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§ 25 Dnr 2021-000136  

Information kring processen med barnrättsresan och implementeringen 
av barnkonventionen kommunövergripande 
Sammanfattning 
Louise Wicksell informerar om barnkonventionen, som blev svensk lag den 1 januari 
2020.  

Louise Wicksells uppdrag är att stödja förvaltningar och bolag i Lysekils kommun 
med att öka kunskapen om och tillämpningen av barnkonventionen. Hon ska 
tillsammans med verksamheterna ta fram en långsiktig plan för arbetet med 
barnkonventionen.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
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§ 26 Dnr 2021-000118  

Rapport över genomförd tillsyn enligt alkohollagen 2020 
Sammanfattning 
Under 2020 fanns 49 serveringstillstånd i Lysekil och Munkedal. År 2020 har 
präglats av covid-19, vilket lamslog stora delar av hotell- och restaurangbranschen 
på grund av Folkhälsomyndigheten restriktioner och tillfälliga lagar samt 
förordningar från regeringen som pandemin förorsakade. I praktiken har detta 
inneburit att branschen har fått förhålla sig till begränsade öppettider, begränsade 
antal gäster i ett och samma sällskap och begränsade möjligheter till konferenser 
och uppträdanden.  

Tillsynsbesöken i Lysekil och Munkedals kommun har uppgått till ett 40-tal tillfällen 
under 2020. Detta beroende på att den tidigare alkoholhandläggaren varit 
sjukskriven under större delen av det aktuella året men också på grund av de nya 
restriktioner pandemin fört med sig.  

Tillsynsbesöken har genomförts i samarbete med Polismyndigheten eller i Lysekils 
kommuns egen regi.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-23 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen av genomförda tillsynstillfällen som skett 
under 2020 enligt alkohollagen. 
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§ 27 Dnr 2021-000105  

Genomlysning av Kronberget och Kvarngatans gruppbostäder 
Sammanfattning 
På uppdrag av avdelningschefen har en utredning gjorts av Kronbergets och 
Kvarngatans personalbehov. I utredningen finns förslag på åtgärder för att optimera 
schema och användning av personalresurser. Utifrån förslagen har en handlingsplan 
tagits fram.   

Beslutsunderlag 
Genomlysning 
Handlingsplan 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av genomlysningen och handlingsplanen. 

 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef socialt stöd 
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§ 28 Dnr 2021-000154  

Förslag till nytt barnboende 
Sammanfattning 
I socialförvaltningens barnboende enligt LSS bor idag en brukare i en gruppbostad 
med plats för sex brukare. Samtidigt köper förvaltningen plats åt en ungdom som 
inte kommer att få vara kvar på den köpta platsen länge till. Idag drar både det egna 
barnboendet och den köpta platsen över budget, med sammanlagt drygt 4,1 mkr 
under 2020.  

Om den ungdom som idag bor på köpt plats ska flyttas till kommunens eget 
barnboende, behöver boendet flyttas så att det ligger längre från grannar och andra 
verksamheter. Detta för att säkerställa en god och trygg boendemiljö för ungdomen.  

Det finns en fastighet, som bedöms kunna tillgodose behoven hos båda ungdomarna 
och eventuellt kunna utöka med ytterligare en boendeplats. Fastighetsenheten skulle 
kunna köpa in den och hyra ut till socialförvaltningen, men behöver i så fall få 
bekräftat att socialnämnden avser att hyra fastigheten och stå för driftskostnaderna. 

Det finns stor kompetens i förvaltningens egna barnboende och goda möjligheter att 
möta ytterligare en ungdoms behov. 

Dialog kring detta har förts med anhöriga till de båda unga, samt med personalen på 
barnboendet. Det råder en positiv förväntan inför en sådan förändring, men det 
återstår att göra en risk- och konsekvensanalys. Vidare behöver ytterligare personal 
rekryteras och planer behöver upprättas för att säkerställa ett gott mottagande av 
den ungdom som flyttar hem till kommunen.  

Beräkningar visar att det skulle bli mer kostnadseffektivt att verkställa de båda 
boendeinsatserna i ett boende. Det skulle fortfarande innebära ett 
budgetöverskridande, men ett betydligt mindre sådant.  

Socialnämnden föreslås ställa sig bakom förvärvandet av en fastighet som bedömts 
lämplig för nämnden att hyra och flytta barnboendet till. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mårten Blomqvist (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Ann-Charlotte Strömwall (L): Återremittera ärendet för att utreda kostnaderna för 
ett nytt barnboende. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag och att socialnämnden bifaller 
Mårten Blomqvists förslag. 
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Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom att utöka och flytta barnboendet.  

Socialnämnden ställer sig bakom att fastighetsenheten förvärvar en fastighet som 
har bedömts lämplig, avser att hyra den och stå för driftskostnaderna. 

Reservation 
Ann-Charlotte Strömwall (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet: Återremiss då jag 
anser kostnader för hyra, ombyggnation och driftskostnader inte är presenterade. 
Kostnader för brandutgångar, ventilation med mera finns inte med.  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschef socialt stöd 
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§ 29 Dnr 2020-000451  

Delegationsordning för socialnämndens verksamhet 
Sammanfattning 
Den gällande delegationsordningen för socialnämnden antogs 2018. Därefter har det 
vid flera tillfällen uppkommit behov av uppdateringar och tillägg inom flera 
områden. Nu har socialförvaltningen också genomfört en organisationsförändring 
vilket medför att en revidering därför är aktuell.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 
Delegationsordning 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
socialnämnden ska utse en tredje person utöver ordförande och vice ordförande att 
fatta beslut i de delar som anges i delegationsordningen. Ricard Söderberg föreslår 
att socialnämnden väljer Ann-Charlotte Strömwall för uppdraget. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna de redaktionella rättelser samt förändringar som 
redovisas i reviderad delegationsordning.  

Föregående delegationsordning som antogs 2018, inklusive de tillägg och 
förändringar som gjorts, upphör därmed att gälla.  

Socialnämnden beslutar att utöver ordförande och vice ordförande välja  
Ann-Charlotte Strömwall att fatta beslut i delar som anges i delegationsordningen, 
då ordföranden och vice ordföranden har förhinder. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Ordförande 
Vice ordförande 
Ann-Charlotte Strömwall 
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§ 30 Dnr 2021-000035  

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 varje månad som 
redovisar för nämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över placeringar 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 31 Dnr 2021-000001  

Ekonomisk uppföljning 2021 - U1 
Sammanfattning 
Enligt kommunens styrmodell skall uppföljning av budgetramar och resurser ske 
per sista feb (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3), oktober (U4) samt årsrapport per 
31 december. 

Utöver det skall månadsrapporter redovisas för mars, maj, september och 
november. 

Månadsrapporten för februari omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden 
och prognos för helår. 

Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Uppföljningsrapport 
Standardrapport februari 2021 
Förvaltningsöversikt februari 2021  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av och godkänner den ekonomiska redovisningen av den 
ekonomiska uppföljningsrapporten U 1 per februari månad. 

Socialnämnden ger förvaltningschefen uppdrag att till nästa sammanträde redovisa 
förslag till ekonomisk åtgärdsplan för att åstadkomma budget i balans i enlighet med 
kommunens styrprinciper. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
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§ 32 Dnr 2021-000024  

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 på avvikelser - lex Sarah, lex Maria och synpunkter/klagomål  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 33 Dnr 2021-000004  

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 2021-03-29. 

Ordförande- och biståndshandläggarbeslut 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. 
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§ 34 Dnr 2021-000014  

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar  
Sammanfattning 
Kammarrätten: Dom 2021-03-19 - mål nr 7782-20 - Klagande vårdnadshavare 1. och 2. 
ombud och offentligt biträde, den unga 3. ombud och offentligt biträde - Motparter 1. 
Socialnämnden i Lysekils kommun, ombud, de unga 2. 3. och 4. ställföreträdare och 
offentligt biträde - överklagat förvaltningsrätten i Göteborgs dom 2020-12-21 i mål nr 
14411-20 - Saken Beredande av vård av unga, LVU - Kammarrätten avslår överklagandena - 
Sekretessprövning enl. OSL 
 

Förvaltningsrätten: Dom 2021-03-17 - mål nr 1243-21 - Sökande Socialnämnden i 
Lysekils kommun - Motparter Vårdnadshavare, offentligt biträde, Den unga, ställföreträdare 
och offentligt biträde - Saken Beredande v vård enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten beslutar att den unga ska  beredas 
vård enligt LVU - Sekretessprövning enl. OSL 
Beslut 2021-03-03 - Mål nr 2345-21 - Underställande myndighet Socialnämnden i Lysekils 
kommun - Parter Vårdnadshavare 1., offentligt biträde, Den unge 2., ställföreträdare och 
offentligt biträde - Saken Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet 
- Sekretessprövning enl. OSL  
 
Beslut 2021-03-01 - Mål nr 462-21 - Klagande, vårdnadshavare - Motpart Socialnämnden i 
Lysekils kommun - överklagat socialnämndens beslut 2020-12-10 - Saken Bistånd enligt 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL; fråga om avskrivning - Förvaltningsrätten skriver av 
målet - Sekretessprövning enl. OSL 
 
Dom 2021-03-01 - mål nr 1706-21 - Sökande Socialnämnden i Lysekils kommun, Motpart 
Vårdnadshavare, offentligt biträde, Den unga, offentligt biträde - Saken Beredande av vård 
enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - 
Förvaltningsrätten beslutar att den unga ska beredas vård med stöd av LVU - 
Sekretessprövning enl. OSL 
 
Högsta Förvaltningsdomstolen: Högsta Förvaltningsdomstolens beslut mål nr 824-21 Slutligt 
beslut. Saken: Vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga; fråga om 
prövningstillstånd  
 
Kommunfullmäktige: 
Kf § 6 - Bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun 
Kf § 8 - Riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete i Lysekils kommun 
Kf § 9 - Reviderade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 
Kf § 19 - Svar på motion från Wictoria Insulan (M) om att kommunen ska ta sin del av 
ansvaret att bemanna räddningstjänsten med RIB, deltidsbrandman 
Kf § 23 - Motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel Arwidsson (SD) m fl - Inför 
språkkrav vid anställning av personal inom vårdomsorgen 
 
Kommunstyrelsen § 37 - Bokslutsberedning 2020 
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Beslutsunderlag 
Inkomna skrivelser, beslut och domar 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser, beslut 
och domar som förtecknats i protokoll 2021-03-29, § 34. 
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§ 35 Dnr 2021-000032  

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande  
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen har varit i kontakt med stadsdirektören gällande rapporten om 
framtidens äldreomsorg enligt de uppdrag hon fick på senaste socialnämndsmötet. 
Stadsdirektören kommer att lyfta ärendet på kommunstyrelsens sammanträde. 

Socialförvaltningen kommer inte att ta ut avgifter för alkoholtillstånd under 2021. 
Detta innebär att socialnämnden tappar i budget, men har blivit lovade att bli 
kompenserad med ett budgettillskott.  

Fiskebäcks äldreboende har blivit nominerad till årets vård- och omsorgsbyggnad 
2021. 

Arbetsgruppen som ska arbeta med Gullvivans trygghetsboende och en mötesplats 
för äldre på Skaftö har haft sitt första möte. 

Ordföranden 
Har inget att informera om. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 36 Dnr 2021-000033  

Övrigt  
Sammanfattning 
Det finns ingen övrig fråga anmäld. 
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