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Ersättare 
 
Jäv 
 

Camilla  Sundberg (MP) §§ 28-30, 32-40 
 
Annette Essman (SD) anmäler jäv i § 31 
 

Tjänstepersoner och  
övriga närvarande 
  

Eva Andersson, förvaltningschef 
Marianne Sandsten, avdelningschef MoU 
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§ 28 Dnr 2022-000101 

Utvärdering anhöriggrupp hösten 2021 

Sammanfattning 

Anhörigstödet erbjuder anhöriggruppsverksamhet som en serviceinsats till 
anhöriga. Syftet är att anhörig ska få känna gemenskap med andra anhöriga som 
befinner sig i samma situation. Anhöriga får möjlighet att utbyta erfarenheter, ge 
varandra råd och stöd samt ta del av information och få utbildning i sitt 
anhörigskap. Under våren 2021 arrangerade anhörigstödet Corona-anpassade 
”minianhöriggrupper” som återgick till normalstor gruppstorlek under hösten 2021. 
Två anhöriggrupper träffades regelbundet under hösten vid 14 totalt tillfällen i en av 
ABF Rorkultens lokaler. 

Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet inom socialförvaltningen skickades 
skriftlig utvärdering till deltagarna i anhörigstödets två anhöriggrupper. 

Nyanställd anhörigsamordnare skickade ut frågor till samtliga 15 deltagare i 
grupperna hösten 2021 och sammanställde de 11 svar som inkom. Resultatet av 
intervjuerna redovisas i bifogat dokument. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-08 
Sammanställning av utvärdering - Anhöriggrupper hösten 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 

Beslutet skickas till 

Anhörigstödet 
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§ 29 Dnr 2022-000102 

Statistik redogörelse anhörigstödet 2021 

Sammanfattning 

Anhörigsamordnarna informerar nämnden om genomförda insatser under 2021. 

Under 2021 har anhörigsamordnaren deltagit som representant i dialogteamet och 
varit en av tre ansvariga samtalsledare i medborgardialogen. Anhörigstödet har 
stärkts upp med ytterligare en person som arbetat med anhöriggrupper och haft 
kontakt med äldre anhöriga. 

Beslutsunderlag 

Statistik och årsredogörelse 2021 anhörigstödet 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 

Beslutet skickas till 

Anhörigstödet 
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§ 30 Dnr 2022-000066 

Remiss - Samverkansavtal kring digitala hjälpmedel 

Sammanfattning 

Om samarbetet kring digitala hjälpmedel 

För att möta invånarnas behov och som en del i omställningen till en god och nära 
vård är digitala hjälpmedel och välfärdstjänster till stor nytta. Samarbetet kring 
digitala hjälpmedel väntas ge en jämlik tillgång till dessa produkter och tjänster för 
våra invånare.  

Under 2021 har frågan utretts grundligt inom ramen för utredningen om 
Välfärdsteknik i samverkan som genomförts gemensamt av Västra 
Götalandsregionen och VästKom. Resultaten från utredningen är tydliga: I nuläget 
råder en situation där tillgången till digitala hjälpmedel är ojämlik och där var och 
en av de 49 kommunerna och regionen behöver lägga mycket arbete på att 
tillhandahålla digitala hjälpmedel. Utredningen visar att det finns stora vinster om 
vi i stället kan samarbeta kring detta och att ett sådant samarbete är både 
genomförbart och efterfrågat. I utredningen beskrivs en modell hur samarbetet kan 
fungera, där vi bygger på de välfungerande befintliga strukturer som finns inom den 
gemensamma hjälpmedelsverksamheten. Samarbetsmodellen har utvecklats och 
förankrats i dialog med många olika företrädare från kommunerna och regionens 
berörda verksamheter.  

Begreppet digitala hjälpmedel avser både produkter med digitala komponenter som 
traditionellt brukar räknas som hjälpmedel och produkter som brukar definieras 
som välfärdsteknik, det är produkter med användning både inom Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS).  

Samlade synpunkter på remissförslag på samverkansavtalet digitala hjälpmedel.  

Den samlade bedömningen är att Lysekil ska vara med i samarbetet kring digitala 
hjälpmedel om förutsättningarna ser ut som i förslaget till samverkansavtal för 
digitala hjälpmedel. 

Del 1: Verksamheten/SN samtycker till angivna ramar för samarbetet. 

Del 2: Verksamheten/SN samtycker till angivet uppdrag för samarbetet. Anser att 
samarbetet behöver ta hänsyn till behovet av system för att använda produkter i det 
gemensamma sortimentet och en säker datahantering.  

Del 3: Verksamheten/SN samtycker till den angivna organisationen och 
finansieringen för samarbetet.  En initial investering för Lysekils kommun är i 
storlek på 10 kronor per invånare. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens svar på remiss 2022-03-18 
Förslag på samverkansavtal 
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Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att delta i samarbetet om förutsättningarna är enligt 
remissversionen av samverkansavtalet. 

Beslutet skickas till 

VästKom 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Enhetschef hemsjukvård 
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§ 31 Dnr 2022-000096 

Ledamotsinitiativ från Carina Holgersson (SD) - Larm på Tornvägens 
gruppbostad 

Sammanfattning 

Vid socialnämndens föregående sammanträde väckte Carina Holgersson (SD) ett 
ledamotsinitiativ som rör - Larm på tornvägens gruppbostad.  

Socialnämnden beslutade att återkomma med svar på ledamotsinitiativet vid dagens 
sammanträde. 

Avdelningschef Julia Lundwall har i tjänsteskrivelse besvarat ledamotsinitiativet. 

Beslutsunderlag 

Ledamotsinitiativ från Carina Holgersson (SD), 2022-02-22 
Protokoll från socialnämnden 2022-02-24, § 26 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-11 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Annette Essman (SD) i handläggningen i detta ärende. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen och ledamotsinitiativet anses vara besvarad. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Avdelningschef socialt stöd 
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§ 32 Dnr 2021-000119 

Tillsyn enligt alkohollagen 2021 samt rapport över genomförd tillsyn 
2021 

Sammanfattning 

Under 2021 genomfördes sex stycken tillsynstillfällen och en större inre tillsyn över 
samtliga verksamheter som innehar serveringstillstånd som utfärdats före 2020. 
Stora delar av 2021 har precis som 2020 kantats av restriktioner på grund av covid-
19 vilket har medfört att inte alla verksamheter har hållit öppna vid våra besök. Det 
har även påverkat våra besök genom att öppettiderna på respektive verksamhet har 
varit begränsade. Inga incidenter eller andra avvikelser har påträffats under något 
tillfälle vid besök eller under den inre tillsynen.  

Besöken genomfördes vid följande datum: 

Den 20 januari besöktes: Lanna Thai och Kajmagasinet.  

Den 1 och 2 april besöktes: Norra Hamnen 5, Publik Bar & Bar, Kajmagasinet,  

The Old House Inn, Restaurang Peking, Basteviks Bar & Café och  

Hotell Gullmarsstrand.    

Den 1 maj besöktes: Luna Café, Pizzeria Milano, Havets Hus, Captains Corner, Vann, 
Rasta Håby, Ulkeröds gård, Porto Fino och Hensbacka Herrgård. 

Den 31 juli besöktes: Smultron & Tång, Musselbaren, Norra Hamnen Padel Lounge, 
Terrass Niwa, Villa Bro, Bengts fisk och Café Nyfiken.  

Den 23 oktober besöktes: Krog & Café Brygghuset, Pelles Rökeri, Pizzeria Skaftö och 
Krögens Fiskdelikatesser.   

Inga incidenter eller andra avvikelser har påträffats under något tillfälle vid fysiskt 
besök eller under den inre tillsynen.  

Beslutsunderlag 

Tillsynsrapport 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner tillsynsrapporten för 2021. 

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggaren 
 



 

  Socialnämnden
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-03-31 

 

10 (17) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 1C35814A93947F6F65DABDCB5B4D43984AA1AB742C 

 

 

§ 33 Dnr 2022-000124 

Ansökan om serveringstillstånd - Poulpe Bistro 

Sammanfattning 

Poulpe AB, organisationsnummer: 559365-7561 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 serveringsställe Poulpe 
Bistro vid Hotell Lysekil.  

Ansökan gäller serveringstillstånd till allmänheten är avsett att gälla året runt 
mellan kl 11.00 och 01.00. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-18 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja 
Poulpe AB, organisationsnummer: 559365-7561 tillstånd att servera starköl, vin 
spritdrycker samt andra jästa drycker i serveringslokalen året runt mellan  
kl. 11.00 – 01.00.  

Tillståndet gäller på serveringsstället Poulpe Bistro. 

Beslutet skickas till 

Handläggande alkoholhandläggare för vidarebefordran  
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§ 34 Dnr 2022-000001 

Ekonomisk uppföljning 2022 - U1  

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 det ska månadsrapporter redovisas för mars, maj, september och november. 

Uppföljningsrapporten 1 omfattar ekonomisk uppföljning av utfall och prognos för 
2022. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15 
Uppföljningsrapport 1, 2022 
Standardrapport 2022 
Förvaltningsöversikt 2022 
Utfall och prognos till nämnden 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av och godkänner den ekonomiska redovisningen av den 
första ekonomiska uppföljningsrapport 1 för 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Förvaltningsekonomer  
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§ 35 Dnr 2022-000026 

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 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 36 Dnr 2022-000004 

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 2022-03-31. 

Ordförande- och biståndshandläggarbeslut anmäls 

Arbetsutskottets sammanträde: 2022-02-10 och 2022-03-10 

Beslut enligt: 

SoL - Socialtjänstlagen 

LVM - lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Beslutsunderlag 

Sammanställd lista över fattade delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen 
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§ 37 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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§ 38 Dnr 2022-000015 

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige: 

Kf § 31 - Svar på motion från Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) om att 
utreda intraprenad på nya äldreboendet i Fiskebäck. 

Kf § 22 - Fyllnadsval till socialnämnden - Carina Holgersson (SD) ordinarie, Anette 
Essman (SD) ersättare - Birgitta Andreasson (S) ordinarie. 

Kf § 21 - Avsägelse som ledamot i socialnämnden - Piotr Warta. 

Kf § 13 - Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel Arvidsson (SD) m 
fl - Inför språkkrav vid anställning av personal inom vårdomsorgen 

Kf § 5 - Fyllnadsval som ersättare i socialnämnden - Stig Berlin 

Kf § 2 - Avsägelse som ledamot i socialnämnden - Mårten Blomqvist 

Kommunstyrelsen § 31 - Slutrapport projekt Heltidsresan 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän - Anmälan om upphörande av verksamheten 
Skärgårdshemmet Skäret 

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Beslut - Tillsyn av bostad med särskild 
service för vuxna vid Kvarngatan i Lysekil, nu fråga om nämndens redovisning om 
åtgärder - IVO avslutar ärendet 

Beslutsunderlag 

Sammanställd lista 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av  informationen. 
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§ 39 Dnr 2022-000040 

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande  

Förvaltningschef 

Ann-Catrin Waldén blir ny avdelningschef på MoU. Hon tillträder tjänsten  
2022-06-01 

MAS Pia Settergren har förlängt förordnande till 2022-04-30.  

Covidrapporteringen är avslutad från 2022-04-01 då covid inte är klassad som en 
samhällsfarlig sjukdom längre. Just nu pågår vaccination nr 4.  

Combine har problem med migrering av data, detta påverkar möjligheter att ta ut 
statistik. Det pågår arbete för att komma tillrätta med detta problem.  

Heltidsresan drar igång, det har varit ett uppstartsmöte 2022-03-14 för LSS, boende 
och hemtjänst.  

Samarbetet har startat upp med pensionärsföreningarna. Det kommer att vara 
invigning på Kungsgatan 59. Man ska arbeta tillsammans mot äldres ensamhet.  

Lysekil har tagit emot 100 flyktingar från Ukraina. Lysekils kommun ska kunna ta 
emot ytterligare 100 flyktingar.  

Påminner om socialnämndens dialogdag 2022-04-04.  

Familjehemscentralens placering är ännu inte klar. 

Ordföranden 

Påminner om socialnämndens dialogdag är obligatorisk och det viktiga med att delta 
för att kunna påverka förvaltningens inriktning och diskutera kring detta. 
  
Informerar från Fyrbodals möte med socialnämndsrepresentanter: 
Avrapportering från projektgrupp Framtidens Färdtjänst. 
Översyn av ledningsstruktur och organisationstillhörighet för delregional 
vårdsamverkan Fyrbodal 
Rysslands krig mot Ukraina och åtföljande flyktingström. Lysekils låg långt framme i 
mottagandet.  
Hur hanterar vi skyddat boende i Fyrbodal?  
Tandhygienister i kommun. Erfarenheter från Trollhättan. Fråga för fortsatt 
diskussion.  
Gemensam  tillämpning av Seniorkort. Hur kan innevånarna i Fyrbodal få jämlika 
möjligheter till seniorkortet.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 40 Dnr 2022-000041 

Övrigt  

Sammanfattning 

Ingen övrig fråga anmäls. 
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Transaktionsidentitet: a4ff7c5a9ce6fdab47fc2461d495ced6cb6456b03787e52f33ecd972c362f94e

RICARD 
SÖDERBERG
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2022-04-02 08:06:23

Transaktionsidentitet: F3AD736A114259BE3911F19F9B5AB40CFD2D8FBF49

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma

 



 

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Lysekils kommun

Organisationsnr: 21 20 00-1389

E-post: registrator@lysekil.se

© Visma Consulting
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