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§ 75 Dnr 2021-000253  

Information om hantering av inkomna orosanmälningar - 
Ledamotsinitiativ från Ronny Hammargren  

Sammanfattning 

Aira Elfström och Louise Caldow från mottagningsteamet informerar 
socialnämnden hur inkomna orosanmälningar hanteras och varför en del 
orosanmälningar avslutas utan att utredning inleds. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen. 
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§ 76 Dnr 2021-000294  

Yttrande över inkommen remiss - Programsamråd detaljplan för 
Mariedalsområdet, Mariedal 3:19 m.fl., Lysekil, Lysekils kommun  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltingen har tagit fram ett förslag till detaljplan för 
Mariedalsområdet, Mariedal 3:19 m.fl. Detta innebär en förtätning, samt 
uppförande av nya bostadshus i Mariedalsområdet. Planförslaget omfattar ca 140 
nya lägenheter och upprutning och anpassning av nuvarande bostäder. Synpunkter 
ska framföras senast 2021-09-10 och socialnämnden har möjlighet att framföra 
synpunkter. 

Socialförvaltningen ser positivt på kommunens intention att utveckla kommunen till 
att bli mer attraktiv för boende året runt och vill utöver detta framföra ytterligare 
synpunkter som kan sammanfattas enligt följande: 

Behovet av att boendemiljön som planeras ska vara attraktiv för flera målgrupper för 
att därigenom skapa bättre förutsättningar för en social hållbarhet. Vidare att locka 
personer i arbetsför ålder att flytta till Lysekil för att bosätta sig och arbeta i 
kommunen.  

Att detaljplanen kompletteras med en barnkonsekvensanalys där barnens perspektiv 
och rättigheter beaktas.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens yttrande 2021-08-18 
Remiss – Programsamråd  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förvaltningens synpunkter och överlämnar yttrandet till 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 77 Dnr 2021-000001  

Ekonomisk uppföljning juni 2021  

Sammanfattning 

Enligt kommunens styrmodell ska uppföljning av budgetramar och resurser ske per 
sista februari (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3), oktober (U4) samt årsrapport per 
31 december. 

Utöver uppföljningarna ska månadsrapporter redovisas för mars, maj, september 
och november. 

Månadsrapporten för juni omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden och 
prognos för helår. 

Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning, juni 2021 
Utfall och prognos, juni 2021 
Standardrapport, juni 2021 
Förvaltningsöversikt, juni 2021  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av och godkänner den ekonomiska uppföljningsrapporten 
per juni månad. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
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§ 78 Dnr 2021-000236  

Hyresavtal av lokal avsedd för Familjecentral i Lysekil 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige uppdrog 2018-11-22 åt socialnämnden att etablera en 
familjecentral utifrån presenterat förslag.  

Arbetet med att organisera en familjecentral i Lysekil har sedan pågått i ett antal år, 
men har stannat av på grund av att man inte hittat en lokal som passar 
verksamheten. 

I samband med att lokaler i Centrumhuset friställts genom avflyttning har 
diskussioner förts med den privata fastighetsägaren PM Fastigheter AB. 

Fastighetsenheten har undersökt flera alternativ och projektgruppen har kommit 
fram till att detta är en bra lösning för Lysekils kommun.  

Samtliga parter, socialförvaltningen, Närhälsan (VG Region) samt Läkarhuset 
(Capio AB) har godkänt avgörande punkter i avtalsförslaget. 

Då den föreslagna lokalen nu omfattar två våningsplan med en större 
kvadratmeteryta är också hyreskostnaden högre än den som låg till grund för 
beslutet i kommunfullmäktige om införande av familjecentral i Lysekil. Lokalytan 
har ökat med 180 kvm och är totalt 530 kvm vilket var behövligt för den verksamhet 
som ska inrymmas där. 

Hyreskostnaden delas mellan de tre parterna så att kommunen betalar 70% och de 
två vårdcentralerna betalar 15% vardera. Fördelningen utgår från nyttjad yta. 

I budget finns 310 tkr för lokalhyra (totalt för befintlig lokal + tillskottet).  Den nya 
hyran blir för kommunen 633 tkr (70 % av hyran 887 tkr + 70 % av fastighetsskatt 
på 17 tkr) vilket innebär att det saknas 323 tkr i budget inför 2022.  

Utöver själva hyreskostnaden tillkommer utökade kostnader för el, värme, vatten 
samt städning. Totalt finns idag 52 tkr i budget för dessa kostnader.  

Totalt behövs ett ekonomiskt tillskott motsvarande ca 610 tkr för att täcka 
kostnaden för föreslagen lokal och utökad drift vid start av planerad familjecentral i 
föreslagna lokaler 2022-01-01. 

Kostnad för inventarier beräknas till 300 tkr.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut att etablera familjecentral i Lysekils kommun 
Förslag kontrakt familjecentral 
Ritning över aktuell lokal efter anpassning 
Socialnämndens protokoll 2021-05-31, § 57 
Socialnämndens protokoll 2021-06-14, § 63  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Philip Nordqvist (M): Återremittera ärendet i avvaktan på förvaltningsrättens 
utlåtande gällande jävssituationen. 

Carina Holgersson (SD): Bifall till Philip Nordqvists förslag. 
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Ann-Charlotte Strömwall (L): Bordlägga ärendet. Återkom vid kommande möte med 
nytt förslag till beslut om familjecentral i Lysekil. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Philip Nordqvists förslag mot Ann-Charlotte Strömwalls förslag 
och finner att socialnämnden bifaller Philip Nordqvists förslag. 

Ordföranden ställer Philip Nordqvists förslag mot förvaltningens förslag och finner 
att socialnämnden bifaller Philip Nordqvists förslag.  

Socialnämndens beslut  

Ärendet återremitteras i avvaktan på förvaltningsrättens utlåtande gällande 
jävssituationen. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef  
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§ 79 Dnr 2021-000084  

Information om den pågående tillsynen som rör familjehemsplacerade 
barn  

Sammanfattning 

Socialnämnden informeras om IVO:s pågående tillsyn av socialnämndens 
handläggning av ärenden som rör familjehemsplacerade barn.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-08-12 § 162 
IVO:s meddelande gällande kommunicering 2021-06-22 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen.   
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§ 80 Dnr 2020-000451  

Revidering - Delegationsordning för socialnämndens verksamhet 

Sammanfattning 

Delegationsordning för socialnämndens områden är senast reviderad 2021-03-29. 
Delegation innebär att nämnden överför rätten att fatta självständiga beslut till 
annan delegat. Delegationer ska vara förankrade i kommunallagen och 
socialtjänstlagen. Även domar från högre instanser ligger till grund för delegationer 
samt även den egna organisationen.   

Ändring och tillägg i delegationsordningen är därför aktuell enligt följande: 

Delegationsnummer 6.4 

- att akut återkalla beslut om tillfälliga alkoholtillstånd till att också gälla 
 permanenta alkoholtillstånd 

Delegationsnummer 3.3.14 

- att ändra delegat till Enhetschef i beslut att begära biträde av polis och i vissa fall 
 kriminalvård 

Delegationsnummer 3.3.15  

- att ändra delegat till Enhetschef i beslut att begära handräckning av polis och i 
 vissa fall kriminalvård  

Ett tillägg i delegationen som avser ansökan om vård hos förvaltningsrätten enligt 
LVM enligt 11 § LVM där socialnämndens arbetsutskott ska vara delegat 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-23 
Socialnämndens reviderade delegationsordning 2021-08-31 
Socialnämndens reviderade delegationsordning 2021-03-29 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa ändringarna i delegationsordningen.   

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
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§ 81 Dnr 2021-000274  

Gallringsbeslut för verksamhetssystemet Procapita 

Sammanfattning 

Procapita har använts som verksamhetssystem från mitten av 1990-talet och fram 
till början av 2000-talet. Ingen konvertering har skett. Efter diskussion om att 
ansluta Procapita till e-arkiv, har utredningen visat att det är dyrt och 
resurskrävande. Beslut och daganteckningar som förts i verksamhetssystemet har 
tagits ut på papper och tillförs pappersakten. SML-IT meddelar skriftligen till 
Lysekils kommunarkiv och socialnämnd när gallringen är utförd.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-09 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att Procapita kan gallras i sin helhet, vilket görs av SML-IT.   

Beslutet skickas till 

Arkivarie 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Hans Gunnarsson, SML-IT 
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§ 82 Dnr 2021-000317  

Information om lagändring - Förebyggande av våld i nära relationer 

Sammanfattning 

Avdelningschef Marianne Sandsten informerar om en ny lagstiftning som trädde i 
kraft 1 augusti 2021, som ger socialtjänsten ökad möjlighet att verka för att personer 
som utsätter närstående för våld ska ändra sitt beteende.  

Regeringens ambition är ett mer proaktivt förhållningssätt och att främja 
utvecklingen av effektiva åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att våld 
upprepas.                                                                                               

Socialnämnden får ansvar att arbeta för att personer som utsätter eller har utsatt 
närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-23 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
 
 



 

  Socialnämnden
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-08-31 
 

13 (19) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 B43CC98D57E032292AF6DAF115C2C28EADA9054624 

 

 

§ 83 Dnr 2021-000028  

Information om avvikelser - lex Sarah, lex Maria och 
synpunkter/klagomål  

Sammanfattning 

Socialnämnden får information om avvikelser som lex Sarah, lex Maria och inkomna 
synpunkter/klagomål i upprättad lista. 

Beslutsunderlag 

Sammanställd lista på avvikelser – lex Sarah, lex Maria och synpunkter/klagomål 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 84 Dnr 2021-000008  

Redovisning av delegationsbeslut  

Sammanfattning 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och 
tjänstepersoner enligt socialnämndens delegationsordning. 

Socialnämnden tar del av de fattade delegationsbeslut som förtecknats i lista till 
sammanträdet. 

Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-07 §§ 103-123 

Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-30 §§ 124-134 

Socialnämndens arbetsutskott 2021-07-08 §§ 135-139 

Socialnämndens arbetsutskott 2021-07-22 §§ 140-149 

Socialnämndens arbetsutskott 2021-07-28 § 150 

Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-12§§ 151-162 

Ordförandebeslut och delegationsbeslut fattade av tjänstepersoner anmäls 

Beslut enligt: 

SoL – Socialtjänstlagen 

LVM – lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU – Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga  

Beslutsunderlag 

Lista över fattade delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen 
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§ 85 Dnr 2021-000018  

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar  

Sammanfattning 

Kammarrätten i Göteborg: 
Dom 2021-07-29 - mål 4522-21 - Klagande socialnämnden - Motpart 1. 2. - 
Överklagat avgörande Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 14 juli 2021 i mål nr 
8455-21 - Saken Umgängesbegränsning vid vård av unga - Sekretessprövning enl. 
OSL 
 
Protokoll 2021-07-22 - Mål nr. 4522-21 - Överklagat avgörande - Förvaltningsrätten 
i Göteborgs dom 2021-07-14 i mål nr 8455-21 - nu fråga om inhibition 
 
Beslut 2021-07-23, mål nr 4485-21 - Klagande Socialnämnden i Lysekils kommun, 
Part enskild person - Saken Överklagat Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 30 
juni 2021 i mål nr 7615-21 - Sekretessprövning enl. OSL 
 
Dom 2021-07-23 - mål nr 4564-21 - Klagande - Motpart Socialnämnden i Lysekils 
kommun - överklagat socialnämndens beslut 2021-07-22 - Saken Omedelbart 
omhändertagande för vård av missbrukare - Kammarrätten avslår överklagandet - 
Sekretessprövning enl. OSL 
 

Dom 2021-06-30 - mål nr 3816-21 - Klagande Vårdnadshavare, ombud och 
offentligt biträde - Motparter 1. Socialnämnden i Lysekils kommun, 2. 
Vårdnadshavare, offentligt biträde, 3. Den unga, ställföreträdare och offentligt 
biträde - Överklagat avgörande Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut 2021-06-24 i 
mål nr 7423-21 - Saken Omedelbart omhändertagande för vård av unga, LVU - 
Kammarrätten avslår överklagandet - Sekretessprövning enl. OSL 
 

Dom 2021-06-24 - mål nr 2749-21 - Klagande vårdnadshavare, ombud och offentligt 
biträde, Motparter 1. Socialnämnden i Lysekils kommun, 2. De unga, 
ställföreträdare och offentligt biträde - överklagat förvaltningsrätten i Göteborgs 
dom 20210506 i mål nr 3957-21 - Saken Beredande av vård av unga, LVU - 
Kammarrätten avslår överklagandet - Sekretessprövning enl. OSL 
 
Förvaltningsrätten i Göteborg: 
Dom 2021-07-27 - mål nr 7423-21 - Klagande 1. 2. - Motpart Socialnämnden i 
Lysekils kommun - vårdnadshavare, den unge - Saken Beredande av vård enligt 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU- 
Sekretessprövning enl. OSL 
 

Dom 2021-07-14 - mål nr 8455-21 - Klagande 1. 2. - Motpart Socialnämnden i 
Lysekils kommun - överklagat socialnämndens arbetsutskotts i Lysekils kommun 
beslut 2021-06-30, § 133 och § 134 - Saken Umgängesbegränsning enligt lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten 
undanröjer besluten om umgängesbegränsning - Bilaga Meddelande om delgivning - 
Sekretessprövning enl. OSL 
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Beslut 2021-06-24 - Mål nr 7423-21 - Underställande myndighet Socialnämnden i 
Lysekils kommun - Parter 1.vårdnadshavare., offentligt biträde, vårdnadshavare 2., 
offentligt biträde - Saken Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer det 
underställda beslutet - Sekretessprövning enl. OSL 
 

Dom 2021-08-05 - mål nr 8721 - sökande Socialnämnden i Lysekils kommun - part 
enskild person - Saken Beredande av vård enligt lagen (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall, förkortad LVM - Sekretessprövning enl. OSL 
 
Beslut 2021-07-22, mål nr 8721-21 - Underställande myndighet Socialnämnden i 
Lysekils kommun, Part enskild person, offentligt biträde - Saken Omedelbart 
omhändertagande enl. lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM - 
Sekretessprövning enl. OSL 
 
Dom 2021-06-30 - mål nr 7615-21 - Klagande - Motpart Socialnämnden i Lysekils 
kommun - överklagat socialnämndens beslut 2021-05-31 - Saken Bistånd enligt 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL - Förvaltningsrätten upphäver det överklagade 
beslutet - Sekretessprövning enl. OSL 
 

Underrättelse om tillfälle till yttrande - Parter Klagande ./. Lysekils kommun, 
socialnämnden - målet gäller bistånd enligt socialtjänstlagen - Mål nr 6815-21 - 
Sekretessprövning enl. OSL 
 

JO, Justitieombudsmannen, Riksdagens ombudsmän - Remiss - Begäran om 
yttrande över anmälan till JO, klagomål mot socialnämnden i Lysekils kommun 
gällande handläggningen av individärende - dnr 1762-2021 - Sekretessprövning enl. 
OSL 
 
Kommunfullmäktige: 
LKF 2021-06-23, § 79 - Likabehandlingsplan med aktiva åtgärder för personal och 
politiker 
 
LKF 2021-06-23, § 78 - Riktlinjer och handlingsplan om alkohol, droger och 
spelmissbruk 
 
LKF 2021-06-23, § 77 - Regler för pension i Lysekils kommun 
 
LKF 2021-06-23, § 76 - Regler om utförande av eldningsförbud i Lysekils kommun 
 
LKF 2021-06-23, § 72 - Budget 2022 och plan 2023-2024 för Lysekils kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen - Lysekils kommuns rutin för eldningsförbud  

Beslutsunderlag 

Inkomna skrivelser, beslut och domar 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 
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Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser, beslut och domar 
som förtecknats i protokoll 2021-08-31, § 85. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 
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§ 86 Dnr 2021-000032  

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande  

Förvaltningschef  

Informerar om lediga SÄBO-platser i kommunen. Det finns tre biståndsbeslut som 
inte är verkställda. 

Johanna Eklöf, avdelningschef VoO slutar sin tjänst den 8 oktober. Hon går vidare 
till en tjänst i Munkedals kommun. Avdelningschefstjänsten är utannonserad och 
det är 11 sökande till tjänsten. Intervjuerna startar den 6 september.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 87 Dnr 2021-000033  

Övrigt  

Sammanfattning 

Carina Holgersson (SD) anmäler en övrig fråga om vad som görs gällande ”gängen i 
stan och tryggheten”. Carina Holgersson har vid ett tiotal tillfällen ringt polisen i 
sommar som rör händelser i ett av kommunens bostadsområde.  

Britt-Marie Kjellgren (K) anmäler en övrig fråga hur nattjänstgöringen är bemannad 
i Lysekil kommun inom vård och omsorg.  

I dagsläget finns två undersköterskor placerade på Skaftö, två sjuksköterskor i 
kommun och två undersköterskor placerade i Lysekil. En tjänst ska tas bort på 
grund av budgetläget. 

Beslutsunderlag 

Muntliga frågor 
 

 



 

Undertecknat av följande personer

RONNY 
HAMMARGREN
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-09-02 08:09:15

Transaktionsidentitet: B43CC98D57E032292AF6DAF115C2C28EADA9054624

CHARLOTTE 
WENDEL LENDIN
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-09-02 14:03:17

Transaktionsidentitet: 488B83E469B6D4DB42634DA6DFA08C66AFEB0CE14F

Majvor Viola 
Smedberg
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-09-02 14:10:57

Transaktionsidentitet: 2f00d685693622c59ff57437df337340d846fdea020a28933293e026c5b0fc5a

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma

 


		2021-09-02T14:11:32+0200
	RONNY HAMMARGREN


		2021-09-02T14:11:33+0200
	CHARLOTTE WENDEL LENDIN


		2021-09-02T14:11:35+0200
	Majvor Viola Smedberg




