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§ 56 Dnr 2022-000180 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 
Sammanfattning 
The Old House Inn AB, organisationsnummer: 5567669923 har hos socialnämnden 
ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Restaurang 
Verandan på Havets Hus.  

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt både inomhus och på uteservering. 
Serveringstid avser normaltid, det vill säga kl 11.00 – 23.00.  

Havets Hus i Lysekil AB har antagit The Old House Inn AB:s anbud om att driva 
restaurangverksamhet på Havets Hus. Verksamheten på Havets Hus, Restaurang 
Verandan, görs i samma bolag som The Old House Inn.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-11 
Ritning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslås att besluta med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) 
bevilja The Old House Inn AB, organisationsnummer: 5567669923 tillstånd att 
servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa drycker i serveringslokalen samt 
uteservering året runt mellan 11:00 – 23:00. Det har under utredningens gång inte 
framkommit några hinder mot att ansökan inte skulle kunna tillstyrkas i sin helhet. 

Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggaren för vidarebefordran 
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§ 57 Dnr 2022-000192 

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten 
Sammanfattning 
Kaniwar Mohammad pers.nr. xxxxxx-xxxx har hos socialnämnden ansökt om 
tillfälligt serveringstillstånd gällande uteservering enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
(2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa drycker vid 
ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla på 
uteserveringen under perioden 2022-05-01 till och med 2022-09-31.  

Den sökta serveringstiden är mellan kl.11.00 och kl. 01.00. Ett permanent 
serveringstillstånd i serveringslokalen inomhus finns sedan tidigare.   

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-27 
Ritning café Nyfiken 
Beslut med stöd av socialnämndens delegationsordning 
Nytt tillståndsbevis Café Nyfiken uteservering 2022 
Yttrande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ricard Söderberg (S): Bifall till att café Nyfiken får tillfälligt tillstånd att servera 
starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa drycker i den uteserveringen som är i 
direkt anslutning till lokalen från och med 2022-05-31. 

Avslag på att café Nyfiken får tillfälligt tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker 
samt andra jästa drycker på den fristående uteserveringen från och med 2022-05-31. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta enligt Ricard Söderbergs förslag 
och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar med stöd av 8 kap 2§ alkohollagen (2010:1622) att bevilja 
Kaniwar Mohammad pers.nr. xxxxxx-xxxx, tillfälligt tillstånd att servera starköl, 
vin, spritdrycker samt andra jästa drycker i den uteserveringen som är i direkt 
anslutning till lokalen under perioden 2022-05-01 till och med 2022-09-30 mellan 
kl.11.00 och kl. 01.00.   

Om störningar, från musik eller annat oljud, uppstår som innebär olägenhet för 
närboende kan Miljönämnden via miljöbalken begränsa eller förbjuda dessa 
ljudstörningar och/eller begränsa öppettider för verksamheten. 

Socialnämnden beslutar med stöd av 8 kap 2§ alkohollagen (2010:1622) att avslå 
Kaniwar Mohammad pers.nr. xxxxxx-xxx att servera starköl, vin, spritdrycker samt 
andra jästa drycker på den fristående uteserveringen från och med  
2022-06-01. 
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Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggaren för vidarebefordran 
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§ 58 Dnr 2022-000194 

Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser samt 
färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård 
Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och säker 
vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommun och VGR. Sedan 1999 har länets 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden där båda 
huvudmännen har hälso- och sjukvårdsavtal. Avtalet beskriver ansvarsförhållandet 
mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR och syftar till att stärka och främja 
samverkan och samarbete mellan vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och 
självständigt liv för den enskilde.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Hälso- och sjukvårdsavtal med följande bilagor;   

− Överenskommelse Läkarmedverkan inom primärvård i Västra Götaland. 
− Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård 
− Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende 
− Överenskommelse Samverkan om Munhälsa – uppsökande och nödvändig 

tandvård 
− Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna hälso- och 
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt färdplan för 
länsgemensam strategi för god och nära vård.  
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Karin Engström Fyrbodal 
Förvaltningschef 
MAS 
Avdelningschef vård och omsorg 
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§ 59 Dnr 2022-000116 

Remiss av Slutbetänkande (SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens 
beredskap - struktur för ökad förmåga 
Sammanfattning 
I slutbetänkande (SOU 2022:6) redovisas förslag kring de delar av utredningens 
uppdrag som syftar till att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera 
allvarliga händelser i fredstid och under höjd beredskap.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-05 
Remissvar på slutbetänkande (SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens beredskap – 
struktur för ökad förmåga  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tillstyrker beslutet att godkänna remissvaret på slutbetänkande 
(SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Förvaltningschef 
MAS 
Avdelningschef vård och omsorg 
s.remissvar@regeringskansliet.se (ange dnr S2022/01247) 
s.fs@regeringskansliet.se (kopia)  

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:s.fs@regeringskansliet.se
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§ 60 Dnr 2022-000001 

Ekonomisk uppföljning 2, 2022 
Sammanfattning 
Uppföljningsrapport 2 omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden och 
prognos för helår. 

Det ackumulerade resultatet för perioden är 8 271 tkr och den förväntade prognosen 
på helår är budget i balans. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Uppföljningsrapport 2, 2022, socialnämnden 
Standardrapport 2022 
Förvaltningsöversikt 2022 
Utfall och prognos till nämnden 2022 
Kvalitetsberättelse 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av och godkänner den ekonomiska redovisningen av den 
ekonomiska uppföljningsrapporten per april månad 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschef 
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§ 61 Dnr 2022-000039 

Sammanställning - Beslut om särskilt boende 2022 
Sammanfattning 
Socialnämnden får information om antal lediga platser på särskilt boende samt ger 
en lägesrapport om aktuell beläggning på kommunens korttidsboende.  

Beslutsunderlag 
Sammanställd rapport 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
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§ 62 Dnr       

Sekretessärende  
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§ 63 Dnr  

Sekretessärende  
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§ 64 Dnr       

Sekretessärende  
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§ 65 Dnr       

Sekretessärende  
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§ 66 Dnr 

Sekretessärende  
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§ 67 Dnr 2022-000197 

Muntlig information om arbete med språktester i vård och omsorg 
Sammanfattning 
Julia Lundwall, avdelningschef socialt stöd, informerar nämnden om arbetet med 
språktester i vård och omsorg.  

Bedömning av språknivån görs alltid vid nyanställning.  Intervju görs med 
enhetschefer på respektive enhet som också gör språkbedömning.  

Idag finns ingen nerskriven rutin utan detta är ett arbete som man får påbörja. En 
arbetsgrupp ska tillsättas för att ta fram rutiner för språktest. Personal från HR och 
rektor på vuxenutbildningen kommer att ingå i arbetsgruppen.  

En vuxenutbildning startar hösten 2022 via Tanums kommun, vuxenutbildningen. 
Åtta medarbetare kommer att gå språkutbildning under hösten. Tanums 
vuxenutbildning utbildar medarbetare från Tanums, Sotenäs, Munkedals och 
Lysekils kommun på grund av att vi i dagsläget inte har någon lärare.  

Socialförvaltningen arbetar tillsammans med arbetslivsförvaltningen för att få 
utvecklingstjänster i våra verksamheter.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
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§ 68 Dnr 2022-000198 

Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 
Sammanfattning 
Ann-Charlotte Strömwall (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
socialnämndens arbetsutskott.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att som ny ledamot i arbetsutskottet utses Britt-Marie 
Didriksson-Burcher (L).  

Beslutet skickas till 
Britt-Marie Didriksson-Burcher 
Socialnämndens ledamöter och ersättare 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
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§ 69 Dnr 2022-000065 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL - IFO individ- och 
familjeomsorg och enligt SoL och LSS - äldreomsorg och omsorg om 
personer med funktionsnedsättning 2022, kvartal 1 
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 och insatser enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) som inte verkställts inom tre månader efter fattat beslut. 

Beslutsunderlag 
Ej verkställda beslut enligt SoL - kvartal 1, 2022 
Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 1, 2022 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningarna och skickar rapporterna till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Kommunens revisorer 
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§ 70 Dnr 2022-000006 

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

Socialnämnden tar del av de fattade delegationsbeslut som förtecknats i lista till 
socialnämndens sammanträde 2022-05-31. 

Ordförande- och biståndshandläggarbeslut 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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§ 71 Dnr 2022-000017 

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar 
Sammanfattning 

− Beslut -2022-05-10 - Mål 4999-22 - Underställande myndighet 
Socialnämnden i Lysekils kommun - Parter vårdnadshavare, de unga - Saken 
Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer de 
underställda beslutet - Sekretessprövning enl. OSL - Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

− Dom - Förvaltningsrätten - 2022-05-06 Mål 3046-22 - Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

− Dom - Göteborg_FR_3046-22_Dom_2022-05-06 - Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

− Beslut 2022-04-06 - Mål nr 12825-21 - Underställande myndighet 
Socialnämnden i Lysekils kommun - Parter vårdnadshavare, de unga - Saken 
Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer de 
underställda beslutet - Sekretessprövning enl. OSL - Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

− Dom - 2022-05-03 Mål 3407-22  Mål nr 12825-21 - Underställande 
myndighet Socialnämnden i Lysekils kommun - Parter vårdnadshavare, de 
unga - Saken Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten 
fastställer de underställda beslutet - Sekretessprövning enl. OSL - 
Förvaltningsrätten i Göteborg 

− Beslut - Överklagande av beslut enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU Mål nr 4872-22  2022-05-03 
- Förvaltningsrätten i Göteborg 

− Riktlinjer för kommunens tjänstebilar - KF § 51 - Kommunfullmäktige 

− Revidering av kulturmiljöprogram - KF § 47 - Kommunfullmäktige 

− Lysekils kommuns kommunikationspolicy - KF § 46 - Kommunfullmäktige 

− Flyktingmottagande Lysekils kommun - KF § 45 – Kommunfullmäktig 

− Uppföljning 1 för Lysekils kommun 2022 - KF § 43 - Kommunfullmäktige 

− Bokslut och årsredovisning för 2021 - KF § 40 - Kommunfullmäktige 

− Revisorernas granskning av årsredovisning 2021 - KF § 41 - 
Kommunfullmäktige 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser, beslut 
och domar som förtecknats i protokoll 2022-05-31, § 71. 



 

  Socialnämnden
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-31 
 

22 (23) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
 501D16076301AE958CE0FEA1E48DBD809FB581DA23 

 

 

§ 72 Dnr 2022-000040 

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande  
Sammanfattning 
Ronny Hammargren, vice ordförande ställer fråga till förvaltningschefen om hur det 
går med Familjecentralen.  

Förvaltningschefen informerar att ett möte är inbokat med Mikael Melin, 
LysekilsBostäder AB tillsammans med vårdcentralcheferna den 14 juni för att ta 
fram en kravspecifikation.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  



 

  Socialnämnden
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-31 
 

23 (23) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
 501D16076301AE958CE0FEA1E48DBD809FB581DA23 

 

 

§ 73 Dnr 2022-000041 

Övrigt  
Sammanfattning 
Inga övriga frågor.  
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