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§ 80

Dnr 2020-000284

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten
Sammanfattning
Kaniwar Mohammad har hos socialnämnden ansökt om tillstånd 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
året runt i serveringslokalen samt på uteserveringen under perioden 2020-06-09
till och med 2020-09-30.
Den sökta serveringstiden är mellan kl.11.00 - 01.00.
Beslutsunderlag
Förvaltningens utredning 2020-05-27
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslås besluta att med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)
bevilja Kaniwar Mohammad tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker samt
andra jästa drycker vid Café Nyfiken, Lysekil.
Med giltighetstid året runt i serveringslokalen med serveringstid mellan kl 11.0001.00 samt på uteserveringen under perioden 2020-06-09 till och med 2020-09-30
med serveringstid mellan kl. 11.00 - 01.00.
Om ljudstörningar, 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.

Beslutet skickas till
Handläggande alkoholhandläggare för vidarebefordran

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 81

2020-06-03

Dnr 2020-000259

Kostnad per brukare (KPB)
Sammanfattning
Under 2020 har Ensolution gjort en genomlysning av socialförvaltningens
verksamhetsområden. Utfallet är baserat på 2019 års ekonomi och
verksamhetsstatistik.
Charlotte Bjerndell från Ensolution redovisar resultatet av genomlysningen.
Kostnad per brukare (KPB) inom socialförvaltningens verksamhetsområde:
•

Individ- och familjeomsorg

•

Barn och ungdomsverksamheten

•

Vuxna missbrukare

•

Äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning

Beslutsunderlag
Muntlig information från Ensolution
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner rapporten

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschefer
Utredare
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommunchef
Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 82

2020-06-03

Dnr 2020-000265

Samråd - Utställning av detaljplan Norra Tronebacken, Lyse Fiskebäck
2:10 m.fl., Lysekils kommun
Sammanfattning
Ett förslag till detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl. i Lysekils
kommun har inkommit till socialnämnden för kännedom och eventuellt yttrande.
Beslutsunderlag
Detaljplan Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl
Socialnämndens beslut
Socialnämnden har inget att erinra mot detaljplaneförslaget.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 83

2020-06-03

Dnr 2020-000179

Förslag om förändring av psykiatriboende
Sammanfattning
Socialnämnden bedriver idag bostad med särskild service för personer med psykisk
funktionsnedsättning i lokaler som hyrs av en privat hyresvärd på Ekgatan. Boendet
är för litet för kommunens behov redan idag och behovet förväntas öka i framtiden.
I dagsläget köper förvaltningen fem platser på psykiatriboenden runt om i Sverige,
till en sammanlagd kostnad om ca 15 tkr per dygn. Detta är en av orsaken till att
avdelningen för socialt stöd inte lyckas bedriva verksamhet inom budgetramarna.
Samtidigt är lokalerna på Ekgatan inte optimala för den typen av verksamhet och
hyresvärden vill förändra hyresvillkoren.
En möjlig lösning som förvaltningen kan se, är en flytt av verksamheten till
Fjällagården i Lyse. Där skulle möjligheten finnas till fler platser och att ha en
korttidsplats för utskrivningsklara psykiatripatienter. Eventuellt skulle man kunna
inleda samarbete med någon närliggande kommun och sälja någon plats. Det skulle
också finnas möjlighet att samlokalisera boendet med boendestödet, och hitta flera
vinster därigenom.
Frågan lyftes på socialnämndens sammanträde 2020-04-22, där nämnden beslutade
att uppdra åt förvaltningen att fortsätta utreda förutsättningarna för flytt till
Fjällagården. Nu har brukarkonsekvenser, arbetsmiljö- och personalkonsekvenser
samt ekonomiska aspekter utretts ytterligare och förvaltningen föreslår att
socialnämnden beslutar att gå vidare med en flytt till Fjällagården.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med att planera
inför ett särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning på
Fjällagården.

Beslutet skickas till
Avdelningschef Socialt stöd
Förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Dnr 2020-000217

Begäran om yttrande och handlingar gällande ett ej verkställt beslut
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), överväger att ansöka om utdömande av
särskild avgift hos förvaltningsrätten för ej verkställt beslut enligt socialtjänstlagen
16 kap § 6a.
IVO begär därför in underlag i aktuellt ärende för att kunna bedöma om dröjsmålet
med att verkställa beslutet har varit oskäligt långt. Socialnämnden ges möjlighet att
yttra sig.
Beslutsunderlag
Förvaltningens yttrande 2020-05-18
Bilagor till ärendet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisad information och ställer sig bakom
förvaltningens yttrande till Inspektion för vård och omsorg.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet skickas till
Inspektionen för vård och omsorg IVO

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Dnr 2020-000069

Tillsyn och inspektion av socialnämndens handläggning av
familjehemsplacerade barn
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har enligt 13 kap. 1 § SoL tillsyn över
kommunernas socialtjänst.
Tillsynen avser socialnämndens handläggning av familjehemsplacerade barn.
Beslutsunderlag
Förvaltningens yttrande 2020-05-26
IVO:s begäran om yttrande
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder yttrandet
till IVO.

Beslutet skickas till
Inspektionen för vård och omsorg IVO

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Dnr 2020-000276

Reviderade riktlinjer för biståndshandläggning inom vård och omsorg
Sammanfattning
Socialnämnden antog nuvarande vägledande riktlinjer för biståndshandläggning
inom vård och omsorg i januari 2015.
Riktlinjerna behöver revideras för att anpassas efter de förändringar som skett inom
vård och omsorg och inom socialtjänstlagen.
Riktlinjerna följer gällande lagstiftning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-18
Riktlinjer biståndshandläggning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar det reviderade förslaget av vägledande riktlinjer och tidigare
riktlinjer kommer därmed att upphöra att gälla.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 87

2020-06-03

Dnr 2020-000003

Sammanställning - Beslut om särskilt boende 2020
Sammanfattning
Socialförvaltningen informerar om antal lediga platser på kommunens särskilda
boenden samt ger en lägesrapport om aktuell beläggning på kommunens
korttidsboende.
Beslutsunderlag
Sammanställd lista
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisad information.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Dnr 2020-000001

Ekonomisk uppföljning 2020 - U2
Sammanfattning
Enligt kommunens styrmodell ska uppföljning av budgetramar och resurser ske
per sista feb (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3), oktober (U4) samt årsrapport per
31 december.
Månadsrapporten för april omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden
och prognos för helår.
Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning april 2020
Standardrapport april 2020
Förvaltningsöversikt april 2020
Utfall och prognos till nämnd april 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen av den ekonomiska
uppföljningsrapporten U2 till och med april månad med nyckeltal för vård- och
omsorg, mottagning och utredning och socialt stöd.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Förvaltningschef
Avdelningschefer
Förvaltningsekonom
Kommundirektör
Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89

2020-06-03

Dnr 2020-000291

Dialog kring kommunfullmäktiges beslut om revisorernas berättelse
2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige tog beslut om revisorernas berättelse 2019 enligt den
framtagna tjänsteskrivelsen från kommunfullmäktiges presidium. Revisionen riktar
kritik mot socialnämndens styrning, ledning och kontroll. I och med detta beslut
måste socialnämnden förhålla sig till och ta ansvar utifrån det fattade beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bjuda in hela kommunrevisionen till nämndens
sammanträde den 26 augusti 2020.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Kommunens revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Dnr 2020-000019

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar
Sammanfattning
Följande inkomna skrivelser, beslut och domar har inkommit:
Timrå kommun, socialnämnden - Inga garanterade omsorgsinsatser till brukare
med tillfällig vistelse i Timrå kommun.
Arbetsmiljöverket - Information om avslutat ärende, inspektionsmeddelande,
arbetsställe Stångenäshemmet, Bagarvägen 16, Brastad.
Flens kommun, socialnämnden - Beslut - Tillfällig begränsning avseende
verkställighet av hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Flens kommun.
Kammarrätten i Göteborg - Beslut 2020-05-15, mål nr 2878-20 - Klagande
Socialnämnden i Lysekils kommun - Motpart - Överklagat avgörande:
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom 2020-04-21 i mål nr 1717-20 - Saken
Ledsagarservice; fråga om prövningstillstånd - Kammarrättens avgörande:
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står
därför fast.
Bergs kommun, vård- och omsorgsnämnden - Beslut gällande hemtjänst vid
tillfälliga vistelser i Bergs kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden - Snöröjning av enskilda vägar i Lysekils kommun.
Höörs kommun, socialnämnden - Ordförandebeslut - Beslut gällande
omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser i Höörs kommun.
Kalix kommun - Beslut - Inga garanterade omsorgs- eller hemsjukvårdsinsatser vid
tillfällig vistelse i Kalix kommun.
Beslutsunderlag
Inkomna skrivelser, beslut och domar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Dnr 2020-000009

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 2020-06-20.
Ordförandebeslut, biståndshandläggares beslut 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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92

2020-06-03

Dnr 2020-000048

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande
Sammanfattning
Förvaltningschefens information
Ger en rapport om det nu gällande covid-19 läget.
Kommunens äldreboenden tittar på olika skärmar för att anhöriga ska kunna träffa
sina anhöriga.
Provtagning kommer att göras på personer som arbetar inom samhällsviktig
verksamhet, personer som arbetar inom kommunal verksamhet och kommunala
bolag som har symptom.
Med anledning av covid-19 vill Lysekils kommun ge alla anställda ”julgåvan”
á 300 kronor redan nu, för att stötta det lokala näringslivet.
Projektdirektiv för Framtidens äldreomsorg
- Utredning av framtida behov och inriktning samt lokalisering av boenden
- Omvärldsanalys
- Medborgardialog
- Samverkan med föreningslivet och volontärsinsatser
BoU har haft uppe följande frågor för diskussion: skolavslutningen, hur ser det ut
under sommaren? Det har skett glaskross, ungdomar samlas på skolgårdar i
grupperingar. I och med detta har det gått ut information till vårdnadshavarna för
elever i åk 7-9.
SSPF arbetar med tonåringar, där även 7-12 åringar bör ingå i gruppen. Det finns ett
uppdrag att ta fram riktlinjer, hur man arbetar med yngre barn.
Det har kommit in orosanmälningar under maj månad som gäller oroligheter och en
incident på Badhusberget. Kontakt har tagits med vårdhandshavare för
barnen/ungdomarna. Utifrån detta hålls det möte med vårdnadshavare,
socialsekreterare och familjebehandlare på Familjens Hus.
Under sommaren kommer fältare och fritidsgårdspersonal arbeta tillsammans och
vara ute på stan med förstärkning av personal som har olika språkresurser.
Biblioteket kommer att flytta ut sin verksamhet under sommaren och kommer att
finnas på Badhusberget och i Stadsparken och ha sagoläsning.
Helen Ödegård arbetar som samordnare och kommer under sommaren att hålla i
trygghetsvandringen med knutpunkt på Rorkulten. Hon kommer att gå ut till
personal och föräldrar för att få ut så många som möjligt på stan.
Det kommer att bli förstärkning av poliser i Lysekil under sommaren.
Under hösten kommer det att vara en LUPP-undersökning bland ungdomar åk 7 och
uppåt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordförandens information
Har inget att informera till nämnden.
Vice ordförandens information
Har inget att informera till nämnden.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93

2020-06-03

Dnr 2020-000028

Övrig fråga
Sammanfattning
Piotr Warta (SD), ledamot i socialnämnden har anmält en övrig fråga med anledning
av de senaste händelserna Lysekil (under maj månad) med misshandel, rån och
oroligheter. Han vill få information från förvaltningen om aktuell situation och vilka
åtgärder som är planerade utifrån händelserna.
Förvaltningschefen informerar om vad som skett utefter nämnda händelser i
Lysekil. Vårdnadshavare för elever i åk 7-9 har fått information om detta.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen om det aktuella läget och de åtgärder som
är vidtagna i frågan från Piotr Warta (SD).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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