socialbidragsbedrägeri och andra brott mot
den egna verksamheten
Beslut om yrkande på ersättningsanspråk
när enskild inte återbetalar ekonomisk hjälp
frivilligt.
Beslut om att polisanmäla vissa brott som
riktar sig mot enskild (brott mot liv och
hälsa, misshandel, brott mot frihet och frid,
olaga tvång, sexualbrott, könsstympning)
Beslut om att lämna uppgift till
åklagarmyndighet eller polismyndighet som
angår misstanke om överlåtelse av
narkotika eller dopingmedel eller icke ringa
fall av olovlig försäljning eller anskaffning av
alkoholdrycker till underårig.
Beslut att lämna uppgift till
åklagarmyndighet eller polismyndighet om
misstanke om brott, för vilket det inte är
föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett
år eller försök till brott för vilket inte är
föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två
år.

Rapport till
förvaltningschef

Avdelningschef

12 kap 10 § SoL
10 kap 21 § OSL

Enhetschef

12 kap 10 § SoL
10 kap 2 § OSL

Enhetschef

9 kap 3 § SoL

Enhetschef

10 kap 21 § OSL,
12 kap 10 § SoL

Enhetschef

10 kap 22 § OSL,
12 kap 10 § SoL

Enhetschef

10 kap 23 OSL,
12 kap 10 § SoL
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2.11

2.12

Beslut om att lämna uppgift till
polismyndighet som behövs för omedelbart
polisiärt ingripande av underårig vid
överhängande och allvarlig risk för den
unges hälsa eller utveckling eller under
pågående brott.
Beslut om polisanmälan vid misstanke om
brott mot barn

Socialsekreterare

10 kap 20 § OSL

Enhetschef

Avser misstanke
om brott mot barn
enligt 3, 4 eller 6
kap. Brb. el. lagen
om förbud mot
köns-stympning av
kvinnor.

Biståndshandläggare
/ Socialsekreterare
Biståndshandläggare/
Socialsekreterare

5 kap 3 § SoF

1:e socialsekreterare

5 kap 3 § SoF

Socialsekreterare

5 kap 2 § SoF

Biståndshandläggare

15 § 6p LSS

Biståndshandläggare

15 § 6p LSS

Enhetschef

6 kap 12 §
Smittskyddslagen

SOSFS 2011:5
Socialstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd om
lex Sarah
14 kap 7 § SoL
24 f § LSS
SOSFS 2011:5
Socialstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd om
lex Sarah
24 f § LSS

I samråd med
närmaste chef.
Generell befogenhet
vid upptäckt av
missförhållande

Anmälan till överförmyndare
2.13
2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

Beslut om anmälan till överförmyndaren om
behov av god man / förvaltare
Beslut om anmälan till överförmyndaren om
att behov av god man/förvaltare inte längre
föreligger
Beslut om anmälan till överförmyndaren om
förhållanden beträffande förvaltning av
underårigs egendom.
Framställan till domstol om behov av
målsägandebiträde för underårig i ärende
om vårdnad eller förmyndarskap mm.
Anmälan till överförmyndare att person
som omfattas av LSS är i behov av
förmyndare, förvaltare eller god man
Anmälan till överförmyndare om att person
som omfattas av LSS inte längre är i behov a
förmyndare, förvaltare eller god man.

5 kap 3 § SoF

Anmälan mm. till smittskyddsläkare
2.19

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare

Lex Sara och Lex Maria
2.20

Beslut att anmäla allvarliga
missförhållanden eller risk för allvarliga
missförhållanden till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO)

Utredare

2.21

Ta emot information för nämndens räkning
om att en lex Sarah-anmälan gjorts från
enskild verksamhet.

Utredare

Avser all slags
egendom och
inkomster inkl. ATP
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2.22

Beslut om att avsluta utredning

Utredare

SOSFS 2011:5
Socialstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd om
lex Sarah
14 kap. 7 § SoL

2.23

Beslut att anmäla allvarlig skada eller
sjukdom i samband med vård, behandling
eller undersökning – Lex Maria – till
Inspektionen för vård och omsorg.

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

Patientsäkerhetslagen
(SFS 2010:659)

Se SOSFS 2005:28,
Socialstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd om
anmälningsskyldighet
enligt Lex Maria.

Hälso- och sjukvård
2.24

Remissvar gällande frågor av medicinsk
karaktär från Socialstyrelsen och
Socialdepartementet.

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

2.25

Till leverantör och läkemedelsverket anmäla
olyckor och tillbud avseende medicinteknisk
utrustning och hjälpmedel.

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

Anmäls i sin helhet vid
nästkommande
sammanträde.
SOSFS 2008:1

3. Barn och unga
3.1 Öppenvårdsinsatser med stöd av SoL
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

3.1.1

Beslut om insats i form av observationer
under utredningstiden, intern insats

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

3.1.2

Beslut om insats i form av observationer
under utredningstid, extern köpt insats

Arbetsutskott

4 kap 1 § SoL

3.1.3
3.1.4

Beslut om insats av familjebehandlare
Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/-familj
Beslut om bistånd i form av stödkontakt
med socialsekreterare

Socialsekreterare
1:e Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL

1:e Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

3.1.6

Beslut om bistånd i form av särskilt
kvalificerad kontaktperson

1:e socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

3.1.7

Beslut om strukturerat
öppenvårdsprogram
Beslut om öppna insatser för barn över 15
år utan vårdnadshavares samtycke
Beslut om bistånd i form av stöd i eget
boende eller i träningslägenhet

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

3 kap 6 a § SoL

1:e socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

3.1.5

3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11

Beslut om eftervård.
Intern resurs
Beslut om eftervård
Extern resurs, köpt vård

4 kap 1 § SoL
-Socialsekreterare
4 kap 1 § SoL
- Arbetsutskott

Kommentarer
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Placeringar med stöd av SoL
3.1.12

3.1.13
3.1.14

3.1.15

3.1.16

3.1.17
3.1.18

Beslut om tillfällig vistelse i
jourhem/familjehem/HVB/stödboende upp till 30 dagar
Beslut om bistånd åt barn och ungdom i
form av placering
Beslut om placering i kommunens
stödboende (över 18 år)
Beslut om placering i kommunens
stödboende (16-18 år)
Beslut om placering i externt stödboende
(över 18 år)
Beslut om placering externt stödboende
(16-18 år)
Beslut om omplacering till
familjehem/HVB/Stödboende i
kommunens regi
Beslut om omplacering till
familjehem/HVB/Stödboende i extern regi.
Omprövning/övervägande om fortsatt vård
i annat hem än det egna fortfarande
behövs

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Arbetsutskott

4 kap 1 § SoL

-Arbetsutskott

4 kap 1 § SoL

I avvaktan på nästa
arbetsutskott

-Arbetsutskott
4 kap 1 § SoL
-Arbetsutskott
-Arbetsutskott
4 kap 1 § SoL
-Enhetschef
-Arbetsutskott

4 kap 1§ SoL

-Arbetsutskott

6 kap 8 § SoL

Var 6:e månad

3.2 Kostnader i samband med insatser
Nr

Ärende

3.2.1

Beslut om bistånd i samband med
utredning av barn och unga.
- högst 30 % av gällande basbelopp
- därutöver
Beslut om bistånd till särskilda kostnader
och omkostnader i samband med och
under placering, omplacering eller
flyttning från familjehem eller hem för
vård eller boende
-högst 30% av gällande basbelopp per år.
-därutöver.
Beslut om bistånd till särskilda kostnader
i samband med beviljade insatser (ej
placering)
-högst 30% av gällande basbelopp per år
- därutöver
Beslut om boendekostnader för ungdom
som beviljats boende i träningslägenhet,
stödboende eller eget boende.
Beslut om kostnad för avgift hos
tingsrätten för ansökan om
vårdnadsöverflyttning.
Beslut om avgift från föräldrar vars barn
är under 18 år och får vård i ett annat
hem än det egna.

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

Delegat

Lagstöd

Kommentarer

4 kap 1 § SoL
-1:e socialsekreterare
-Enhetschef
4 kap. 1 § SoL

-1:e Socialsekreterare
-Enhetschef
4 kap 1 § SoL

-1:e socialsekreterare
-Enhetschef
Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

8 kap. 1 § SoL
6 kap. 2 och 3
§§ SoF

Enligt kommunens
gällande riktlinjer.
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3.2.7

3.2.8

Beslut om att föra talan gällande
återkrav om ersättning enligt 8 kap 1 §
SoL hos förvaltningsrätten.
Beslut om eftergift av krav på ersättning,
helt eller delvis, enligt 8 kap 1 § 2 st

1:e socialsekreterare

9 kap 3 § SoL

1:e socialsekreterare

9 kap 4 § SoL

Beslut som rör kontaktpersoner/kontaktfamiljer/familjehem m.fl.
Beslut att godkänna
3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13
3.2.14

-Kontaktperson
-Kontaktfamilj
- Familjehem
Beslut om ersättning till familjehem eller
jourhem (arvode och
omkostnadsersättning)
- enligt SKL:s riktlinjer
- vid frångående av SKL:s
rekommendationer, över norm och
riktlinjer
Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/kontaktfamilj
-enligt SKL:s riktlinjer
-vid frångående av SKL:s
rekommendationer, över norm och
riktlinjer
Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare.

Beslut om avlastning för familjehem
-Kontaktfamilj
-Korttidsvistelse
Beslut att väcka talan / anmäla behov av
särskilt förordnad vårdnadshavare enligt
föräldrabalken

3 kap. 6b § SoL

-Socialsekreterare
-Socialsekreterare
- Arbetsutskott
Uppdraget ska regleras
genom avtal med
familjehemmet.
Ersättning utifrån
riktlinjer i SKLs cirkulär
17:54

-Socialsekreterare
- 1:e socialsekreterare

Uppdraget ska regleras
genom avtal.
Ersättning utifrån
riktlinjer i SKLs cirkulär
17:54

-Socialsekreterare
- 1:e socialsekreterare

Socialsekreterare

6 kap 11 § SoL

Särskilt avtal ska ingås
mellan nämnden och
de nya
vårdnadshavarna

3 kap. 6b § SoL
-Socialsekreterare
-Enhetschef
Arbetsutskott

6 kap 8a och 9 §§
FB
Lag om god man för
ensamkommande
barn

3.3 Insatser med stöd av LVU
Den s.k. kompletterande beslutanderätten får användas när socialnämndens beslut inte kan
avvaktas. Besluten skall anmälas till nämndens nästa sammanträde.
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Kommentarer

3.3.1

Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn och unga
över 20 år.

6 § 1 st. LVU

3.3.2

Beslut om omedelbart
omhändertagande av ungdom under
20 år.

Ordförande, vice
ordförande eller annan
ledamot som nämnden
förordnat.
Ordförande, vice
ordförande eller annan
ledamot som nämnden
förordnat.

Beslutet ska anmälas till
nämnden vid nämndens
nästkommande
sammanträde.
Beslutet ska dokumenteras
och skrivas under av
beslutsfattaren. Muntliga
beslut får endast

6 § 1 och 2 st. LVU
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förekomma i sådana akuta
situationer när
dokumentation och
underskrift inte kan
avvaktas. Sådana beslut
dokumenteras i efterhand.
Beslutet ska anmälas till
nämnden vid nämndens
nästkommande
sammanträde.
3.3.3

Beslut om att omedelbart
omhändertagande enligt LVU 6§ ska
upphöra.

3.3.4

Beslut om att ansöka om vård vid
förvaltningsrätt.
Beslut att hos förvaltningsrätten
ansöka om förlängning av
utredningstiden för ansökan om vård
Beslut om att återkalla ansökan om
vård
Beslut om hur vården ska ordnas och
var den unge ska vistas under
vårdtiden.

3.3.5

3.3.6
3.3.7

Ordförande, vice
ordförande eller annan
ledamot som nämnden
förordnat.
Arbetsutskott

9 § 3 st. LVU

1:e socialsekreterare

8 § LVU

1:e socialsekreterare

4 § LVU

Arbetsutskott

11 § LVU

4 § LVU

3.3.8

Beslut rörande den unges personliga
förhållanden i den mån beslutet inte
är att hänföra till LVU 11 § 1 och 2 st.

Socialsekreterare

11 § LVU

3.3.9

Beslut om hur rätt till umgänge med
den unge ska utövas när
överenskommelse inte kan nås med
föräldern eller vårdnadshavaren i
avvaktan på nämndens beslut.
Beslut om att den unges vistelseort
inte ska röjas för föräldern eller
vårdnadshavaren i avvaktan på
nämndens beslut.
Beslut om den unges umgänge med
förälder eller andra vårdnadshavare
efter beslut om flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud när
överenskommelse inte kan nås.
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

Arbetsutskott

14 §, 2 st, punkt 1 LVU

Ordförande, eller
annan ledamot som
nämnden utsett.

14 §, 2 st, punkt 2 LVU
6 kap 36§ KL

1:e socialsekreterare

§ 31 LVU

Arbetsutskott

27 § 1 st. LVU

3.3.10

3.3.11

3.3.12

Om beslutet inte kan
avvaktas, får nämndens
ordförande eller någon
annan ledamot som
nämnden har förordnat
fatta beslut. Beslutet skall
anmälas vid nämndens
nästa sammanträde.
T.ex. Kortare vistelse utom
familjehemmet eller
hemmet för vård eller
boende.
Om beslut inte kan
avvaktas får nämnden
ordförande eller annan
ledamot som nämnden har
förordnat fatta beslut.
I synnerligen brådskande
fall och ska inte tillämpas
regelmässigt.

Om beslutet inte kan
avvaktas, får nämndens
ordförande eller någon
annan ledamot som
nämnden har förordnat
fatta beslut. Beslutet skall
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anmälas vid nämndens
nästa sammanträde.
3.3.13

3.3.14

3.3.15

3.3.16
3.3.17

Beslut om läkarundersökning att utse
läkare samt plats för
läkarundersökningen
Beslut att begära biträde av polis och
i vissa fall kriminalvård för att bereda
läkaren tillträde till den unges hem
eller för att inställa den unge till
läkarundersökning och/eller beslut
om begäran om biträde av polis för
att genomföra läkarundersökning.

1:e socialsekreterare

§ 32, 1 st. LVU

Förordnande i enlighet
med av nämnden
namngivna
förtroendevalda och
tjänstemän

§ 43, punkt 1. LVU

Beslut att begära handräckning av
polis och i vissa fall kriminalvården
för att genomföra beslut om vård
eller omhändertagande med stöd av
LVU
Beslut om ersättning och kostnader
vid familjehemsplacering enligt LVU
Beslut om att förebyggande insats ska
upphöra att gälla

Förordnande i enlighet
med av nämnden
namngivna
förtroendevalda och
tjänstemän
1:e socialsekreterare

§ 43, punkt 2. LVU

Arbetsutskott

22 och 23 LVU

Om beslutet inte kan
avvaktas, får nämndens
ordförande eller någon
annan ledamot som
nämnden har förordnat
fatta beslut. Beslutet skall
anmälas vid nämndens
nästa sammanträde.

Samma regler som vid SoLplaceringar. SKL cirkulär
Om beslut inte kan
avvaktas får nämnden
ordförande eller annan
ledamot som nämnden har
förordnat fatta beslut.

3.4 Familjerätt
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Inleda utredning avseende
medgivande till adoption.
Medgivande att ett barn tas emot för
adoption.

Socialsekreterare

6 kap 12 § SoL

Arbetsutskott

6 kap, 12 § SoL

Återkalla medgivande att barn tas
emot för adoption.
Beslut att lämna samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande
Beslut att ej lämna samtycke till
fortsatt adoptionsförfarande.

Arbetsutskott

6 kap, 13 § SoL

Socialsekreterare

6 kap, 14 § SoL

Arbetsutskott

6 kap 14 § SoL

Kommentarer

Adoptioner
3.4.1
3.4.2

3.4.3
3.4.4
3.4.5

Om beslutet inte kan
avvaktas, får nämndens
ordförande eller någon
annan ledamot som
nämnden har förordnat
fatta beslut. Beslutet skall
anmälas vid nämndens
nästa sammanträde.
tryckfirehtföro
Se kommentar ovan.

Om beslutet inte kan
avvaktas, får nämndens
ordförande eller någon
annan ledamot som
nämnden har förordnat
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fatta beslut. Beslutet skall
anmälas vid nämndens
nästa sammanträde.
(SoL 10 kap §4)
3.4.6
3.4.7

Inleda utredning avseende yttrande till
tingsrätt gällande nationell adoption.
Lämna yttrande till tingsrätten vid
internationell och nationell adoption

Socialsekreterare

4 kap 10 § FB

Socialsekreterare

4 kap 10 § FB

Fastställande av faderskap
3.4.8

Beslut att inleda faderskapsutredning

Socialsekreterare

2 kap 5 § FB

3.4.9

Beslut att inleda
föräldraskapsutredning
Godkännande av
faderskapsbekräftelse i
samboförhållanden, S-protokoll
Beslut att ej godkänna
faderskapsbekräftelse i
samboförhållanden, S-protokoll.
Beslut att godkänna
-MF-protokoll
-Ä-protokoll
-FÖR-protokoll
Beslut att ej godkänna
-MF-protokoll
-Ä-protokoll
-FÖR-protokoll
Beslut om att inleda utredning om
fastställande av faderskap när dom
eller bekräftelse finns och faderskapet
kan ifrågasättas.
Beslut om att återuppta nedlagd
faderskaps- /föräldraskapsutredning.
Beslut om att inleda utredning om
någon annan man än den som är gift
med barnets moder kan vara far till
barnet.
Beslut om att inte inleda utredning,
eller lägga ner utredning, om någon
annan man än den som är gift med
barnets moder kan vara far till barnet.
Beslut att väcka och föra talan i mål
om faderskap.
Beslut om blodundersökning.

Socialsekreterare

2 kap 8 a alt 9 § FB

Socialsekreterare

1 kap. 4 § FB

Enhetschef

1 kap 4 § FB

Socialsekreterare

1 kap 4 § FB

Enhetschef

1 kap 4 § FB

1:e socialsekreterare

2 kap, 1 § FB

1:e socialsekreterare

2 kap, 1 § FB

1:e socialsekreterare

2 kap, 9 § FB

Arbetsutskott

2 kap 9 § FB

Socialsekreterare

3 kap 5, 6 §§

1:e socialsekreterare

2 kap, 6 § FB

Beslut om begäran om biträde
gällande faderskaps-föräldrautredning
-av annan kommun
-av utlandsmyndighet
Beslut om att biträda annan kommun i
faderskaps-/föräldraskapsutredning

Enhetschef

2 kap 4 § FB

Enhetschef

2 kap 4 § FB

3.4.10

3.4.11

3.4.12

3.4.13

3.4.14

3.4.15
3.4.16

3.4.17

3.4.18
3.4.19
3.4.20

3.4.21

Styrelsens allmänna råd –
att fastställa faderskap.
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3.4.22

Beslut att överflytta faderskaps/föräldrautredning till annan kommun

Enhetschef

2 kap 3 § FB

3.4.23

Beslut att emotta faderskaps/föräldrautredning från annan
kommun.

Enhetschef

2 kap 3 § FB

Socialsekreterare

Socialsekreterare

FB: 6 kap 6 §,
14 a § 2
15 a § 2
FB: 6 kap 6 §, 14a §
15 a §
6 kap 19 § FB

Socialsekreterare

6 kap, 20 § FB

1:e socialsekreterare

6 kap 19 § FB

Socialsekreterare

7 kap 7 § FB

Enhetschef

6 kap 19 § FB

Socialsekreterare

6 kap 15 c § FB

Enhetschef

6 kap 15 c § FB

Socialsekreterare

6 kap 15 c § FB

Socialsekreterare

6 kap 18 § FB

Vårdnad, boende och umgänge
3.4.24

3.4.25
3.4.26
3.4.27

3.4.28

3.4.29

3.4.30

3.4.31
3.4.32

3.4.33

3.4.34

Beslut om godkännande av föräldrars
avtal om vårdnad, boende och
umgänge.
Beslut att ej godkänna föräldrars avtal
om vårdnad, boende och umgänge.
Lämnande av upplysningar till tingsrätt
i vårdnads- boende- och umgängesmål.
Lämnande av upplysningar inför
interimistiskt beslut i tingsrätt
beträffande vårdnad, boende och
umgänge.
Beslut att utse utredare i
vårdnadsboende- och
umgängesärenden.
Godkänna avtal om att
underhållsbidrag ska betalas för längre
perioder än tre månader om barnet är
under 18 år.
Biträda annan kommun i utredning
gällande vårdnad, boende och/eller
umgänge
Avge yttrande till tingsrätt gällande
umgängesstöd
Utse person som ska verkställa
umgängesstöd som beslutas av
tingsrätten.
Beslut om umgängesstöd:
-inleds
-avslutas
Avge yttrande till tingsrätt gällande
samarbetssamtal på begäran av
tingsrätten

1:e socialsekreterare

Yttrande m.m.
3.4.35

Yttrande till åklagarmyndigheten

1:e socialsekreterare

11 § 1 st. LUL

3.4.36

Yttrande till åklagarmyndigheten med
anledning av 33 § jfrt med eventuell
utredning beträffande misstänkt under
15 år.
Yttrande i ärenden om förordnande av
god man eller förvaltare för någon som
har fyllt 16 år.
Yttrande enligt namnlagen

1:e socialsekreterare

31 § LUL

Socialsekreterare

11 kap 16 § 2 FB

Socialsekreterare

45-46 §§ Namnlagen

3.4.37

3.4.38

I beslutet ingår även att
underrätta den
mottagande kommunen.
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3.4.40

Yttrande till passmyndighet vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavares medgivande.
Yttrande till åklagarmyndigheten vid
åtalsprövning.
Begäran hos åklagare om förande av
bevistalan.
Lämnande av upplysningar och förslag
på åtgärder till åklagaren.

Socialsekreterare

3 § 2 st
Passförordningen

1:e socialsekreterare

11 § 1 st LUL

1:e socialsekreterare

38 § LUL

1:e socialsekreterare

3.4.44

Lämnande av upplysningar och förslag
på åtgärder till domstol.

1:e socialsekreterare

3.4.45

Lämnande av upplysningar och förslag
på åtgärder till frivårdsmyndigheten

1:e socialsekreterare

3.4.46

1:e socialsekreterare

3.4.47

Anmälan av behov av offentligt
biträde.
Yttrande över ansökan om rättshjälp
genom offentligt biträde samt yttrande
över kostnadsräkning.

6 § Lag om särskild
personutredning i
brottsmål m.m.
6 § Lag om särskild
personutredning i
brottsmål m.m.
6 § Lag om särskild
personutredning i
brottsmål m.m.
§ 3 Lag om offentligt
biträde
3 § Lagen om
offentligt biträde och
7 § förordningen om
offentligt biträde

3.4.48

Yttrande i folkbokföringsärenden

Socialsekreterare

3.4.49

Yttrande till allmän domstol angående
överlämnande till vård då vård enl.
LVU inte är aktuell eller då beslut om
vård enligt LVU är fattat.

1:e socialsekreterare

3.4.41
3.4.42
3.4.43

1:e socialsekreterare

32 kap, 1 § BrB

4. Vuxna
4.1 Försörjningsstöd / ekonomiskt bistånd
Alla ansökningar om bistånd ska oavsett ändamål, prövas enligt 4:1 SoL för att den enskilde ska
ha möjlighet att få sin sak rättsligt prövad. I vissa fall när avslag ges enligt 4:1 kan så speciella
omständigheter föreligga att socialnämnden med stöd av 4:2 beviljar bistånd.
Nr

Ärende

4.1.1

Beslut i ärenden om försörjningsstöd och
livsföring i övrigt,
-enligt norm och vägledande
bestämmelser
-med villkor om praktik eller
kompetenshöjande åtgärder
-vägrande av eller nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd
Beslut om ekonomiskt bistånd till
hyresskulder
-upp till 1 månad
- upp till 3 månader

4.1.2

Delegat

Lagstöd

-Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

-Socialsekreterare

4 kap, 1 och 4 §§ SoL

- 1:e socialsekreterare

4 kap, 1 och 5 §§ SoL
4 kap 1 § SoL

-Socialsekreterare
-1:e socialsekreterare

Kommentarer
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4.1.3
4.1.4

4.1.5
4.1.6

4.1.7
4.1.8

4.1.9

4.1.10

Beslut om bistånd till utgifter som avser
sanering av skulder
Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader och utgifter i
omedelbar anslutning till dödsfallet upp
till 50 % av basbeloppet.
Beslut om upphörande av biståndsinsats
enligt SoL 4 kap 1 §
Beslut om att återkräva ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap, 1 och 2 §§ SoL som
utgått obehörigen eller med för högt
belopp
Beslut om att återkräva ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap 2 § SoL
Beslut om att föra talan i
förvaltningsrätten om återkrav för
ekonomisk hjälp enligt 9 kap 2 § SoL
Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1 § och
9 kap 1 och 2 §§ SoL
Beslut om avskrivning av fordran
(föräldrars ersättningsskyldighet enligt 8
kap, 1 § 2 st SoL )

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap, 1 och 2 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

9 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

9 kap 2 § SoL

1:e socialsekreterare

9 kap 3 § 1 SoL

1:e socialsekreterare

9 kap 4 § SoL

1:e socialsekreterare

9 kap 4 § SoL

Kostnader i samband med insatser, samt beslut om avgifter mm.
4.1.11

4.1.12

4.1.13
4.1.14

4.1.15

4.1.16

Beslut om ersättning för uppehälle (egen
avgift) vid stöd och av
behandlingskaraktär när bistånd ges i
form av plats i hem för vård / boende / i
familjehem
Beslut om att föra talan om krav på
ersättning enligt 8 kap 1 § SoL hos
förvaltningsrätten
Beslut om eftergift av krav på ersättning,
helt eller delvis, enligt 8 kap 1 § 2 st SoL
Beslut om bistånd till kostnader i
samband med utredning av vuxen
- Högst 30 % av gällande basbelopp
- Därutöver
Beslut om bistånd till särskilda kostnader
och omkostnader i samband med och
under placering, omplacering eller
flyttning från familjehem eller hem för
vård eller boende (vuxen)
-Högst 30 % av gällande basbelopp
-Därutöver
Beslut om bistånd till särskilda kostnader
i samband med beviljade insatser (ej
placering)

Socialsekreterare

8 kap, 1 § SoL
6 kap 1 § SoF

1:e socialsekreterare

9 kap 3 § SoL

1:e socialsekreterare

9 kap 4 § SoL
4 kap 1 § SoL

-1:e socialsekreterare
-Enhetschef
4 kap 1 § SoL

-1:e socialsekreterare
-Enhetschef
Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL
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4.2 Insatser med stöd av SoL
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Kommentarer

4.2.1

Beslut om bistånd i form av
förmedling av egna medel

1:e socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Beslutet ska tidsbegränsas

4.2.2

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson
Beslut om bistånd i form av
kontakt med vuxenbehandlare
Beslut om bistånd i form av
stödkontakt med
socialsekreterare
Beslut om bistånd i form av
extern öppenvård

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Arbetsutskott

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av
extern eftervård
Beslut om bistånd i form av
stöd i boendet, intern resurs
Beslut om bistånd i form av
tillfälliga boenden och
boendelösningar så som
hotell/vandrarhem/camping
- Upp till 14 dagar
- Över 14 dagar
Beslut om bistånd i form
tillfälligt boende i avdelningens
jourlägenheter
Beslut om bistånd i form av
andrahandskontrakt
Beslut om bistånd i form av
hyresgaranti
Beslut om bistånd i form av
tillfälligt boende med personal,
ej behandling. Köp plats.
- Upp till 30 dagar
- Över 30 dagar

Enhetschef upp till 50% av
basbeloppet
Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

4.2.3
4.2.4

4.2.5

4.2.6
4.2.7
4.2.8

4.2.9

4.2.10
4.2.11
4.2.12

Ex boende med stöd som
inte är kopplat till beslut
om behandling inom
ramen för
beroende/missbruk.

4 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL

-1:e socialsekreterare
- Arbetsutskott
1:e socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

4 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL

-Enhetschef upp till 30 dagar,
-Arbetsutskott

4.3. Insatser med stöd av LVM
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Kommentarer

4.3.1

Beslut om omedelbart omhändertagande
av missbrukare.

Arbetsutskott

13 § LVM

Om beslutet inte kan
avvaktas, får nämndens
ordförande eller någon
annan ledamot som
nämnden har förordnat
fatta beslut. Beslutet skall
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anmälas vid nämndens
nästa sammanträde.
4.3.2
4.3.3

4.3.4
4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8
4.3.9
4.3.10
4.3.11

Beslut om att inleda utredning om det
finns skäl för tvångsvård.
Beslut om att utredning inte ska inledas
eller att påbörjad utredning ska läggas
ner alternativt övergå i en utredning
enligt 11 kap 1 § SoL
Beslut om läkarundersökning samt utse
läkare för undersökningen.
Beslut om att begära handräckning av
polis och vissa fall kriminalvården för att
föra en missbrukare till
läkarundersökning.
Beslut om att begära handräckning av
polis och i vissa fall kriminalvården för
inställelse vid LVM-hem eller sjukhus.
Beslut om ersättning till kommunen för
missbruksvård när bistånd ges i form av
plats vid hem för vård eller boende eller i
familjehem (vuxna)
Verkställighet om rättens beslut om
tvångsvård.
Beredande av vård vid omedelbart
omhändertagande
Anordnande av vård utanför LVM-hem.

1:e socialsekreterare

7 § LVM

1:e socialsekreterare

7 § LVM

Socialsekreterare

9 § LVM

1:e socialsekreterare

45 § LVM

1:e socialsekreterare

45 § LVM

Socialsekreterare

8 kap 1 § 1 st
SoL
6 kap 1 § SoF

Socialsekreterare

12 § 1 st LVM

Socialsekreterare

19 § LVM

Socialsekreterare

27 § 2 st LVM

Upprättande av plan för vård i annan
form

Socialsekreterare

28 § LVM

Efter besluts av SIS

4.5 Yttranden
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

4.5.1

Yttrande i körkortsärende

Socialsekreterare

4.5.2

Yttrande till allmän domstol när den som begått
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård
Yttrande till åklagarmyndighet vid åtalsprövning

Socialsekreterare

3 kap 8 § och 5 kap 2 §
Körkortsförordningen
31 kap 2 § BrB

Socialsekreterare

46 § LVM

4.5.3

Kommentarer

4.6 Dödsboanmälan
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

4.6.1

Beslut att göra dödsboanmälan

4.6.2

Beslut att inte göra dödsboanmälan

4.6.3

Beslut att ordna gravsättning

4.6.4

Beslut att överlämna förvaltning och avveckling
till dödsbodelägarna

Socialsekreterare/
Dödsbohandläggare
Socialsekreterare/
Dödsbohandläggare
Socialsekreterare/
Dödsbohandläggare
Socialsekreterare/
Dödsbohandläggare

20 kap 8a §
Ärvdabalken
20 kap 2 § 2 st
Ärvdabalken
5 kap 2 §
Begravningslagen
18 kap 1 §
Ärvdabalken

Kommentarer

Kommunen har rätt till
ersättning av dödsboet
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4.6.5

4.6.7

Beslut att överlämna förvaltning och avveckling
till allmänna arvsfonden
Beslut att överlämna förvaltning och avveckling
till god man för bortavarande
Beslut att föranstalta om bouppteckning

4.6.8

Beslut att förvalta och avveckla dödsboet

4.6.6

Socialsekreterare/
Dödsbohandläggare
Socialsekreterare/
Dödsbohandläggare
Socialsekreterare/
Dödsbohandläggare
Socialsekreterare/
Dödsbohandläggare

5 kap 1 §
Ärvdabalken
11 kap 2 §
Föräldrabalken
20 kap 2 § 2 st
Ärvdabalken
18 kap 2 §
Ärvdabalken

Kommunen har rätt till
ersättning av dödsboet
Kommunen har rätt till
ersättning av dödsboet
Kommunen har rätt till
ersättning av dödsboet
Kommunen har rätt till
ersättning av dödsboet

5. Äldre och personer med funktionsnedsättning
5.1 Insatser med stöd av SoL
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

5.1.1

Beslut om:
- hemtjänst (matdistribution och
trygghetslarm ingår)
- Boendestöd
Beslut om:
- Hemtjänst över brytpunkt
Beslut om:
- Hemtjänst över brytpunkt vid
utskrivning från sjukhus i samband
med hemgång.
- Max 30 dagar (eller till
nästkommande AU)
- Därutöver

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

Arbetsutskott

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av särskilt boende
för service och omvårdnad av äldre.
Beslut om köp av extern plats för
verkställighet av särskilt boende för service
och omvårdnad av äldre.

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

Arbetsutskott

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av intern plats i
särskilt boende och boende med särskild
service för personer med psykisk
funktionsnedsättning
Beslut om bistånd i form av extern plats i
särskilt boende och boende med särskild
service för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Beslut om bistånd i form av korttidsboende,
växelvård mm.
Beslut med anledning av ansökan enligt 2
kap. 3 § SoL om insatser enligt 4 kap. 1 § SoL
Beslut om bistånd i form av plats i
dagverksamhet, daglig sysselsättning och
psykiskt funktionshindrade.

Arbetsutskott

4 kap 1 § SoL

Arbetsutskott

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL
(2 kap. 3 § SoL)
4 kap 1 § SoL

5.1.2
5.1.3

5.1.4
5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8
5.1.9
5.1.10

4 kap 1 § SoL

-Biståndshandläggare
-Arbetsutskott

Biståndshandläggare

Kommentarer

Gäller för personer i
ordinärt boende
Gäller personer som är
utskrivningsklara från
vårdinstans där
kommunen behöver
förhindra att betalansvar
uppstår.

Avdelningschef för
verkställighet ska
inhämta beslutet.
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5.1.11

Beslut om ledsagarservice / avlösarservice,
ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för
ledsagarservice.

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

5.1.12

Beslut om bistånd i form av kontaktperson.

Biståndshandläggare

4 kap 2 § SoL

5.1.10

Beslut om avgift

Avgiftshandläggare

8 kap 2 § SoL

5.1.11

Beslut om höjning av förbehållsbeloppets
individuella del – enligt riktlinjer
Avgiftsbefrielse för insats boendestöd

Avgiftshandläggare

8 kap 2 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

Beslut om avgiftsnedsättning / avskrivning av
fordran

Biståndschef

4 kap 1 § SoL

Avgifter

5.1.12
5.1.13

5.2 Insatser med stöd av LSS
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Kommentarer

5.2.1

Beslut om personkretstillhörighet

Biståndshandläggare

1 § LSS

Beslut om
personkretstillhörigh
et fattas inte särskilt
utan är en del av
beslut om insats
enligt 9 § LSS.

5.2.2

Råd och stöd i de fall kommunen är
ansvarig.
Biträde av personlig assistent – i enlighet
med antagna vägledande riktlinjer.
-omprövning
- nya ärenden
Biträde av personlig assistent vid tillfälligt
utökade behov – i enlighet med antagna
vägledande riktlinjer.
Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för
personlig assistent.
-omprövning
-nya ärenden
Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig
assistent vid tillfälligt utökade behov – i
enlighet med antagna vägledande
riktlinjer.
Ledsagarservice

Biståndshandläggare

2 och 9 §§ LSS

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11

7 och 9 §§ 2 p LSS

Avser personer som
inte fyllt 65 år.

7 och 9 §§ 2 p LSS

Avser personer som
inte fyllt 65 år.

7 och 9 §§ 2 p LSS

Avser personer som
inte fyllt 65 år

-Biståndshandläggare
-Arbetsutskott
Biståndshandläggare

7 och 9 §§ 2 p LSS

Avser personer som
inte fyllt 65 år.

Biståndshandläggare

7 och 9 §§ 3 p LSS

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för
ledsagarservice.
Biträde av kontaktperson

Biståndshandläggare

7 och 9 §§ 3 p LSS

Biståndshandläggare

7 och 9 §§ 4 p LSS

Avlösarservice i hemmet
Beslut om korttidsvistelse utanför det
egna hemmet – verkställighet inom
kommunen.

Biståndshandläggare
Biståndshandläggare

7 och 9 §§ 5 p LSS
7 och 9 §§ 6 p LSS

-Biståndshandläggare
-Arbetsutskott
Biståndshandläggare
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5.2.12

Arbetsutskott

7 och 9 §§ 6 p LSS

Biståndshandläggare

7 och 9 §§ 7. LSS

5.2.19

Beslut om köp av extern plats vid
korttidsvistelse utanför det egna
hemmet.
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
utanför det egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov.
Beslut om boende i familjehem för barn
och ungdomar
- Ej stadigvarande
Beslut om boende i bostad med särskild
service för barn och ungdomar
- inom kommunen
- annan huvudman
Beslut om boende för vuxna i bostad med
särskild service
- inom kommunen
- hos annan huvudman
Beslut om daglig verksamhet för personer
i yrkesverksam ålder som saknar
förvärvsarbete och inte utbildar sig
Beslut om att utbetala assistansersättning
till annan person än den som är
berättigad till insatser
Beslut om upphörande insats enligt LSS

5.2.20
5.2.21

5.2.13

5.2.14

5.2.15

5.2.16

5.2.17

5.2.18

5.2.22

5.2.23

5.2.24

5.2.25

Avdelningschef för
verkställighet ska
inhämta beslutet

7 och 9 §§ 8 p LSS
Biståndshandläggare
7 och 9 §§ 8 p LSS

Obs! Lagen om
offentlig upphandling

7 och 9 §§ 9 p LSS

Obs! Lagen om
offentlig upphandling

- Arbetsutskott
- Arbetsutskott
Biståndshandläggare

7 och 9 §§ 10 p LSS

Personkrets 1 och 2

Biståndshandläggare

11 § LSS

Biståndshandläggare

7 § LSS

Beslut om återbetalningsskyldighet

Biståndshandläggare

12 § LSS

Beslut om att utreda behoven för enskild
på tillfälligt besök i kommunen och
besluta om insatser enligt LSS
Beslut om avgift från föräldrar vars barn
är under 18 år och får omvårdnad i ett
annat hem än det egna.
Beslut om att anmäla behov av ersättning
för personlig assistent till
försäkringskassa
Beslut om ersättning till familjehem
(arvode och omkostnadsersättning) enligt
riktlinjer.

Biståndshandläggare

16 § LSS

Biståndshandläggare

20 § LSS,
6 kap 2§ SoF

Biståndshandläggare

15 § 8 p LSS

Beslut om ersättning till kontaktperson
(arvode och omkostnadsersättning) enligt
riktlinjer.

Enhetschef

-Arbetsutskott
-Arbetsutskott

Avdelningschef

Beslutet är inte
överklagningsbart

Utförarledet gör
bedömning av
ersättning utifrån
SKLs cirkulär 17:54
Utförarledet gör
bedömning av
ersättning utifrån
SKLs cirkulär 17:54

6. Alkohollagen
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

6.1

Godkänna ändringar i verksamhetens
omfattning, av något annat som har

Handläggare

9 kap 11 § Alkohollagen

Kommentarer
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6.2

6.3
6.4

6.5
6.6
6.7

6.8

6.9

6.10

betydelse för verksamheten eller av
betydande förändringar av
ägarförhållanden.
Serveringstillstånd till allmänheten eller i
förening, företag eller annat slutet
sällskap vid enstaka tillfälle eller i högst
två månader alternativt fram till
nästkommande arbetsutskott.
Beslut med anledning av ansökan om
konkursbo om att få fortsätta rörelsen.
Akut återkallelse av tillfälliga
alkoholtillstånd.

Återkalla serveringstillstånd då tillstånd
inte längre utnyttjas.
Beslut om att meddela
tillståndsinnehavare varning
Rätt att bevilja stadigvarande tillstånd för
cateringverksamhet som det senaste året
beviljats alkoholtillstånd i en annan
kommun där de fortfarande är
verksamma.
Beslut att inte bevilja serveringstillstånd
på grund av att sökanden inte inkommit
med ansökan.
Beslut att inte bevilja serveringstillstånd
på grund av att sökanden inte lämnat in
erforderliga handlingar eller inte betalt
ansökningsavgiften.
Yttrande, överklagan och begäran om
inhibition som fattas med stöd av
alkohollagen.

Handläggare

8 kap 2 § 1 och 2 st,
Alkohollagen

Handläggare

9 kap 12 § Alkohollagen

Ordförande/vice
ordförande eller annan
ledamot som nämnden
förordnat
Handläggare

9 kap 18 § 2 och 3 p
Alkohollagen

Arbetsutskott

9 kap 18 § 1 p
Alkohollagen
9 kap 17 § Alkohollagen

Handläggare

8 kap 4 § Alkohollagen

Handläggare

8 kap 10 § 1 st
Alkohollagen

Handläggare

8 kap 10 § 1 st
Alkohollagen

Handläggare i de fall där
handläggaren fattat
beslut

10 kap 1 § Alkohollagen

Ska rapporteras
senast till
nästkommande
Socialnämnd

7. Lotterilagen
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

7.1

Handläggare

7.2

Avge yttranden i ärenden om tillstånd för
automatspel.
Beslut i fråga om lotterier.

Handläggare

3 § Lag om anordnande av
visst automatspel
15 och 17 §§ Lotterilagen

7.3

Yttrande angående värdeautomatspel.

Handläggare

44 § Lotterilagen

7.4

Godkännande av lotteriföreståndare eller
beslut att medge undantag på krav om
lotteriföreståndare.

Handläggare

13 § Lotterilagen

Kommentarer
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8. Övriga gemensamma bestämmelser
8.1 Personal-, arbetsgivar- och organisationsfrågor
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga förvaltningar och all personal i
förvaltningarna är anställda av kommunstyrelsen. Detta innebär att beslutanderätt som rör
personalfrågor enbart kan delegeras av kommunstyrelsen. Sådana delegationsbeslut ska
därmed anmälas till kommunstyrelsen och inte till respektive facknämnd. Kommunstyrelsen är
också kommunens personalorgan och är därmed ytterst ansvarig för personalpolitiska frågor i
hela organisationen.
Nr

Ärende

Delegat

8.1.1

Organisationsförändring som
berör mer än en förvaltning

Kommunchef

8.1.2

Organisationsförändring inom en
förvaltning

Förvaltningschef

8.1.3

Anställning av förvaltningschef,
inkl. anställningsvillkor

Kommunchef

Samråd med KSLU angående
anställningsvillkor

8.1.4

Anställning av övriga

Närmast överordnad chef

8.1.5

Lönesättning vid anställning.
-Inom ramen för beslutade
löneboxar
-Över taket för löneboxen
Träffa anställningsvillkor med
enskild arbetstagare i annat fall
(omplacering, förflyttning,
organisationsförändring)
-Kommunchef
-Förvaltningschef
-Övriga
Förhandlingsdirektiv inför
löneförhandlingar
Fastställa lönepolitiska riktlinjer
för kommunen
Fullgöra förhandlingsskyldigheten
i MBL §§ 11-14, 38 samt
genomföra de åtaganden som
framgår av samverkansavtalet
gentemot:
-Kommunchef
-Förvaltningschef
-Övriga
Teckna kollektivavtal för
kommunen bindande verkan
- Större principiell
betydelse
- Övriga ärenden

Samråd med personalavdelningen
vid anställning av chef. Ev.
lönetillägg beslutas av
personalchef.
Löneboxar ska användas vid
lönesättning

8.1.6

8.1.7
8.1.8
8.1.9

8.1.10

Lagstöd Kommentarer

-Närmast överordnad chef

Efter samråd med berörda
förvaltningschefer

-Personalchef
Rätt till vidaredelegation. Samråd
med PC och överordnad chef för
chefslöner, samråd med
överordnad chef för övriga.
-Kommunstyrelsens ledningsutskott
-Kommunchef
-Avdelningschef
Kommunstyrelsens ledningsutskott
Kommunstyrelsens ledningsutskott
Av större karaktär:
delegationsbeslut
I övrigt: verkställighet

-Kommunstyrelsens ordförande
-Kommunchef
-Överordnad chef
Samråd med KC
-

Personalchef

-

Överordnad chef
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8.1.11

8.1.12

8.1.13
8.1.14

8.1.15

8.1.16

8.1.18

8.1.19

8.1.20

8.1.21
8.1.22
8.1.23
8.1.24

Avgöra frågor om tolkning och
tillämpning av lagar, avtal och
andra bestämmelser som rör
förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess
arbetstagare
-Större principiell betydelse
-Övriga ärenden
Övriga förhandlingar enligt
gällande lagar och avtal samt
tolkning av dessa i frågor av
större principiell betydelse
Beslut om stridsåtgärd
Beslut om uppsägning/avsked
-Kommunchef
-Förvaltningschef
-Övriga
Beslut om ledighet med lön för
studier
-Kommunchef
-Förvaltningschef
-Övriga
Beslut om tjänstledighet utan lön,
ej reglerad i lagar och avtal- enligt
riktlinjer
-Kommunchef
-Förvaltningschef
-Övriga
Besluta om förflyttnings- och
omplaceringsärenden från en
nämnd till en annan
Ledighet för facklig företrädare
med lön inkl. facklig utbildning
enl. LFF, AFF
Överenskommelse med enskild
arbetstagare vid anställningens
upphörande om villkor som
avviker från bestämmelser i lagar
och avtal
- Kommunchef
-Förvaltningschef
-Övriga
Beslut om tjänstepension enligt
KAP-KL
Beslut om särskild avtalspension
Beslut om pensionsärenden av
större principiell betydelse
Uppdra åt sammanslutning, med
uppgift att tillvarata kommunens
intresse som arbetsgivare, att
reglera anställningsvillkor.

Av större karaktär:
delegationsbeslut.
I övrigt: verkställighet

-Kommunstyrelsens ledningsutskott
- Personalchef
Personalchef

Samråd med KC

Kommunstyrelsens ordförande
-Kommunstyrelsens ordförande
-Kommunchef
-Förvaltningschef

I samtliga ärenden efter samråd
med PC

-Kommunstyrelsens ordförande
-Kommunchef
-Överordnad chef
Samråd med PC

-Kommunstyrelsens ordförande.
-Kommunchef
-Överordnad chef
Personalchef

Personalchef

-Kommunstyrelsens ordförande
- Kommunchef
-Överordnad chef
Personalchef
Kommunchef
Personalchef
Kommunstyrelsens ledningsutskott

Samråd med PC
Samråd med PC
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8.1.25

8.1.26

8.1.27

8.1.28

8.1.29

Avstängning och disciplinära
åtgärder:
-Kommunchef
-Förvaltningschef
-Övriga
Beslut beträffande
arbetsmiljöansvar enligt AML
-Kommunchef
-Förvaltningschef
-Övriga
Beslut beträffande
rehabiliteringsansvaret enligt
AML och AFL.
-Kommunchef
-Förvaltningschef
-Övriga
Förbud mot bisyssla
-Kommunchef
-Förvaltningschef
-Övriga
Avskrivning av lönefordringar upp
till 100 tkr/ärende

Samråd med PC
-Kommunstyrelsens ledningsutskott
-Kommunchef
-Överordnad chef
Särskild skriftlig delegation
upprättas med varje chef
-Kommunstyrelsens ordförande
-Kommunchef
-Överordnad chef
Samråd med PC

-Kommunstyrelsens ordförande
-Kommunchef
-Överordnad chef
Samråd med PC
-Kommunstyrelsens ordförande
- Kommunchef
- Överordnad chef
Personalchef

8.2 Ekonomiärenden samt rätten att teckna hyresavtal
Nr

Ärende

Delegat

8.2.1

Rätt att utse beslutsattestant och
ersättare inom nämndens
verksamhetsområde
Löpande inköp/anskaffning av inventarier
och förbrukningsmaterial genom avrop
på ramavtal samt annan löpande
anskaffning inom budget/kommunbidrag
Beslut om omfördelning av budgetram
under löpande verksamhetsår (ej låsta
anslag)
- Inom ansvarsområden och
mellan verksamheter
- Mellan ansvarsområden efter
samråd med avdelningschefer
Avgöra ersättningskrav för skador vållade
inom verksamheten utöver
försäkringsskydd.
- Upp till 0,3 basbelopp
- Upp till 0,6 basbelopp
- Över 0,6 basbelopp
Beslut att avyttra inventarier och
material inom eget ansvarsområde

Förvaltningschef

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

Ansvarig chef med
budgetansvar för berörd
verksamhet

- Avdelningschef
- Förvaltningschef

- Enhetschef
- Avdelningschef
- Förvaltningschef
Ansvarig chef med
budgetansvar för berörd
verksamhet

Lagstöd Kommentarer
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8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.2.9

8.2.10

8.2.9

Beslut om extern försäljning av
inventarier och material inom efter
ansvarsområde
Utbyte av fordon samt tillhörande
utrustning.
Förhyrning samt uppsägning av lokal i
mindre omfattning
-upp till fem basbelopp
Förhyrning samt uppsägning av
hyresavtal för bostäder avsedda för
uthyrning i andra hand.
Tecknande samt uppsägning av avtal
avseende uthyrning av lägenhet i andra
hand, mellan brukare och förvaltning.
Rätt att utse användare av betalkort,
beloppsnivå samt upprätta förteckning
över anställda som tilldelats betalkort
och tillse att fastställda regler för
användandet följs.

Ansvarig chef med
budgetansvar för berörd
verksamhet
Ansvarig chef med
budgetansvar för berörd
verksamhet
Hyresavtal över detta = KSLU
-Förvaltningschef
Avdelningschef

Boendehandläggare
1: socialsekreterare

Så kallade sociala kontrakt

Avdelningschef

9. Fonder
Nr

Ärende

Delegat

9.1

Assermanska fonden till förströelse och
trevnad för boende på Lysekilshemmet
Gertrud Karlssons fond för
Lysekilshemmet

Enhetschef för Lysekilshemmet

9.3
9.4

Hellmans minnesfond
Samfond stiftelse nr 2

Arbetsutskott
Arbetsutskott

9.5

Samfond stiftelse nr 4

Arbetsutskott

9.2

Enhetschef för Lysekilshemmet

Lagstöd Kommentarer

Avkastning i enlighet med
testamentet.
(SON 2009-08-25, § 38)

2019-06-12
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Dnr: SON 2019-000019

Socialförvaltningen
Catarina Ross, 0523 – 61 31 36
catarina.ross@lysekil.se

Ekonomiskt utfall maj 2019
Sammanfattning
Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat per maj månad 2019.
Förslag till beslut
Nämnden tar del av sammanfattande ekonomisk rapport.
Ärendet
Ekonomiskt utfall per maj 2019. Regelbunden uppföljning sker till nämnden.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Catarina Ross
Handläggare

Bilaga/bilagor
Standardrapport maj 2019
Förvaltningsöversikt maj 2019
Utfall och prognos till nämnd 190619
Beslutet skickas till

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

500 Standardrapport
Nämnd: 6 Socialnämnden

Ansvarsområde: Alla

Ansvar: Alla

Enhet: Tkr. Period: 2019 05
Intäkt/Kostnad

Rader

Intäkter

Vomr: Alla

Vgr: Alla

Vsh: Alla

Aktivitet: Alla
Budget helår

Budget mån

Utfall mån

Avv mån

Budget ack

Utfall ack

Avv ack

Utfall ack fg år

Taxor och avgifter

16 996

1 416

1 580

164

7 082

7 638

556

7 117

Hyresintäkter

13 315

1 110

1 096

-13

5 548

5 694

146

5 488

Bidrag

22 051

1 838

2 473

636

9 188

12 481

3 293

18 008

Försäljning av verksamhet

Kostnader

Block: Alla

1 825

152

226

74

760

1 186

425

987

Övriga intäkter

44 251

3 688

3 198

-489

18 438

15 701

-2 737

18 882

Intäkter

98 438

8 203

8 574

371

41 016

42 699

1 683

50 482

Intäkter

98 438

8 203

8 574

371

41 016

42 699

1 683

50 482

-213 613

-17 171

-17 401

-229

-85 948

-85 308

640

-90 321

-81 252

-6 524

-6 774

-250

-32 656

-33 214

-558

-35 287

0

0

0

0

0

0

0

-8

Löner
Soc avgifter
Pensioner och löneskatt
Personalkostnader

-294 865

-23 695

-24 175

-480

-118 604

-118 522

82

-125 617

Bidrag

-22 136

-1 845

-3 555

-1 710

-9 223

-11 530

-2 306

-10 245

Köp av verksamhet

-41 323

-3 444

-3 188

255

-17 218

-25 747

-8 530

-20 282

Lokalkostnader

-37 067

-3 089

-2 746

343

-15 444

-15 140

304

-16 563

Förbrukning- & underhållsmtrl

-12 351

-1 029

-692

337

-5 146

-2 847

2 299

-3 131

Övriga kostnader

-73 356

-6 113

-6 268

-155

-30 565

-30 224

341

-34 260

-186 232

-15 519

-16 450

-930

-77 597

-85 489

-7 892

-84 481

-1 021

-85

-105

-19

-425

-509

-84

-452

-134

-11

-12

-1

-56

-61

-5

-67

Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Kapitalkostnader

-1 155

-96

-117

-20

-481

-571

-89

-519

Räntekostnader

0

0

-5

-5

0

-9

-9

-4

Övriga finansiella kostnader

0

0

-1

-1

0

-16

-16

-14

Finansiella kostnader

0

0

-6

-6

0

-25

-25

-18

-482 252

-39 311

-40 748

-1 437

-196 682

-204 606

-7 924

-210 636

-383 814

-31 108

-32 173

-1 065

-155 666

-161 907

-6 241

-160 153

Kostnader
Resultat

Rapport: 500 Standardrapport
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300 Förvaltningsöversikt
Avser: alla
Period: 2019-05
Enhet: Tkr
Nämnd > Aomr > Ansvar

Budget helår

Budget mån

Utfall mån

1 Kommunstyrelsen

-81 804

-6 849

2 Samhällsbyggnadsnämnden

-45 211

-3 725

5 Utbildningsnämnden

-362 227

-30 799

6 Socialnämnden

-383 814

-31 108

0 Miljönämnden
9 Centralt
S:a totalt

Rapport: 300 Förvaltningsöversikt

Avv mån

Budget ack

Utfall ack

Avv ack

Utfall ack fg år

-6 617

232

-33 724

-5 717

-1 993

-18 347

-31 823

1 901

-29 881

-20 818

-2 471

-16 611

-31 707

-907

-32 173

-1 065

-150 309

-152 114

-1 805

-144 099

-155 666

-161 907

-6 241

-160 153

-2 139

-178

-873

-695

-891

-824

68

-1 162

884 403

72 684

80 058

7 374

367 151

385 869

18 718

376 502

9 207

24

2 971

2 947

8 214

18 383

10 169

24 597
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Utfall och prognos intern
Period 190101-190531

Enhet: Tkr

Fördelning avvikelser
Socialnämnden

Budget Ack

Utfall Ack

Ack Avvikelse

Intäkter

Pers.kostn

60 Stab, nämnd och ledning

-10 561

-6 052

4 509

52

2 788

61 Avd Bistånd

-21 440

-18 615

2 825

-45

190

62 Avd Individ- och familjeomsorg

-25 517

-32 460

-6 943

2 294

1 528

63 Avd Lss Psykiatri

-35 791

-36 570

-779

49

-464

64 Avd Vård och omsorg

-62 357

-68 210

-5 853

-666

-3 959

-155 666

-161 907

-6 241

1 684

83

S:a 6
Socialnämnden

Tillfälligt inhyrd
personal*

Lokalkostnad

53

Köp av
verksamhet

Övr.kost

Summa avv.
per 2019

Prognos
lagd i maj

Prognos
lagd i
april

Prognos
lagd i
mars

Prognos
lagd i feb

-89

1 705

4 509

4 000

2 951

2 600

1 600

34

2 646

2 825

5 700

5 500

4 700

4 400

-6

-7 966

-2 511

-6 943

-7 594

-7 594

-7 017

-6 097

140

-315

-189

-779

-4 106

-3 892

-3 952

-3 728

-1 692

118

-194

540

-5 853

-10 501

-9 563

-8 874

-8 626

-1 973

304

-8 530

2 190

-6 241

-12 501

-12 598

-12 543

-12 451

-281

Placeringar Barn och ungdom 2019
2019-06-14

Vårdform

Prognos 2019
Prognos
I budget per 190515,
2019 per
2019, tkr
tkr
190614, tkr

Familjehem, kons.

9 517

11 074

10 826

Familjehem, egna

4 617

4 000

4 000

Institution LVU & SOL

6 271

15 213

15 462

Korttidsvård

0

492

492

Köpt öppenvård

0

0

0

20 405

30 779

30 780

Summa

Förändring
En placerng i billigare familjehem

Ett nytt ärende 30 dagar, ett ärende billigare ca 280', ett ärende dyrare 2
månader
Ärendet avslutat

*Har räknat bort 660 tkr för skolkostnad, som vidarefaktureras, på raden
institutionsvård

Placeringar Vuxna 2019
2019-06-14

Vårdform
Institutionsvård missbruk

I budget 2019, Prognos per 190515,
tkr
tkr

Prognos nuvarande
placeringar 2019, tkr

1 423

559

537

319

0

0

Konsulentstöttat Familjehem

0

0

182

Extern öppenvård

0

120

120

1 742

679

839

I budget 2019,
tkr

Prognos 2019,
190515tkr

Prognos 2019,
1900614tkr

56

418

605

Missbruksboende m inslag av vård

Summa

Skyddat boende
Pga Våld i nära relationer

Förändring
Ett nytt ärende ca 1 månad samt ett avslutat
ärende (tidigare än förväntat)

Ett nytt ärende from 4 juni-3 september

Förändring
Ett ärende förlängt och ett nytt ärende

Sida

INKOMNA SKRIVELSER
Socialförvaltningen

1(2)

Datum

2019-06-10

Datum
Avsändare/Mottagare
2019-06-07 Ordförande Skaftö
Öråd
2019-06-06 Personal

2019-06-05 Privatperson/anhörig

2019-06-05 Privatperson

2019-06-02 Privatpersoner

2019-06-03 Privatperson/anhörig

2019-06-03 Privatperson

2019-06-03 Privatperson/anhörig

2019-05-31 Privatperson/anhörig

2019-06-01 Privatperson

2019-06-03 Skaftö församling

2019-05-31 Privatperson/anhörig

2019-05-29 Privatperson/anhörig

2019-05-29 Privatperson/anhörig

Beskrivning
Begäran om inbjudan till möte skyndsamt för anhöriga
till boende och representanter för Skaftö Öråd, med
ansvariga politiker och tjänstemän
Synpunkt/klagomål - synpunkter och frågor till
socialnämndens ordförande gällande beslutet att
stänga Skaftöhemmet Gullvivan tillfälligt under
sommaren
Ytterligare synpunkter och frågor ang. bemanning och
rekrytering av personal till Gullvivan inför
sommarperioden - Sekretessprövning enl. OSL
Synpunkt/klagomål - på Skaftö hemtjänst, återigen kom
personal som inte har tjänstelegitimation, dåligt
ledarskap som inte ordnar detta innan personal besöker
brukare - Sekretessprövning enl. OSL
Synpunkt/klagomål - protester mot stängning under
sommarperioden av äldreboendet Skaftöhemmet
Gullvivan och krav att situationen på Gullvivan löses på
annat sätt än genom stängning - namnlistor (482
namnunderskrifter)
Synpunkt/klagomål - missnöje över hantering av beslut
gällande tillfällig stängning under sommarperioden av
äldreboendet Skaftöhemmet Gullvivan Sekretessprövning enl. OSL
Synpunkt/klagomål - på Skaftö hemtjänst, återigen har
personalen glömt sätta på larmet på brukare, har hänt
vid flera tillfällen - Sekretessprövning enl. OSL
Ytterligare synpunkter och frågor gällande bakgrunden
till beslutet om tillfällig stängning och om hur
information skett - Sekretessprövning enl. OSL
Synpunkt/klagomål - missnöje över beslutet om tillfällig
stängning under sommarperioden och flytt av de
boende på äldreboendet Skaftöhemmet Gullvivan Sekretessprövning enl. OSL
Synpunkt/klagomål - synpunkter och frågor gällande
orsaken till det snabba beslutet att stänga
Skaftöhemmet Gullvivan tillfälligt under sommaren
Synpunkt/klagomål - tack för fint samarbete med
Gullvivan under åren samt en vädjan om att hitta en
lösning under sommaren på plats för de boende på
Skaftöhemmet Gullvivan och deras anhöriga
Synpunkt/klagomål - missnöje över brist på information
inför tillfällig stängning under sommarperioden och flytt
av de boende på äldreboendet Skaftöhemmet Gullvivan
- Sekretessprövning enl. OSL
Svar på synpunkt/klagomål över tillfällig stängning
under sommarperioden och flytt av de boende på
äldreboendet Skaftöhemmet Gullvivan Sekretessprövning enl. OSL
Synpunkt/klagomål - missnöje över tillfällig stängning
under sommarperioden och flytt av de boende på
äldreboendet Skaftöhemmet Gullvivan Sekretessprövning enl. OSL

Nummer
2019-000177

2019-000180

2019-000173

2018-000291

2019-000179

2019-000178

2019-000067

2019-000176

2019-000176

2019-000175

2019-000174

2019-000173

2019-000172

2019-000172

Datum
Avsändare/Mottagare
2019-05-30 Privatperson/anhörig

2019-05-29 Privatperson
2019-05-30 Privatperson

2019-05-27 Privatperson/anhörig

2019-05-26 Privatperson

2019-05-22 Privatperson

2019-05-22 Privatperson/anhörig

2019-05-21 Privatperson/anhörig

Beskrivning
Synpunkt/klagomål - missnöje över stängning under
sommarperioden och flytt av de boende på
äldreboendet Skaftöhemmet Gullvivan Sekretessprövning enl. OSL
Synpunkt/klagomål - ta del av vård- och omsorgsplanen
2017-2025, innan flytt av de boende
Synpunkt/klagomål - missnöje över hantering av beslut
gällande stängning under sommarperioden av
äldreboendet Skaftöhemmet Gullvivan
Synpunkt/klagomål - missnöje över social omsorg och
vård, rörande minskning av tid inom anhöriggruppen Sekretessprövning enl. OSL
Synpunkt/klagomål - missnöje över omsorg och hjälp
inom Skaftö hemtjänst, lever inte upp till kommunens
värdegrunder - Sekretessprövning enl. OSL
Synpunkt/klagomål - återigen de senaste två nätterna
kommit personal i Skaftö hemtjänst som inte har
tjänstelegitimation vid besök
Synpunkt/klagomål - gällande hemtjänsten, bl.a.
rapportering efter rökfylld lägenhet - Sekretessprövning
enl. OSL
Synpunkt/klagomål - missnöje gällande
biståndsinsatser, omsorg och hjälp inom hemtjänst Sekretessprövning enl. OSL
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Datum

2019-06-12

Datum
Avsändare/Mottagare Beskrivning
2019-06-11 Kommunstyrelsen
Dokumenthanteringsplan för Lysekils kommun gällande
avsnitten Styrning, Verksamhetsstöd och
Samhällsservice - fastställd av kommunstyrelsen
2019-05-29, § 78
2019-06-11 Kommunfullmäktige
LKF 2019-05-15, § 43 - Revisionsberättelsen för 2018
års verksamhet samt fråga om ansvarsfrihet Socialnämnden beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018. Kommunfullmäktige riktar
anmärkning mot socialnämnden för de stora
budgetunderskotten samt bristande ekonomistyrning.
2019-06-10 Förvaltningsrätten i
Beslut 2019-06-10, mål nr 6951-19 - Underställande
Göteborg
myndighet Socialnämnden, Part enskild person,
offentligt biträde - Saken Omedelbart
omhändertagande enl. lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall, LVM - Förvaltningsrätten
fastställer det underställda beslutet
2019-06-07 Förvaltningsrätten i
Beslut 2019-06-05 - Mål nr 6732-19 - Klagande Åke
Göteborg
Johansson, motpart Lysekils kommun - överklagat
socialnämndens beslut 2019-05-29, § 58, dnr SON
2019-000165 - Saken laglighetsprövning enligt
kommunallagen nu fråga om inhibition Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition
2019-05-22 Förvaltningsrätten i
Dom 2019-05-17, mål nr 3200-19 - överklagat
Göteborg
socialnämndens beslut 2019-02-25 - Saken bistånd
enl. socialtjänstlagen, SoL, (ekonomiskt
bistånd/försörjningsstöd) - Förvaltningsrätten avslår
överklagandet - Sekretessprövning enl. OSL
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-06-12

SON 2019-000074

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

Redovisning av delegationsbeslut till socialnämnden 190619
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 190518 - 190611.
Avgiftsbeslut fattade under perioden 190501-190531.
Beslut fattade enligt socialtjänstlagen inom vård och omsorgsförvaltningen under
perioden 190501-190531: hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt hemteam,
matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet och korttidsplats.
Beslut fattade enligt socialtjänstlagen inom individ- och familjeomsorgen under
perioden 2019-05-01 – 2019-05-31.
Arbetsutskottets protokoll från 2019-06-07.
Anmälan av ordförandebeslut 190529: Bistånd enligt 4 kap 1 § med stöd av 5 kap
9 § SoL till vård på familjehem i avvaktan på arbetsutskottets nästa sammanträde.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i
protokoll den 19 juni 2019

Eva Andersson
Förvaltningschef

Majvor Smedberg
Handläggare
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