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Socialnämnden       2019-01-23 

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Socialnämnden Förvaringsplats:  Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2019-01-23 Justeringsdatum: 2019-01-29 

Anslagsdatum: 2019-01-30 Anslagets nedtagande: 2019-02-20 

Bevis om tillkännagivande av justering: Anne-Marie Mattsson 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Sammanträdestid: 2019-01-23 kl. 9.00 – 14.00 
Ajournering för lunch 12.30-13.30 

Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil 

Tjänstgörande ledamöter och 

ersättare: 

Ricard Söderberg (S), ordförande 
Ronny Hammargren (LP), vice ordf. 
Per-Olof Gustafsson (S) 
Charlotte Wendel Lendin (S) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Marie Lindgren (LP), §§ 3-8, kl.9.00-13.30 

Lena Hammargren (LP), ersätter Marie 
Lindgren (LP) §§ 9-11 
Philip Nordqvist (M) 
Piotr Warta (SD) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 

Tjänstemän: 

Eva Andersson, förvaltningschef 
Anne-Marie Mattsson, nämndsekreterare 

Icke tjänstgörande ersättare: 

Christina Gustafsson (S), §§ 3-8, kl. 9.00-13.30 
Britt-Marie Didriksson Burcher (L) 
Carina Granath (C) 
Nigel Bourne (MP) 
Lena Hammargren (LP), §§ 3-8 
Camilla Carlsson (LP) 
Krister Samuelsson (M), §§ 3-8, kl. 9.00-13.30 
Carina Holgersson (SD) 
Maria Ahlström (K) 

Paragrafer: 3 - 11 

Sekreterare:  ............................................................................. 

Anne-Marie Mattsson 

Ordförande: 

Justerare: 

…………………………………………………………………. 

Ricard Söderberg 

…………………………………………………………………. 

Per-Olof Gustafsson 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Övriga medverkande: 

Frida Mellgren, utredare, §§ 3-4  
Marianne Sandsten, avdelningschef biståndsenhet, § 6 
Maria Johansson, utredare, § 7 
Catarina Ross, ekonom, § 8 
Julia Lundwall, avdelningschef individ- och familjeomsorg, §§ 3-11 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 3

Intern kontroll 2019 
Dnr SON 2018-304 

I enlighet med riktlinjer för intern kontroll för Lysekils kommun ansvarar varje 
enskild nämnd för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Nämnderna ska varje år, utifrån en riskanalys, besluta om kontrollområden inför 
nästkommande år.  

Socialnämnden fattade 2018-12-18 beslut om kontrollområden inför 2019 års 
interna kontroll. Följande perspektiv och områden valdes:  

Perspektiv Målgrupp:  Genomförandeplaner  
Perspektiv Verksamhet: Rutin för hantering av privata medel 
Perspektiv Verksamhet:  Genomförande av åtgärder utifrån lex Sarah-utredningar 

Därefter ska nämnden godkänna en särskild plan för den interna kontrollen där de 
valda områdena utökats med kontrollmoment och granskningsaktiviteter. En plan 
för den interna kontrollen har tagits fram och presenteras av förvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-04. 
Socialnämndens interna kontrollplan 2019. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner den interna kontrollplanen för 2019 som presenterats 
för nämnden.  

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Utvecklingsledare KSF 
Förvaltningschef SOF 
Utredare SOF 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 4

Sammanställning lex Sarah-rapporter och sociala avvikelser 2018 
Dnr SON 2018-305 

I socialnämndens rutiner för hantering av missförhållanden (lex Sarah) står 
angivet att nämnden ska ta del av sammanställning gällande inkomna lex Sarah-
rapporter för att kunna se mönster och trender som indikerar brister i 
verksamhetens kvalitet. 

Nämnden får vid dagens sammanträde ta del av samtliga lex Sarah-rapporter och 
sociala avvikelser som upprättats inom socialförvaltningen under 2018.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-04. 
Sammanställning inkomna lex Sarah-rapporter 2018. 
Sammanställning sociala avvikelser 2018. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen av sammanställning inkomna lex Sarah-
rapporter 2018 och sammanställning sociala avvikelser 2018. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef SOF 
Utredare SOF 
Avdelningschefer SOF 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 5

Information från förvaltningschef, nämndens ordförande och vice 
ordförande 
Dnr SON 2019- 

Förvaltningschefen informerar om: 

➢ Förvaltningens arbete med uppdraget att skapa fler heltidstjänster. Första
mötet med representanter för Kommunal samt en personalutvecklare har
varit. Mellan 380-400 deltidstjänster berörs.

➢ Två tillsyner på gång avseende förvaltningens verksamheter. En tillsyn från
Länsstyrelsen avseende serveringstillstånd och förvaltningens
alkoholhandläggning är planerad till den 20 mars. En tillsyn från IVO
kommer att ske den 29/1 på Lysekilshemmet angående trygghet och kvalitet
för de personer som är boende på hemmet.

➢ Övergripande utbildning för politikerna började 22 januari 2019,
nämnderna kompletterar därefter med egna utbildningar. Socialnämndens
första utbildning är den 7 februari och gäller då individ- och
familjeomsorgens verksamheter. Nästa utbetalning planeras till den 1 mars.
Kallelse kommer att skickas till den 1 mars.

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden tar del av informationen. 

Beslutet skickas till 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 6

Rapport – beslut om särskilt boende 
Dnr SON 2019-15  

Nämnden får information om antalet lediga rum/lägenheter samt antal beslut om 
plats i särskilt boende inom vård- och omsorgsavdelningen, per den 7 januari 2019. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens redovisning daterad 2019-01-07. 

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden tar del av redovisningen. 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef biståndsenhet 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 7

Resultat kvalitetsmätningar i särskilt boende och hemtjänst 2018 
Dnr SON 2019-16 

Varje år genomförs flera kvalitetsmätningar inom socialnämndens olika 
verksamheter. Resultaten är ett viktigt underlag i förvaltningens arbete med 
kvalitetsförbättring och för att sätta mål och mäta måluppfyllelse i 
verksamheternas mål- och resultatstyrning.  

Socialförvaltningen redovisar resultaten från de olika kvalitetsmätningar som har 
gjorts i särskilt boende och hemtjänsten under 2018.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-09.  
Översikt av kvalitetsmätningar i socialförvaltningen.  
Säbo – sammanställning av resultat kvalitetsmätningar 2018 på enhetsnivå. 
Hemtjänst – sammanställning av resultat kvalitetsmätningar 2018 på enhetsnivå. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen från de olika kvalitetsmätningarna 
avseende 2018.  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef SOF 
Avdelningschefer SOF 
Utredare SOF 
Verksamhetsutvecklare vård och omsorg SOF 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 8

Ekonomiskt utfall per december 2018 
Dnr SON 2018-44 

Förvaltningens ekonomiska utfall per december månad 2018 redovisas. Det totala 
utfallet för år 2018 visar på minus 15 188 mnkr. Regelbunden uppföljning av det 
ekonomiska utfallet sker till nämnden.  

Beslutsunderlag 

Utfall och prognos per december 2018 inklusive redovisning fördelning hemvård. 

Ajournering 

Ajournering begärs och genomförs mellan kl. 10.40 och kl. 11.05. 
Sammanträdet återupptas kl. 11.05.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronny Hammargren (LP) och Philip Nordqvist (M): 

(LP) och (M) vill ha med följande två frågor att besvaras på nästa sammanträde 
med nämnden  

- Vilka åtgärder vidtas för att få ordning på den ekonomiska situationen

- Undersökning på hur personalens mående är inom vård och omsorg och
varför personalen slutar

Ricard Söderberg (S): 

Nämnden tar del av redovisningen av det ekonomiska utfallet per december 2018 
med följande tillägg 

- Nämnden kan konstatera att helårsresultatet för socialnämnden visar på
minus ca 15 mnkr. Nämndens beslut i april innebar åtgärder i en omfattning
på 10 mnkr och då låg prognosen för året på minus ca 19 mnkr. Detta
innebär att nämnden har klarat att minska kostnaderna med ca 4 mnkr
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

- Samtidigt har det under det senaste halvåret inneburit ökade kostnader för
LSS i en omfattning av ca 3,7 mnkr och på grund av svårigheter att rekrytera
sjuksköterskor har förvaltningen varit tvungen att hyra in sjuksköterskor i
en omfattning av ca 1,4 mnkr och individ- och familjeomsorgen har från
kvartal 3 år 2018 haft nya placeringar i en omfattning av ca 1,8 mnkr

- Avslag på förslag från (LP) och (M) att undersöka hur personalen mår

Ajournering 

Ajournering begärs och genomförs mellan kl. 11.50 och kl. 12.10. 
Sammanträdet återupptas kl. 12.10.  

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ronny Hammargren (LP) och Philip Nordqvist (M):  

Återtar tidigare förslag till beslut och föreslår istället följande 

- Avslag på tilläggsförslag från Ricard Söderberg

- Vill ha en skärpt åtgärdsplan för att nå budget i balans

- Föreslår ett extrasammanträde med socialnämnden inom två veckor för
genomgång av budget och åtgärdsplan

Ricard Söderberg (S): 

- Avslag på samtliga nya förslag från (LP) och (M)

- Vidhåller sitt tidigare förslag till beslut

Ann-Charlotte Strömwall (L): 

Protokollet skickas till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer för 
kännedom.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först om nämnden kan ställa sig bakom förslagen att nämnden 
tar del av redovisningen av det ekonomiska utfallet per december 2018 och att 
protokollet ska skickas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer för 
kännedom. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt båda förslagen.  

Ordföranden ställer därefter frågan om nämnden beslutar enligt förslag från Ricard 
Söderberg (S) eller om nämnden beslutar enligt förslag från Ronny Hammargren 
(LP) och Philip Nordqvist (M). Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt 
förslag från Ricard Söderberg (S).  

Omröstning 

Omröstning begärs och genomförs. 

Den som stödjer förslag från Ricard Söderberg (S) röstar ja. 
Den som stödjer förslag från Ronny Hammargren (LP) och Philip Nordqvist (M) 
röstar nej.  

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar socialnämnden enligt förslag från Ricard 
Söderberg (S).  

Ledamot / tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta  

Ricard Söderberg (S)      X 
Ronny Hammargren (LP)      X 
Per-Olof Gustafsson (S)      X 
Charlotte Wendel Lendin (S)      X 
Ann-Charlotte Strömwall (L)      X 
Marie Lindgren (LP)      X 
Philip Nordqvist (M)      X 
Piotr Warta (SD)      X 
Britt-Marie Kjellgren (K)      X 

Summa      5      4 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen av det ekonomiska utfallet per december 
2018.  

Socialnämnden beslutar att protokollet skickas till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer för kännedom. 

Nämnden konstaterar att 
- helårsresultatet för socialnämnden visar på minus ca 15 mnkr
- nämndens beslut i april innebar åtgärder i en omfattning på 10 mnkr och då

låg prognosen för året på minus ca 19 mnkr, vilket innebär att nämnden har
klarat att minska kostnaderna med ca 4 mnkr

- samtidigt har det under det senaste halvåret inneburit ökade kostnader för
LSS i en omfattning av ca 3,7 mnkr och på grund av svårigheter att rekrytera
sjuksköterskor har förvaltningen varit tvungen att hyra in sjuksköterskor i
en omfattning av ca 1,4 mnkr samt individ- och familjeomsorgen har från
kvartal 3 år 2018 haft nya placeringar i en omfattning av ca 1,8 mnkr

Avvikande mening mot nämndens beslut 

Ronny Hammargren (LP) och Philip Nordqvist (M) lämnar följande avvikande 
mening mot beslutet:  

Mot bakgrund av det stora underskott nämnden visar för 2018 trots åtgärdspaket 

och annat, där beslutade besparingar på 10 miljoner kronor i realiteten bara blev 4 

miljoner, så anser vi att det är självklart att ta tag i nämndens ekonomi direkt detta 

år. Vi blir dessutom av med stimulansbidraget för nattbemanning på 4 miljoner 

kronor. Därför vill vi snarast ha ett extramöte, och därför vill vi att förvaltningen 

redan nu ser över vilka sparåtgärder som är möjliga utöver senast beslutade 

åtgärdsplan. 

Ronny Hammargren (LP), Philip Nordqvist (M) 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschef SOF 
Avdelningschefer SOF 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 9

Redovisning av delegationsbeslut 

Med stöd av nämndens beslut om delegationsordning redovisas följande 
delegationsbeslut:  

➢ Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen, perioden 2018-12-01 – 2018-12-31

➢ Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt
hemteam, matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats),
perioden 2018-12-01 – 2018-12-31

➢ Familjerätt, perioden 2018-09-01 – 2018-09-30

➢ Uppdragstagare, perioden 2018-09-01 – 2018-09-30

➢ Urvalslista klient, perioden 2018-09-01 – 2018-09-30

➢ Arbetsutskottets protokoll, §§ 1-17, från den 10 januari 2019

Socialnämndens beslut 

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll, § 9, den 23 januari 2019.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 10

Sammanställning/redovisning över budgeterade placeringar inom 
barn- och ungdomsenheten samt inom vuxenenheten 
Dnr SON 2019-25 

Placeringar av barn och unga samt av vuxna med missbruksproblematik kan ha 
stor påverkan på avdelningens ekonomiska resultat. Dessutom kan stora 
förändringar av kostnaderna ske på kort tid.  

För att bättre kunna följa budget för placeringar gällande barn och unga samt 
vuxna med missbruksproblematik tar förvaltningen varje månad fram en 
sammanställning/redovisning för att ge nämndens politiker en möjlighet att lättare 
kunna följa de förändringar som sker under året.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning barn- och ungdomsenhet samt vuxenenhet. 

Socialnämndens beslut  

Nämnden tar del av redovisningen.  

Beslutet skickas till 

Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 11

Anmälningsärenden / redovisning av inkomna domar 

Nämnden tar del av följande:  

➢ Redovisning – inkomna domar/beslut. Dnr 2018-120, 2019-18

Socialnämndens beslut 

Nämnden godkänner redovisningen av inkomna domar/beslut som förtecknats och 
redovisas i protokoll, § 11, den 23 januari 2019. 
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