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§ 74 Dnr 2022-000001 

Ekonomisk uppföljning per maj 2022 
Sammanfattning 
Månadsrapporten för maj omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden och 
prognos för helår. 

Det ackumulerade resultatet för perioden är 9 531 tkr och den förväntade prognosen 
på helår är 800 tkr. 

Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-15 
Månadsuppföljning maj 2022 
Standardrapport maj 
Förvaltningsöversikt 
Utfall och prognos till nämnd 2022 maj 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av och godkänner den ekonomiska redovisningen av den 
ekonomiska månadsrapporten per maj månad 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
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§ 75 Dnr 2022-000192 

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten - Café 
Nyfiken 
Sammanfattning 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten på uteservering vid 
Café Nyfiken. Ansökan gäller servering av alkohol vid den fristående uteserveringen 
från och med 2022-06-01. Ansökan gäller serveringstid från och med klockan 11.00 
till klockan 24.00 under sommarsäsongen fram till 2022-09-30. 

Ett permanent serveringstillstånd i serveringslokalen inomhus finns sedan tidigare. 

Inställelse av tillståndsinnehavaren innan beslut tas av socialnämnden.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-16 
Ritning café Nyfiken 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Holgersson (SD: Avslag på förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslagen mot Carina Holgerssons avslag och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja 
Kaniwar Mohammad, xxxxxx-xxxx tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker 
samt andra jästa drycker på den fristående uteserveringen mellan klockan 11.00 och 
klockan 24.00 fram till 2022-09-30. 

Villkor för beslutet 

Verksamheten ska följa kommunens policy och riktlinjer till skydd mot höga 
ljudnivåer från offentliga tillställningar samt att alla fönster och dörrar hålls stängda 
om musik spelas inomhus efter 23.00 (dörrar får öppnas i samband med in och ut 
passage). Ingen musik får spelas på uteserveringen efter klockan 23.00. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare för vidarebefordran till berörda 
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§ 76 Dnr 2022-000088 

Tillsyn och inspektion vid Kronbergets gruppbostad i Lysekil, bostad 
med särskild service enligt LSS - dnr 3.5.1-06388/2022 
Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn av insatsen 
bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS, i form av gruppbostad. 
Tillsynen ska bidra till att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar inte 
utsätts för otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder eller andra kränkningar. 
Gruppbostaden Kronberget ingår i tillsynen och svar ska inkommit till IVO senast 
2022-07-01.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-22 
Begäran om uppgifter angående tillsyn 2022-05-30 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att som eget yttrande skicka socialförvaltningens 
tjänsteskrivelse till IVO. 

Paragrafen justeras omedelbart.   

Beslutet skickas till 
Handläggare för vidarebefordran till berörda 
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§ 77 Dnr 2022-000217 

Information om hur hemtjänsten kontrollerar om en arbetssökande har 
körkort 
Sammanfattning 
Hampus Karlsson, avdelningschef vård och omsorg informerar nämnden om hur 
hemtjänsten kontrollerar om en arbetssökande har körkort.  

Både bemanningsenheten och avdelningen har som rutin att vid nyanställning 
kontrollera om arbetssökande har körkort. Man tar en kopia på körkortet och lägger 
i personens akt.  

Nämnden påtalar att det är av vikt att man som rutin frågar all personal vid 
medarbetarsamtalen om man innehar körkort och även visa upp detta för chefen.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
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§ 78 Dnr 2022-000220 

Socialförvaltningens riktlinjer för parboende 
Sammanfattning 
Socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen stadgar visar att under vissa 
förutsättningar har äldre makar, partner och sambor som tidigare levt tillsammans, 
rätt att fortsätta bo tillsammans i ett särskilt boende även i de fall när endast den ene 
har behov av sådant boende dvs rätt till medboende. 

Bestämmelser om parboende regleras i socialtjänstlagen 4 kap 1c § som avser om 
endast en av personerna har behov av insatsen och i socialtjänstförordningen 2 kap 
2§ om båda makarna/sambos har behov av insatsen.  I prop. 2011/12:147 sägs att 
äldre par som delat ett långt liv tillsammans eller varaktigt bott ihop en tid inte ska 
behöva flytta isär bara för att deras omsorgsbehov skiljer sig åt. Delaktighet, 
välbefinnande och valfrihet ska enligt regeringen vara ledord i äldrepolitikens 
utveckling. 

Mot denna bakgrund finns det ett behov av en riktlinje för parboende i Lysekils 
kommun.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-20 
Socialförvaltningens riktlinjer för parboende 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens riktlinjer för parboende.  

Beslutet skickas till 
Handläggare för vidarebefordran till berörda 
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§ 79 Dnr 2022-000099 

Remissvar på motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars 
Björneld (L) angående läkemedelsgenomgångar 
Sammanfattning 
Primärvården ska genomföra läkemedelsgenomgångar minst en gång per år för alla 
patienter över 75 år, de som flyttar in på särskilt boende, skrivs in i hemsjukvården 
och när det finns misstanke om läkemedelsrelaterade problem. I nuläget finns inget 
systematiskt sätt eller struktur för hur uppföljning av antalet genomförda 
läkemedelsgenomgångar i den kommunal hälso- och sjukvården i Lysekil ska tas 
fram. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-22 
LKF 2022-02-16, § 15 - Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars 
Björneld (L) angående läkemedelsgenomgångar 
Motion 2022-01-26 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen med 
nedanstående förslag till rutin är besvarad. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 80 Dnr 2022-000128 

Information om motion från Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld 
(L) - Lysekil behöver kommunapotekare 
Sammanfattning 
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och ingår 
därmed i regelverket för samverkan mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och 
kommunerna i Västra Götaland. Läkemedelskommittén i VGR fastställde regional 
medicinsk riktlinje kring läkemedelsgenomgångar (enkel och fördjupad) och 
läkemedelsberättelse i december 2020 och varje utförare inom regionen ansvarar för 
att ta fram rutiner för läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelse.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-22 
LKF 2022-03-16, § 35 
Motion 2022-01-24 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen angående förvaltningens pågående arbete 
med inkommen motion. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Socialförvaltningen 
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§ 81 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 
Sammanställning av rapport till socialnämnden.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
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§ 82 Dnr 2022-000029 

Information om avvikelser - lex Sarah, lex Maria och 
synpunkter/klagomål  
Sammanfattning 
Socialnämnden får information om inkomna synpunkter/klagomål.  

Beslutsunderlag 
Inkomna synpunkter och klagomål 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
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§ 83 Dnr 2022-000018 

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar  
Sammanfattning 

− Dom mål  B 2233-22 Dom 2022-05-05 - Grov misshandel - Uddevalla 
tingsrätts dom den 15 februari 2022 i mål nr B 925-21 och B 3030-20 - 
Hovrätten för Västra Sverige – Sekretessprövning enligt OSL.  

− Beslut i Mål nr  B 3730-22 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 2022-06-07- 
misshandel och skadestånd - Högsta domstolen meddelar inte 
prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast. - Högsta 
Domstolen – Sekretessprövning enligt OSL. 

− Beslut 2022-06-15 - Mål nr 5894-22 - Underställande myndighet 
Socialnämnden i Lysekils kommun - Parter vårdnadshavare, den unga - 
Saken Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer det 
underställda beslutet - Sekretessprövning enl. OSL - Förvaltningsrätten i 
Göteborg -– Sekretessprövning enligt OSL. 

− Beslut 2022-06-02 - Saken - Överklagat beslut enligt LVU: fråga om byte av 
offentligt biträde - Mål 5894-22- Förvaltningsrätten i Göteborg -– 
Sekretessprövning enligt OSL. 

− Förvaltningsrättens Dom 2022-05-05  Mål 5542-22 - Underställande 
myndighet Socialnämnden i Lysekils kommun - Överklagat beslut 
Socialnämndens beslut 2022-05-04-  Saken:  Bistånd enligt socialtjänsten  - 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet - Sekretessprövning enl. OSL - 
Förvaltningsrätten i Göteborg -– Sekretessprövning enligt OSL. 

− Beslut 2022-06-09Göteborg_FR_6343-22_Slutligt_beslut_2022-06-09 – 
Förvaltningsrätten -– Sekretessprövning enligt OSL. 

− Underrättelse Mål 4999-22 - Beredande av vård enligt LVU -– 
Sekretessprövning enligt OSL. 

Beslutsunderlag 
Inkomna skrivelser, beslut och domar 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser, beslut 
och domar som förtecknas i protokollet 2022-06-30, § 83. 
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§ 84 Dnr 2022-000007 

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

Socialnämnden tar del av fattade delegationsbeslut som förtecknats i lista till 
socialnämndens sammanträde 2022-06-30.  

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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§ 85 Dnr 2022-000040 

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 2022 
Förvaltningschef informerar 

− Pågående rekryteringar av tre nya chefer inom vård och omsorg.  
− Förvaltningen har anställt ny enhetschef barn och unga som börjar sin tjänst 

den 26 september.  
− Anna Möller är ny chef för resursteamet.  
− En del personal har insjuknat i covid-19, förvaltningen har startat med 

snabbtester igen på vissa enheter.  
− Mötet med LysekilsBostäder angående familjecentralen som var planerat till 

midsommarveckan har blivit uppskjutet, ny tid planeras till efter sommaren.  
− Sommarsituationen är i dagsläget relativt lugn.  
− Förvaltningschefen informerar lite kort om resultatet på öppna jämförelser.  

Ordförande informerar 
− Ordförande informerade från gemensamt socialnämndsnätverket med 

Fyrbodals nämndsordförande som man hade tillsammans med socialchefer. 
o Information rörande implementering och utvecklingsarbetet kring 

hälso- och sjukvårdsavtal och färdplan nära vård. 
o Förbundsdirektionen beslutar vid sammanträde 2022-06-17 i frågor 

gällande: 
 Digitala hjälpmedel i samverkan – för en god hälsa och en 

jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i 
Västra Götaland 

 Förlängning av befintligt inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 

 Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 
o Information om det delregionala politiska samrådets beslut om att se 

över organisering och styrkedja för Vårdsamverkan Fyrbodal. 
o Information om erfarenheter från TAIK – Tandhygienist i kommun. I 

korthet kan nämnas att projektet ökat på kunskap om och 
omhändertagande av munhälsa hos vård- och omsorgstagare, och att 
det kan leda till förbättrad livskvalitet och generellt bättre hälsa. 

Vice ordförande informerar 
− LysekilsBostäder AB har kontaktat med tre arkitekter för familjecentralen.  
− Hittills har Lysekils kommun tagit emot 100 flyktingar från Ukraina och man 

planerar att ta emot cirka 60 flyktingar till i augusti-september.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
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§ 86 Dnr 2022-000041 

Övrigt 2022 
Inga övriga frågor.  
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