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§ 41 Dnr 2022-000154 

Ansökan om tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra 
jästa drycker vid Siviks camping 

Sammanfattning 

Candidus AB i Lysekil, organisationsnummer: 556763-1964 har hos socialnämnden 
ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera vin, starköl, 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid serveringsställe Sivik camping i 
Träleberg.  

Ansökan gäller tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten under perioden  
2022-04-15 till och med 2022-10-30.  Servering avser inomhusservering mellan  
kl 11:00 och 01:00 och utomhus mellan kl 11:00 och 23:00. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-19 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja 
Candidus AB tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa drycker i 
serveringslokalen samt på uteserveringen vid Siviks camping.  

Serveringstillståndet gäller mellan kl 11.00 – 01.00 inomhus i serveringslokalen och 
mellan kl 11.00 -  23.00 på uteserveringen.  

Beslutet gäller från och med 2022-04-15 till 2022-10-30.  

Det har under utredningens gång inte framkommit några hinder mot att ansökan 
inte skulle kunna tillstyrkas.  

Beslutet skickas till 

Handläggande alkoholhandläggare för vidare distribution 
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§ 42 Dnr 2022-000001 

Ekonomisk uppföljning mars 2022  

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 mars omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden 
och prognos för helår. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport 2022 
Standardrapport 2022 
Förvaltningsöversikt 2022 
Utfall och prognos till nämnden 2022  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av och godkänner den ekonomiska redovisningen av den 
ekonomiska uppföljningsrapporten per mars månad 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
Socialchef 
Avdelningschefer 
Förvaltningsekonomer   



 

  Socialnämnden
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-04-28 

 

6 (18) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 92B9018A2C50EF3BD332403C22689C35A66D57C8E6 

 

 

§ 43 Dnr 2021-000438 

Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens uppföljning av 
placerade barn och unga 

Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning gällande rutiner för uppföljning av placerade barn och unga. 

Granskningens syfte är att bedöma om socialnämnden bedriver en ändamålsenlig 
verksamhet vad gäller placeringar av barn och unga i hem för vård eller boende och i 
familjehem samt om det sker med en tillräcklig intern kontroll. 

Revisionens samlade bedömning är att socialnämnden inte helt bedriver en 
ändamålsenlig verksamhet med tillräcklig intern kontroll vad gäller placeringar av 
barn och unga i hem för vård eller boende i familjehem.  

Socialnämnden beaktar de rekommendationer till åtgärder som PWC har lämnat 
och arbetar med förbättringar i enlighet med dessa. Arbetet skall vara klart  
2022-09-30. 

Revisorerna önskar socialnämndens kommentarer kring PWC s iakttagelser och 
rekommendationer senast 2022-04-30.  

Beslutsunderlag 

Missiv granskning av uppföljning av barn och unga Lysekils kommun. 
Granskningsrapport, Uppföljning av placerade barn och unga.  
Rutin för beställning och köp av HVB-plats /familjehem. 
Checklista upprättande av genomförandeplan   
Kvalitetsberättelse för 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till kommentarer avseende PWC s 
iakttagelser och rekommendationer i den aktuella granskningen och avger därmed 
förvaltningens förslag till svar till revisorerna. 

Beslutet skickas till 

Revisorerna 
Kommunstyrelsen  
Kommundirektören  
Ekonomichef  
Förvaltningsekonom  
Avdelningschefer 
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§ 44 Dnr 2020-000451 

Tillägg i delegationsordningen för socialnämndens verksamhet 

Sammanfattning 

Delegationsordning för socialförvaltningens område är antagen 2021 12-14. 
Delegation innebär att nämnden överför rätten att fatta självständiga beslut till 
annan delegat. Delegationer ska vara förankrade i kommunallagen och 
socialtjänstlagen. Även domar från högre instanser ligger till grund för delegationer 
samt även den egna organisationen.   

Ett tillägg i delegationsordningen under punkt 3 – Barn och unga – Placeringar med 
stöd av SoL är aktuellt och avser:  

att hos tingsrätten ansöka om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 § 
föräldrabalken (FB), där socialnämndens arbetsutskott ska vara delegat. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-20 
Delegationsordning med nytt tillägg 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar fastställa tillägget i delegationsordningen. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef                                                                                              
Avdelningschefer för vidare utskick till berörda 
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§ 45 Dnr 2022-000142 

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022 

Sammanfattning 

VästKoms styrelse rekommenderar kommunerna i länet att besluta om en 
ersättningsnivå under 2022 för hemtjänst och för hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun än hemkommunen. 

VästKoms styrelse rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att 
följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av 
annan kommun än hemkommunen 

* Ersättning för 2022 rekommenderas till 441 kronor/timma för biståndsbedömd 
hemtjänst 

* Ersättnings för 2022rekommenderas till 744 kr/timma för hemsjukvård. 

Beslutsunderlag 

VästKoms förslag om ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022 
VästKoms förslag om ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022 
Styrelseprotokoll från Västkom 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar följa VästKoms rekommendation om ersättningsnivåer för 
hemtjänst och hemsjukvård vid vistelse i annan kommun och avser 2022.                

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef                                                                                               
Avdelningschefer                                                                                           
Förvaltningsekonom 
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§ 46 Dnr 2022-000039 

Sammanställning - Beslut om särskilt boende  

Sammanfattning 

Socialnämnden får information om antal lediga platser på särskilt boende samt en 
lägesrapport om aktuell beläggning på kommunens korttidsboende. 

Beslutsunderlag 

Sammanställd rapport 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 47 Dnr 2022-000016 

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar 

Sammanfattning 

Barnombudsmannen - BO blir det någon skillnad - eller säger vi det här helt i 
onödan  
 
IVO - Överlämnande av klagomål på er verksamhet - Serviceboendet Fjälla 
 
SBU-Statens beredning för medicinsk och social utvärdering - Kognitiv träning för 
personer med mild till måttlig demens  
 
SBU-Statens beredning för medicinsk och social utvärdering - Behandling av 
depression hos personer med demenssjukdom 
 
Synskadades Riksförbund - Ledsagarservicen hotad  
 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Meddelande om tillsyn av gruppbostad - 
Tornvägen  samt begäran om handlingar - Dnr 3.5.1-13798/2022-1 
 
Trollhättans Stad - Samarbetsavtal för att utveckla och driva gemensam verksamhet 
med personliga ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
 
Skyddsombud Kommunal - Skyddsombudsstopp enligt 7 § 6 kapitlet 
arbetsmiljölagen, AML - arbetsplats Boendestödet Fjälla, Socialförvaltningen, 
Lysekils kommun  
 
Förvaltningsrätten Göteborg - Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg mål  
7636-21 - 22-04-20; Saken: Laglighetsprövnng enligt kommunallagen  
(2017:725, KL) 
 
Förvaltningsrätten Göteborg - Beslut 2022-04-04 - Mål nr 3407-22 - Underställande 
myndighet Socialnämnden i Lysekils kommun - Parter vårdnadshavare, de unga - 
Saken Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer de underställda 
beslutet. 

Beslutsunderlag 

Sammanställd lista 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 48 Dnr 2022-000005 

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 2022-04-28. 

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 

Sammanställd lista över fattade delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

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

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande  

Förvaltningschef 

Informerar om pågående rekryteringar/omorganisation inom VoO.  

Sommarsituationen avseende sommarvikarier.  

Socialförvaltningen har 53 tjänstebilar. Under 2022 kommer 13 tjänstebilar att bytas 
ut.  

Flyktningar – Ingen verksamhet i Lysekilshemmet planeras. Lysekils kommun har 
ett mottagande av totalt 200 personer till Badhusbergets tillgängliga lägenheter.   

Familjecentralen – Förvaltningsrättens beslut har kommit. Förvaltningen har varit i 
kontakt med LysekilsBostäder som tittat på lokaler på Badhusberget 18.  

Invigning av 59:an. Det kommer att bli ett samarbete med 
pensionärsorganisationerna.  

Ordföranden/vice ordförande 

Har inget att informera om. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen. 
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§ 50 Dnr 2022-000027 

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 ar del av informationen. 
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§ 51 Dnr 2022-000041 

Övrigt  

Sammanfattning 

Ingen övrig fråga anmäls. 
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§ 52 Dnr 2022-000135 

Yttrande gällande detaljplan Kvarteret Revolvern, del av Slätten 1:339, 
Lysekils kommun  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för kvarteret 
Revolvern, en mindre del av fastigheten Slätten, som ligger på västra sidan om 
Trötemyren. Fastigheten Slätten ägs av Lysekil kommun och bedömning har gjorts 
att den ytan lämpar sig bra för bostäder.  

Detaljplan omfattar fyra flerfamiljshus med sammanlagt 25-30 lägenheter.  

Socialförvaltningen ser positivt på att skapa en typ av bebyggelse som är olik den 
som dominerar området Slätten idag. Vidare har planen beaktat och redogjort för 
hur olika utsatta gruppers rättigheter ska tillvaratas vid fortsatt planläggning av 
området. Detta gäller tillgänglighetsfrågor för funktionsvariation, lekplatser för barn 
och därtill tillgång till rekreationsområden i närheten.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens yttrande 2022-04-20 
Planbeskrivning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteskrivelsen 
till samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 53 Dnr 2022-000144 

Förändrade kvalitetsindikatorer i verksamhetsplan för 2022 

Sammanfattning 

Ett antal förändring genomförs i förvaltningens verksamhetsplan för 2022 avseende 
kvalitetsindikatorer.  

Det finns idag sju kvalitetsindikatorer i verksamhetsplanen för socialnämnden som 
hämtas från analysen Kostnad per brukare, KPB. Dessa är kopplade till 
kvalitetsfaktor Effektiv resursanvändning.  

Förvaltningen föreslår nämnden att samtliga tal som hämtas från resultat av 
mätningen Kostnad per brukare byts ut mot nyckeltal som istället hämtas från SCB, 
SCB: Räkenskapssammandrag, Socialstyrelsen och Socialstyrelsens individstatistik. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag om ändringar av kvalitets-
indikatorer i verksamhetsplanen för 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommundirektören  
Ekonomichef 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
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§ 54 Dnr 2022-000146 

Resultat egenkontroll av loggar i Combine 

Sammanfattning 

Kontroll av socialnämndens verksamhet är en viktig del av det löpande 
kvalitetsarbetet samt för att kontrollera att regler, lagar och förordningar följs.  

Loggkontroller är del av förvaltningens planerade egenkontroller inom ramen för 
det systematiska kvalitetsarbetet. (SOSFS 2011:9 5 kap 2 §). En logg är den 
registrering och lagring av aktivitet som sker i socialförvaltningens 
verksamhetssystem. 

I december togs nya rutiner fram för granskning av loggar i verksamhetssystemet 
Combine. 

I enlighet med denna rutin har loggkontroller genomförts under mars månad inom 
alla verksamheter. 10% av samtliga ärenden har granskats. I verksamheter med färre 
än 10 brukare/klienter har ett ärende granskats. 202 ärenden har valts ur av 
sammanlagt 1975 ärenden som var aktuella 2022-02-01. Granskning har gjorts av 
aktivitet i loggen under en period på en månad.  

Detta är att betrakta som en omfattande kontroll varvid dess resultat redovisas 
särskilt.  

Resultatet visar få avvikelser. Samtliga avvikelser som hittats har åtgärdats. 
Uppmärksammats har framför allt att tilldelade behörigheter till vikarier inte tas 
bort när det byter arbetsplats. Förvaltningen kommer att gå ut med information 
kring detta till samtliga chefer. 

Andra egenkontroller som finns i förvaltningen redovisas via kvalitetsindikatorer 
samt i den årliga kvalitetsberättelsen som nämnden tar del av en gång per år. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14 
Egenkontroller 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av rapporten och lägger denna till handlingarna.  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Utredare  
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Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 92B9018A2C50EF3BD332403C22689C35A66D57C8E6 

 

 

§ 55 Dnr 2022-000159 

Information om enkätresultaten gällande samarbetet mellan politik och 
tjänstepersoner under 2021 

Sammanfattning 

Utredare Line Legén informerar socialnämnden om enkätresultaten som har 
sammanställts som gäller samarbetet mellan politik och tjänstepersoner under 2021. 

En ny enkätundersökning kommer att skickas ut under 2022. Ledamöter och 
ersättare kommer att informeras på ett socialnämndssammanträde när enkäten 
kommer att skickas ut. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen 
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