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Anslagsbevis av justerat protokoll 
 
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 
 

Nämnd 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokoll justerades 

Datum då justeringen publiceras 

Datum då publiceringen av justeringen upphör 

Förvaring av protokollet 

Socialnämnden 

2020-10-05 

2020-10-05 

2020-10-06 

2020-10-28 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

Underskrift ……………………………………………………………….. 
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§ 115 Dnr 2020-000294  

Ansökan om serveringstillstånd - Musselbaren på Kleven 
Sammanfattning 
Musselbaren på Kleven AB org nr: 559085-5051 har hos socialnämnden ansökt om 
tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker 
samt andra jästa drycker till allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe under 
namnet Musselbaren. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt, måndag till 
torsdag samt söndag mellan kl. 11.00 – 02.00 fredag och lördag samt dag före helgdag 
mellan kl. 11.00 – 03.00.     

Ansökan togs upp vid socialnämndens sammanträde 2020-08-26, § 94. Socialnämnden 
beslutade att återremittera ärendet för att utreda styrelsens ekonomi samt beviljade ett 
tillfälligt serveringstillstånd fram till 2020-10-15. 

Alkoholhandläggaren informerar socialnämnden om styrelsens ekonomi 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-08 
Socialnämndens sammanträdesprotokoll från 2020-08-26, § 94 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja 
Musselbaren på Kleven AB org nr: 559085-5051 tillstånd att servera starköl, vin 
spritdrycker samt andra jästa drycker i serveringslokalen samt på uteserveringen.  

Serveringstillståndet gäller året runt, måndag till torsdag samt söndag mellan  
kl. 11.00 – 02.00, fredag och lördag samt dag före helgdag mellan kl. 11.00 – 03.00.  

 

Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare för vidarebefordran  
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§ 116 Dnr 2020-000028 

Information från BoU - Orosanmälningar 
Sammanfattning 
Socialnämnden har bjudit in enhetschefen på BoU Ann-Catrin Waldén för att få 
information och ha dialog kring orosanmälningar.   

Ann-Catrin Waldén visar vad som står i lagen gällande skyldigheten att anmäla till 
socialtjänsten gällande oro för barn, barn som far illa.    

Beslutsunderlag 
Muntlig information  
Presentationsmaterial  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen.   
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§ 117 Dnr 2019-000350  

Återrapportering av Intern kontroll, punkt tre - Kommunens rutin för 
rehabilitering 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2020-01-30, § 12 om intern kontrollplan för 2020. Enligt 
planen ska tre kontrollområden granskas under 2020:  

• Förhandsbedömningar av anmälningar som rör barn och unga,  

• Uppföljning av bostadsinsatser externa utförare LSS och socialpsykiatri,  

• Chefers följsamhet av rutiner för rehabilitering 

Chefen på varje arbetsplats ansvarar för rehabiliteringsutredning, upprättande av 
rehabiliteringsplan, genomförande och uppföljning av eventuella rehabiliterings-
åtgärder. 

Granskningen visar på chefers brister i följande delar: 

• Kännedom om rutinerna 

• Följsamhet av rutinerna 

• Användning av de framtagna mallarna i rutinerna 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15 
Intern kontroll - plan 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens rapport intern kontroll av chefers följsamhet 
av rutiner för rehabilitering.  

Socialnämnden ålägger förvaltningschef att innan utgången av december 2020 
återkomma med en åtgärdsplan för att komma till rätta med de brister som upptäckts i 
granskningen.  

 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Kvalitetschef 
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§ 118 Dnr 2020-000025  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - äldreomsorg 
och omsorg om personer med funktionsnedsättning  
Sammanfattning 
Socialnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer om beviljat bistånd enligt  
4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt 9 § lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader efter fattat beslut.  

Beslutsunderlag 
Ej verkställt beslut enligt SoL och LSS - kv 2, 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen och skickar rapporten till kommunfullmäktige 
och kommunens revisorer.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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§ 119 Dnr 2020-000026  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL - IFO  
Sammanfattning 
Socialnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer om beviljat bistånd enligt  
4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tre månader efter fattat 
beslut.  

Beslutsunderlag 
Ej verkställda beslut enligt SoL - kv 2, 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen och skickar rapporten kommunfullmäktige 
och kommunens revisorer,  

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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§ 120 Dnr 2020-000002  

Sammanställning - Budgeterade placeringar inom vuxen-, barn- och 
ungdomsenheten  
Sammanfattning 
Placeringar av barn och unga samt 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 månads som redovisar för nämnden.  

Beslutsunderlag 
Sammanställningar över placeringar 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 121 Dnr 2020-000003  

Sammanställning - Beslut om särskilt boende  
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar om antal lediga platser på kommunens särskilda 
boende samt ger en lägesrapport om aktuell beläggning på kommunens 
korttidsboende.  

Beslutsunderlag 
Sammanställd rapport 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisad information.  
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§ 122 Dnr 2020-000001  

Ekonomisk uppföljning 2020 - U3 
Sammanfattning 
Enligt kommunens styrmodell ska uppföljning av budgetramar och resurser ske  
per sista februari (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3), 31 oktober (U4) samt årsrapport 
per 31 december.    

Månadsrapporten för augusti omfattar måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning av utfall 
för perioden och prognos för helår.  

Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-17 
Uppföljningsrapport 3 
Utfall och prognos 
Månadsuppföljning 
Förvaltningsöversikt 
Standardrapport 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen av den ekonomiska 
uppföljningsrapporten U3, per augusti månad 2020 med nyckeltal för vård- och 
omsorg, mottagning och utredning samt socialt stöd.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 123 Dnr 2020-000189  

Information om rapport från Kommunkompassen  
Sammanfattning 
Kvalitetschef Ing-Marie Tjulander informerar socialnämnden om rapport från 
Kommunkompassen. 

Med hjälp av Kommunkompassen, som utförs av Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), har Lysekils kommun genomfört en utvärdering av kvaliteten och sättet att leda 
organisationen utifrån ett helhetsperspektiv. 

Kommunkompassen utvärderar sättet att leda och sättet att samspela i organisationen. 
Utvärderingen visar hur väl kommunen fungerar samt ger värdefull information om 
kommunens styrkor och förbättringsområden för att bättre möta framtidens behov. 
Kommunkompassen mäter kvaliteten i arbetet som kommunen gör inom åtta olika 
områden och redogör olika förbättringsmöjligheter. 

Lysekils kommun ligger nära genomsnittet i jämförelse med andra kommuner som 
genomfört kommunkompassen. 

Arbete med åtgärder till framtagna förbättringsförslag har påbörjats i 
kommundirektörens ledningsgrupp.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-07 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-08, § 62 
Kommunkompassen - Analys av Lysekils kommun 2019 från SKR 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen.  
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§ 124 Dnr 2020-000371  

Sammanträdeskalender för 2021 - socialnämnden och socialnämndens 
arbetsutskott 
Sammanfattning 
Ärendet utgår. 
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§ 125 Dnr 2020-000298  

Förlängning av överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård  
Sammanfattning 
Nuvarande överenskommelse om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
gäller för perioden 180925 - 201130.  

Inför ett ställningstagande om en ny överenskommelse som gäller från 2020-12-01 ska 
överenskommelsen utvärderas i sin helhet, såväl när det gäller utskrivnings-processen 
som reglering av balansansvaret. Uppföljning och utvärdering ska utgöra underlag för 
dialog om eventuella förändringar.  

Mellan 180925 - 200331 har en successiv nedtrappning av betalningsansvarsdagar 
skett inom psykiatrin. Från 2020-04-01 gäller därför samma överenskommelse inom 
psykiatrin som inom somatisk vård.  

För att utvärdera överenskommelsen i sin helhet finns behov av mer tid för att 
utvärdera eventuella konsekvenser av detta, framförallt inom psykiatrin.  

Det politiska samrådsorganet, SRO, har 2020-03-06 ställt sig bakom en förlängning av 
överenskommelsen. Väst Koms styrelse har fattat beslut om att ställa sig bakom att 
förlänga överenskommelsen. Väst Kom rekommenderar kommunalförbunden att 
föreslå kommunerna att fatta beslut om förlängning till och med 2021-12-31.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-11 
Förbundsdirektionens beslut 
Förlängning av överenskommelse 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att förlänga överenskommelsen mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård till och med 2021-12-31.  

 

Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen 
VästKom 
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§ 126 Dnr 2020-000105  

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 och vad som vidtagits i ärendena.  

Beslutsunderlag 
Sammanställs lista på avvikelser - lex Sarah, lex Maria och synpunkter/klagomål 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
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§ 127 Dnr 2020-000011  

Redovisning av delegationsbeslut  
Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstpersoner enligt socialnämndens delegationsordning. 

Socialnämnden tar del av de fattade delegationsbeslut som förtecknats i lista till 
socialnämndens sammanträde 2020-10-05. 

Ordförande- och biståndshandläggarbeslut anmäls. 

Beslut enligt: 

SoL - Socialtjänstlag 

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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§ 128 Dnr 2020-000021  

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar 
Sammanfattning 
I anmälningslistan redovisas inkomna skrivelser, beslut och domar som anmäls vid 
socialnämndens sammanträde 2020-10-05. 

Socialstyrelsen - Resultat - vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020. 

Vellinge kommun - Delegeringsbeslut 2020-09-22 - Upphörande av beslut gällande 
omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser i Vellinge kommun 

Socialstyrelsen - Inbjudan till dialog om den nationella handlingsplanen för ökad 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. 

Smittskydd Västra Götaland, Västra Götalandsregionen - Information inför höstens 
influensavaccinationer – Folkhälsomyndigheten. 

Förvaltningsrätten i Göteborg - Dom 2020-09-02 - Mål nr 10879-20 - Sökande 
Socialnämnden i Lysekils kommun - Part enskild person, offentligt biträde - Saken 
Beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - 
Förvaltningsrätten beslutar att enskild person ska beredas vård med stöd av LVU. 
Domen gäller omedelbart i denna del - Sekretessprövning enl. OSL. 

Högsta förvaltningsdomstolen - Beslut - Mål nr 4777-20 - Klagande Lysekils kommun - 
Överklagat avgörande Kammarrätten i Göteborgs beslut 2020-07-27 i mål nr 4390-20 - 
Saken Rätt att ta del av allmän handling - Högsta förvaltningsdomstolen avvisar 
överklagandet. 

Förvaltningsrätten i Göteborg - Beslut 2020-08-21 - Mål nr 10879-20 - Underställande 
myndighet Socialnämnden i Lysekils kommun - Part enskild person, offentligt biträde - 
Saken omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet. Beslutet gäller 
omedelbart. - Sekretessprövning enl. OSL. 

Förvaltningsrätten i Göteborg - Dom 2020-08-20, mål nr 8847-20 - Sökande 
Socialnämnden i Lysekils kommun, Motpart Vårdnadshavare, offentligt biträde Den 
unga, offentligt biträde - Saken Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten beslutar att den unga ska 
beredas vård med stöd av LVU - Sekretessprövning enl. OSL. 

Smittskydd Västra Götaland - Information till kommuner i Fyrbodal, Tjörn, 
Stenungsund och Ale.  

Beslutsunderlag 
Inkomna skrivelser, beslut och domar 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser, beslut och 
domar som förtecknats i protokoll 2020-10-05, § 128.  
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§ 129 Dnr 2020-000048  

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande  
Sammanfattning 
Förvaltningschefens information 
Heltidsresan - På en av kommunens arbetsplats har det gjorts en utvärdering av 
heltidsresan. 

Fiskebäck lämnas över till kommunen i mitten av november. Från den 7 december och 
14 dagar framåt sker inflyttning. 

Ärendegången runt Skaftöhemmet Gullvivan ska redovisas och behandlas i 
kommunstyrelsen som sedan kommer tillbaka till socialnämnden. 

Arbetet med Fjällagården löper på och tanken är att det ska öppnas efter årsskiftet. 

Ordförandens information 
Har varit på Fyrbodal träffat andra socialchefer. De har samma problem som Lysekil 
med social oro. 

Vice ordförandens information    
 Har inget att informera om               

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen.  
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§ 130 Dnr 2020-000027  

Information om ungdomsarbetet i kommunen 
Sammanfattning 
Vid socialnämndens dialogdag den 23 september fick socialnämnden information om 
ungdomsarbetet som varit under sommaren samt en nulägesrapport. 

Joakim Hagetoft, Sanna Lannesjö och Anna Nyman är med vid dagens socialnämnds-
sammanträde och frågeställningen fortsätter, då det på grund av tidsbrist vid 
dialogdagen inte fanns utrymme för frågeställningar.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen 
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