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§ 17

Dnr 2020-000005

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Socialnämnden tar del av de fattade delegationsbeslut som förtecknats i lista till
socialnämndens sammanträde 2020-02-26.
Beslutsunderlag
Anmälda fattade delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Dnr 2020-000015

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar
Sammanfattning
Socialnämnden tar del av de förtecknade anmälningsärendena som förtecknats i
lista till socialnämndens sammanträde 2020-02-26.
Beslutsunderlag
Inkomna skrivelser, beslut och domar.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser, beslut och domar
som förtecknats i protokoll 2020-02-26 §

Justerare

Utdragsbestyrkande

5 (17)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

§ 19

2020-02-26

Dnr 2020-000099

Information om sociala och medicinska avvikelser - lex Sarah, lex Maria
och synpunkter/klagomål
Sammanfattning
Socialnämnden kommer att vid varje sammanträde informeras om sociala och
medicinska avvikelser som: lex Sarah, lex Maria och inkomna synpunkter/klagomål.
Nämnden får information om vad som vidtagits i ärendena.
Beslutsunderlag
Sammanställd lista på sociala och medicinska avvikelser per 2020-02-18
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

6 (17)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

§ 20

2020-02-26

Dnr 2020-000043

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på uteservering Havings skafferi
Sammanfattning
Havings skafferi AB, har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(2010:1622) att servera starköl, vin samt spritdrycker och andra jästa drycker i
Havings skafferi, Stengatan 8, 453 33 Lysekil.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt mellan kl 11.00 - 01.00 till slutet
sällskap samt uteservering mellan kl 11.00 - 23.00 och därtill även tillstånd till
cateringverksamhet till slutet sällskap mellan kl 11.00 - 22.00.
Det har inte framkommit några anmärkningar runt sökanden eller serveringsstället.
Beslutsunderlag
Förvaltningens utredning 2020-01-07
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622), bevilja
Havings skafferi AB org.nr 559188-4647 tillstånd att servera starköl, vin samt
spritdrycker och andra jästa drycker i Havings skafferi, Stengatan 8, 453 33 Lysekil.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt mellan kl 11.00 - 01.00 till slutet
sällskap samt uteservering mellan kl 11.00 - 23.00 och därtill även tillstånd till
cateringverksamhet till slutet sällskap mellan kl 11.00 - 22.00.
Om störningar uppstår för närboende kan öppethållande komma att begränsas.

Beslutet skickas till
Handläggande alkoholhandläggare för vidarebefordran

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21

2020-02-26

Dnr 2020-000072

Tillsyn enligt alkohollagen under 2019
Sammanfattning
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Bestämmelserna i alkohollagens 8 kap ger tillståndsmyndigheter
rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljning av alkoholdrycker.
Förvaltningen genomförde tillsyn av serveringsställen i kommunen 2019 med
sammanlagt 39 tillsynsbesök avseende restauranger med serveringstillstånd samt
12 tillsynsbesök avseende folkölsförsäljning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-05
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen av genomförda tillsynstillfällen som skett
under 2019 enligt alkohollagen.

Beslutet skickas till
Handläggande alkoholhandläggare för vidarebefordran

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22

2020-02-26

Dnr 2020-000024

Tillsynsplan enligt alkohollagen för åren 2020-2021
Sammanfattning
Socialförvaltningen har tagit fram en tillsynsplan för åren 2020-2021.
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Bestämmelserna i alkohollagens 9 kap ger
tillståndsmyndigheterna rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljningen av
alkoholdrycker.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-05
Socialnämndens beslut
Nämnden godkänner upprättad tillsynsplan för 2020-2021 enligt det förslag som
presenterats.

Beslutet skickas till
Handläggande alkoholhandläggare för vidarebefordran

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23

2020-02-26

Dnr 2020-000086

Berättelse för kvalitet och patientsäkerhet 2019
Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat en gemensam berättelse för kvalitet och patientsäkerhet
2019.
I berättelsen beskrivs hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra verksamhetens kvalitet och patientsäkerhetsarbetet som bedrivits under 2019.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-11
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens berättelse av kvalitet och patientsäkerhet
för 2019.

Beslutet skickas till
Handläggande socialsekreterare för vidarebefordran

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr 2019-000019

Årsrapport 2019
Sammanfattning
Årsrapport för 2019 redovisas med socialnämndens verksamhet och det ekonomiska
resultatet.
Rapporten innehåller verksamhetsbeskrivning, måluppfyllelse, ekonomisk analys
samt beskrivning av verksamhetens utmaningar inför kommande år.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Årsrapport 2019
Nyckeltal till socialnämndens årsbokslut 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens redovisade material men med
följande redaktionella ändringar i Årsrapporten 2019:
Punkt 1: Sidan 3, fjärde stycket, första meningen ändras till: Socialnämnden har en
avvikelse på -3,5 mkr i jämfört med budget och det extra utrymme på 12,6 mkr som
kommunfullmäktige beslutade på junisammanträdet.
Punkt 2: Sidan 4, de två sista meningarna i femte stycket skrivs samman och hon
ändras till hen.
Philip Nordqvist (M), Piotr Warta (SD) och Ronny Hammargren (LP): Bifall till
förvaltningens redovisade material.
Avslag på Christina Gustavssons förslag punkt 1.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar
enligt Christina Gustavssons förslag.
Omröstning begärs
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Christina Gustavssons förslag
Nej-röst för Philip Nordqvist, Piotr Warta och Ronny Hammargrens förslag
Ledamot/ersättare
Ricard Söderberg (S)

Ja-röst
X

Ronny Hammargren (LP)

X

Christina Gustavsson (S)

X

Charlotte Wendel Lendin (S)

X

Justerare

Nej-röst

Utdragsbestyrkande

Avstår
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Ann-Charlotte Strömwall (L)

2020-02-26
X

Marie Lindgren (LP)

X

Philip Nordqvist (M)

X

Ledamot/ersättare

Ja-röst

Nej-röst

Piotr Warta (SD)

X

Britt-Marie Kjellgren (K)

X

Summa

4

Avstår

5

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för Christina Gustavssons förlag och 5 nej-röster för Philip
Nordqvist, Piotr Warta och Ronny Hammargrens förslag beslutar socialnämnden att
bifalla Philip Nordqvist, Piotr Warta och Ronny Hammargrens förslag
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av och godkänner redovisat material för socialnämndens
verksamhet 2019 med den redaktionella ändringen på sidan 4.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Ekonomichef
Förvaltningsekonom
Förvaltningschef
Avdelningschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25

2020-02-26

Dnr 2020-000049

Revisorernas granskning - Privata utförare, kommunens insyn och
uppföljning
Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer granskat om
kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig uppföljning av
och insyn i verksamheter som utförs av externa utförare.
Pwc:s bedömning är att kommunstyrelsen och socialnämnden i nuläget inte
säkerställer detta. Det saknas rutin och riktlinjer som säkerställer att kommunen
upprättar avtal som reglerar insyn och kontroll av verksamheter som genomförs på
entreprenad.
Revisorerna önskar svar senast 2020-03-16 på vilka åtgärder kommunstyrelsen och
socialnämnden kommer att vidta med anledning av rekommendationerna i
rapporten,
Beslutsunderlag
Granskningsrapport
Svar till revisorerna
Förvaltningens synpunkter
Gällande revisorernas bedömning att socialnämnden saknar rutiner och riktlinjer
för de avtal som kommunen upprättar och som säkerställer en ändamålsenlig
uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av externa utförare.
I det här sammanhang regleras detta i socialtjänstlagens 6 kap (vård utanför
hemmet) och styr socialnämndens löpande arbete. Det framgår i 5 kap. 1 b § SoF
Allmänna råd, att följa vården genom personliga besök med mera, vilket kommunen
gör.
Då revisorernas granskning oavsett ovanstående visade på tydliga brister i
kommunens formella uppföljning av externt utförd kommunal verksamhet, och att
kommunen inte lever upp till kommunallagens bestämmelser gällande allmänhetens
insyn i denna del, avser kommunstyrelsen och socialnämnden att snarast och
gemensamt se över regelverket samt uppdatera detsamma med relevanta rutiner och
riktlinjer, samt utarbeta ett program för uppföljning av verksamhet som utförs av
privata utförare.
Socialnämnden har dessutom beslutat att uppföljning av utomkommunala
placeringar i socialtjänsten ska vara ett internkontrollsområde för 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förslaget att ta fram ett gemensamt svar med vilka
åtgärder kommunstyrelsen och socialnämnden avser att vidta med anledning av de
brister som identifierats i PwC:s rapport. Svaret skickas till revisorerna.

Beslutet skickas till
PwC
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Kommunchef
Ekonomichef
Förvaltningsekonom
Förvaltningschef
Avdelningschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26

2020-02-26

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 vare månad som
redovisas för nämnden.
Beslutsunderlag
Sammanställning över placeringar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Avdelningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27

2020-02-26

Dnr 2020-000003

Sammanställning - Beslut om särskilt boende
Sammanfattning
Socialförvaltningen lämnar information om antal lediga platser på särskilt boende
samt ger en lägesrapport om aktuell beläggning på kommunens korttidsboende.
Beslutsunderlag
Sammanställning av antal lediga platser på särskilt boende och beläggning på
korttidsboende.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisad information.

Beslutet skickas till
Avdelningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28

2020-02-26

Dnr 2020-000093

Återrapport - Ärendetyngdsmätning inom BoU
Sammanfattning
Ärendet utgår och kommer att redovisas vid nästa sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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