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Socialnämnden 2019-06-19 
                                                                         
                                                                         

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Socialnämnden Förvaringsplats:  Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2019-06-19 Justeringsdatum: 2019-06-25 

Anslagsdatum: 2019-06-26 Anslagets nedtagande: 2019-07-19 

Bevis om tillkännagivande av justering:  

 
       Majvor Smedberg 

 

Tid och plats   Onsdagen den 19 juni 2019 kl. 9.00 – 14.40 Borgmästaren, stadshuset, Lysekil  
  
Beslutande   Ricard Söderberg (S), ordförande 
Ledamöter   Ronny Hammargren (LP), vice ordförande 
  Per-Olof Gustafsson (S) 
 Charlotte Wendel Lendin (S) 
 Ann-Charlotte Strömwall (L) 
 Marie Lindgren (LP) 
 Philip Nordqvist (M)  
 Piotr Warta (SD)  
 Maria Ahlström (K) tjänstgör för Britt-Marie Kjellgren (K)  
 Carina Holgersson (SD) tjänstgör för Piotr Warta (SD) §§ 72-73 
   
Ersättare  Christina Gustavsson (S)  
 Britt-Marie Didriksson Burcher (L) 
 Lena Hammargren (LP) 
 Camilla Carlsson (LP) 
 Krister Samuelsson (M)  
 Carina Holgersson (SD) deltar inte i handläggningen på grund av jäv i § 66  
 
Tjänstemän  Eva Andersson, förvaltningschef  
Övriga närvarande Catarina Ross, ekonom  
 Julia Lundwall, avdelningschef IFO    
 Johanna Eklöf, avdelningschef VoO  
 Marianne Sandsten, avdelningschef Biståndsenheten  
 Anders Hag, avdelningschef LSS/socialpsykiatri  
 Klaus Schmidt, alkoholhandläggare § 66 
 Charlotte Bjerndell, Ensolution § 65 
 Thor Karlsson, revisor 
 Kent Olsson, revisor 
 Majvor Smedberg, sekreterare  
 
 
Paragrafer   65-74  
 
Sekreterare …………………………………………………………..   
 Majvor Smedberg 
 
Ordförande:  …………………………………………………………………. 
 Ricard Söderberg 
 
Justerare: …………………………………………………………………………………………………………………….  
                                Piotr Warta §§ 65-71, 74  
  

Ronny Hammargren §§ 72-73 



   Sammanträdesprotokoll 2/11 

 
                Socialnämnden 2019-06-19  
   

 
Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

  
§ 65  

Rapport av kostnad per brukare 2018 
SON 2019-000195 
 
Sammanfattning  
Under 2019 har Ensolution gjort en genomlysning av socialförvaltningens 
verksamhetsområden. Utfallet är baserat på 2018 års ekonomi och verksamhetsstatistik. 
Ensolution redovisar resultatet av genomlysningen.  
 
Kostnad per brukare (KPB) inom socialförvaltningens verksamhetsområde: 

Äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning  
Ekonomiskt bistånd 
Barn och ungdomsverksamheten 
Vuxna missbrukare 
 
Charlotte Bjerndell från Ensolution redovisar utfallet för socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag  
Underlag från Ensolution 

  
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden godkänner rapporten. 
 
 
Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Avdelningschefer  
Förvaltningsekonom 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 66 
 
Åtgärd avseende serveringstillstånd till allmänheten vid Brasserie 
Sjökanten, Lysekil 
SON 2019-000182 

 
Sammanfattning   
NM Bar och Kök AB har meddelats tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker samt 
andra jästa drycker vid Brasserie Sjökanten, Lysekil. Utredaren har på angivna skäl fått 
anledning att utreda hur serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i 
alkohollagen (2010:1622) samt hur åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av 
tillstånd är aktuell.  

Utdrag från 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 i ägarförhållandena. Anmälan ska göras i förväg eller om det förhållande 
som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses utan dröjsmål.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-07 
 
På grund av jäv deltar inte Carina Holgersson (SD) i handläggningen i detta ärende. 
 
Socialnämndens beslut  
En enhällig nämnd beslutar att med stöd av 9 kap 18 § alkohollagen återkalla 
serveringstillståndet för NM Bar och Kök AB orgnr 559149-8729 med hänvisning till  
3 kap 5 § samt 8 kap 20 § alkohollagen.  
 
Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån 
förhindras. Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker ska se till att 
ordning och nykterhet råder på försäljningsstället.  
 
 
Beslutet skickas till  
Handläggande alkoholhandläggare för vidare distribution till berörda 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 67  

Tillägg i delegationsordning för socialtjänstens verksamhetsområde 
SON 2018-000127 
 
Sammanfattning  
Ett tillägg i socialtjänstens delegationsordning behöver göras. Tillägget avser ärenden 
över brytpunkt för personer i palliativ vård, efter att legitimerad personal fastställt ett 
terminalt läge. Biståndshandläggare ska kunna fatta beslut om hemtjänstinsatser upp till 
max 30 dagar. Därefter ska beslut fattas av socialnämndens arbetsutskott. Ett tillägg i 
delegationsordningens med förteckning nr 5.1.3.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer tillägget i delegationsordningens förteckning med punkt 5.1.3 
som avser hemtjänst över brytpunkt för personer i palliativ vård som befinner sig i 
terminalt skede. 
Beslutet gäller i max 30 dagar eller till nästkommande arbetsutskott. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ricard Söderberg (S): Bifalla förvaltningens förslag med tillägget att justera i 
delegationsordningen enligt följande: 
Sidan 25 punkterna 8.1.6, 8.1.7 och 8.1.8 
Sidan 26 punkterna 8.1.11 och 8.1.24 
Sidan 27 punkt 8.1.25  
Där delegaten ska ändras från kommunstyrelsens ledningsutskott till kommunstyrelsens 
presidium   
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden fastställer tillägget med punkt 5.1.3 i socialtjänstens delegationsordning 
som avser hemtjänst över brytpunkt för personer i palliativ vård som befinner sig i 
terminalt skede.  
Beslutet gäller i max 30 dagar eller till nästkommande arbetsutskott. 
 
Och att delegationsordningen justeras att delegaten ska ändras från kommunstyrelsens 
ledningsutskott till kommunstyrelsens presidium på följande punkter: 
Sidan 25 punkterna 8.1.6, 8.1.7 och 8.1.8 
Sidan 26 punkterna 8.1.11 och 8.1.24 
Sidan 27 punkt 8.1.25  
 
 
Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Avdelningschefer  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 68 
 
Information – Vad händer när en orosanmälan kommer in till socialkontoret 
SON 2019-000039 
 
Sammanfattning  
Ärendet utgår och flyttas till socialnämndens sammanträde den 28 augusti 2019. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 69 
 
Ekonomiskt utfall per maj månad 2019 
SON 2019-000019 
 
Sammanfattning  
Förvaltningens ekonomiska resultat per maj månad 2019 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
Utfall och prognos   
 
Socialnämndens beslut  
Nämnden godkänner den sammanfattande ekonomiska rapporten per maj månad 2019.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 70 

Sammanställning - budgeterade placeringar inom barn- och 
ungdomsenheten samt inom vuxenenheten 

SON 2019-000025  
 
Sammanfattning 
Placeringar av barn och unga samt av vuxna med missbruksproblematik kan ha stor 
påverkan på socialnämndens ekonomiska resultat. 
 
För att bättre följa budgetläget för placeringar inom vuxen-, barn- och ungdomsenheten 
tar förvaltningen fram en sammanställning varje månad som redovisas för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställningar daterad 2019-05-15 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden godkänner redovisningen. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 71 

Information - Beslut om särskilt boende   
SON 2019-000015 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden får information om antal lediga rum/lägenheter samt beslut om plats i 
särskilt boende inom vård- och omsorgsavdelningen per den 20 maj 2019.  
Information ges också om beläggningen på Kompassen. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden godkänner redovisningen. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 72 
 
Anmälningsärenden/Redovisning av inkomna domar och beslut 
SON 2019-000076 
 
Sammanfattning  
Nämnden tar del av inkomna anmälningsärenden, domar och beslut under perioden 
190521 - 190611:  
 
- Inkomna skrivelser 
 
- Redovisning – inkomna domar och beslut  

 
- Inkomna synpunkter/klagomål 
 
 
Socialnämndens beslut  
Nämnden godkänner redovisningen som förtecknats och redovisas i protokoll,  
§ 72 den 19 juni 2019. 
 
 
  



   Sammanträdesprotokoll 10/11 

 
                Socialnämnden 2019-06-19  
   

 
Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 73 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
SON 2019-000074 
 
Sammanfattning  
Med stöd av socialnämndens delegationsordning redovisas följande delegationsbeslut för 
perioden 190501 - 1900531:  
 
Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen. 
 
Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt hemteam, 
matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats). 
 
Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen – Individ- och familjeomsorgen. 
 
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. 
 
Socialnämndens beslut  
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll,  
§ 73 den 19 juni 2019.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 74 
 
Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
SON 2019-000072 
 
Förvaltningschef 
Enhetschefen för LSS/psykiatri har sagt upp sig. Avdelningschefen på IFO går in som  
tf enhetschef LSS-/psykiatri. Socialförvaltningen har en utvecklare från 1 september 
2019.  
Utflyttningen från Gullvivan är genomförd och de boende har fått nya boenden i Lysekil. 
Förhandlingar ska påbörjas med facken. Inför en öppning av Gullvivan måste 
personalbemanningen säkerställas.  
 
Ordförande 
Har handlat mycket om Gullvivan sedan föregående socialnämnd.  
 
Vice ordförande  
Har inget att rapportera.  
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