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Socialnämnden       2018-10-30 

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Socialnämnden Förvaringsplats:  Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2018-10-30 Justeringsdatum: 2018-10-30 

Anslagsdatum: 2018-10-30 Anslagets nedtagande: 2018-11-20 

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: 2018-10-30 kl. 9.00 

Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil 

Tjänstgörande ledamöter och 

ersättare: 

Ricard Söderberg (S), ordförande 
Ronny Hammargren (LP), vice ordf. 
Per-Olof Gustafsson (S), ersätter 

Krister Samuelsson (M) 

Bernt Ortner (S), ersätter Eva Leandersson (S) 

Stefan Jansson (S) 

Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Monica Andersson (C) 
Lena Hammargren (LP), ersätter Marie 

Lindgren (LP) 

Maria Ahlström (K), ersätter Britt-Marie 

Kjellgren (K) 

Tommy Westman (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare: 

Tjänstemän: 

Eva Andersson, förvaltningschef 

Paragrafer: 181 

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

Anne-Marie Mattsson 

Ordförande: 

Justerare: 

…………………………………………………………………. 

Ricard Söderberg 

…………………………………………………………………. 

Monica Andersson 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Övriga medverkande 

Ann-Catrin Waldén, enhetschef barn och unga 
Julia Lundwall, avdelningschef individ- och familjeomsorg 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 181 
 
Västbus riktlinjer, förslag till överenskommelse om samverkan om 
barn och unga, 0-20 år i behov av samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens – svar på remiss 
Dnr SON 2018-158 
 
Socialförvaltningen har av Lysekils kommunstyrelse ombetts inkomma med 
synpunkter på revideringen av Västbus riktlinjer, förslag till överenskommelse om 
samverkan om barn och unga, 0-20 år, i behov av samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från kommunen och Västra Götalandsregionen, 2019-
2020.  
 
Socialnämnden ställer sig i huvudsak bakom förslaget till Västbus reviderade 
riktlinjer, förslag till överenskommelse, enligt det material som presenterats. 
Särskilt positivt är den nu bredare målgruppen.  
 
Synpunkter finns till delar av förslaget. När ansvaret för samverkan föreslås vara 
lokalt samt strukturer och rutiner för lokal nivå formeras utifrån lokala 
förutsättningar kan det innebära att variationer uppstår som riskerar 
likvärdigheten för barn och unga i behov av särskilt stöd.  
 
Beslutsunderlag  
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-17.  
 
Socialnämndens beslut  
 
Som socialnämndens remissvar till kommunstyrelsen översänds förvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad 2018-10-17.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till  
Kommunstyrelsen  
Folkhälsosamordnaren  
 
Beslutet skickas till  
Förvaltningschef  
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
Enhetschef barn och unga  
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Socialnämnden       2018-10-30 

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Socialnämnden Förvaringsplats:  Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2018-10-30 Justeringsdatum: 2018-11-02 

Anslagsdatum: 2018-11-02 Anslagets nedtagande: 2018-11-23 

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: 2018-10-30 kl. 9.00 – 13.30 
Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00 

Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil 

Tjänstgörande ledamöter och 

ersättare: 

Ricard Söderberg (S), ordförande 
Ronny Hammargren (LP), vice ordf. 
Per-Olof Gustafsson (S), ersätter Krister 

Samuelsson (M) 

Bernt Ortner (S), ersätter Eva Leandersson (S) 

Stefan Jansson (S) 

Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Monica Andersson (C) 
Lena Hammargren (LP), ersätter Marie 

Lindgren (LP) 

Maria Ahlström (K), ersätter Britt-Marie 

Kjellgren (K) 

Tommy Westman (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare: 

Tjänstemän: 

Eva Andersson, förvaltningschef 

Paragrafer: 182 - 196 

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

Anne-Marie Mattsson 

Ordförande: 

Justerare: 

…………………………………………………………………. 

Ricard Söderberg 

…………………………………………………………………. 

Monica Andersson 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

 

 

Övriga medverkande 
 
Ann-Catrin Waldén, enhetschef barn och unga, § 183 
Julia Lundwall, avdelningschef individ- och familjeomsorg, §§ 181-186, 188-189 
Johanna Eklöf, avdelningschef vård och omsorg, §§ 188-189 
Laila Erlandsson, avdelningschef LSS/socialpsykiatri, §§ 188-189 
Catharina Ross, ekonom, §§ 188-189 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 182 
 
Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker, Pizzeria Milano 
Lysekil 
 
Ärendet utgår från dagordningen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggare SOF (för vidare befordran till berörda)  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 183 
 
Socialtjänstens arbete med ”Barn och ungdomar och deras föräldrar” i 
Lysekils kommun 
Dnr SON 2018-262  
 
Enhetschef barn och ungdom ger en beskrivning av socialtjänstens arbete med 
”Barn och ungdomar och deras föräldrar” i Lysekils kommun.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av informationen.   
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
Enhetschef barn och ungdom  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 184 
 
Information om SKL-projektet som syftar till att minska långvarigt 
försörjningsstöd 
Dnr SON 2018-91 
 
Arbetsutskottet beslutade 2018-04-03 att ställa sig bakom förvaltningens ansökan 
om att anmäla sig till SKL:s utvecklingsprojekt med målet att bryta långvarigt 
biståndsberoende. 
 
Syftet med projektet är att bidra till lägre kommunala biståndskostnader och ett 
attraktivt och hållbart arbetsliv för personalen. Projektet omfattar bland annat 
aktuell forskning, kompetensutveckling, ledarskapsutbildning och utvärdering av 
bedömningsinstrument och brukarmedverkan. 
 
Socialnämnden får vid dagens sammanträde information om förvaltningens 
medverkan i projektet, vad händer med resultatet och nästa steg i arbetet.  
 
Socialnämndens beslut  
 
Nämnden tar del av informationen.  
 
Beslutet skickas till  
 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 185 
 
Sammanställning/redovisning över budgeterade placeringar inom 
barn- och ungdomsenheten samt inom vuxenenheten 
Dnr SON 2018-42 
 
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:  

 

 

§ 186 
 
Delegation att besluta om dagersättning enligt LMA, Lag om 
mottagande av asylsökande m.fl.  
Dnr SON 2018-248 
 
Den som befinner sig i en asylprocess, det vill säga väntar beslut från 
Migrationsverk eller Migrationsdomstol, har i allmänhet rätt till dagersättning och 
logi från Migrationsverket enligt Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande 
m.fl. (LMA).  
 
I vissa fall ankommer det dock på socialnämnden, inte Migrationsverket, att pröva 
rätten till bistånd enligt LMA. Detta gäller under tiden då en tillståndssökandes 
ansökan utreds, om den sökande på grund av särskilda skäl har medgetts att stanna 
i landet under utredningstiden.  
 
Förvaltningen föreslår att beslut om ersättning enligt LMA, genom ett tillägg till 
delegationsordningen, ska delegeras till socialsekreterare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-17. 
 
Socialnämndens beslut  
 
Nuvarande delegationsordning kompletteras med att delegera till socialsekreterare 
att fatta beslut om dagersättning enligt Lag (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. (LMA) för den grupp tillståndssökande som enligt lagstiftningen 
faller inom socialnämndens målgrupp. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förvaltningschef 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
Enhetschefer individ- och familjeomsorg (f.v.b. till socialsekreterare) 
Ansvarig handläggare för uppdatering och publicering av delegationsordning 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 187 
 
Rapport – beslut om särskilt boende  
Dnr SON 2018-10  
 
Nämnden får information om antalet lediga rum/lägenheter samt antal beslut om 
plats i särskilt boende inom vård- och omsorgsavdelningen, per den 18 oktober 
2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens redovisning daterad 2018-10-18. 
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden tar del av redovisningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef biståndsenhet 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 188 
 
Ekonomiskt utfall per september månad 2018  
Dnr SON 2018-44 
 
Förvaltningens ekonomiska utfall per september månad 2018 redovisas. Utfallet 
per september månad visar på minus ca 11 mnkr. Prognos per helår, utifrån 
uppdateringen i september 2018, visar på minus ca 9 mnkr. Regelbunden 
uppföljning av det ekonomiska utfallet sker till nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-18.  
Standardrapport.  
Förvaltningsöversikt.  
Utfall och prognos.  
Månadsuppföljning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Maria Ahlström (K): Nämnden tar del av sammanfattande ekonomisk rapport och 
beslutar tillskriva kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att det 
resterande sparbetinget (9 mnkr) stryks. Kommunen prognostiserar 2018 ett 
överskott på över 40 mnkr vilket borde användas för att bland annat ge personal 
och brukare under socialnämndens ansvar skäliga villkor. Att trots kommunens 
överskott ytterligare pressa socialnämnden måste anses ologiskt och inhumant.  
 
Ricard Söderberg (S): Avslag på förslag från Maria Ahlström och bifall till 
förvaltningens förslag att nämnden tar del av förvaltningens rapport gällande 
ekonomiskt utfall per september månad 2018.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt Ricard Söderbergs förslag att följa förvaltningens förslag till beslut.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av förvaltningens rapport gällande ekonomiskt utfall per 
september månad 2018.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Avvikande mening 
 
Skriftlig avvikande mening mot nämndens beslut lämnas av Maria Ahlström (K).  
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till 
 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Ekonomiavdelningen (för kännedom) 
Kommunens revisorer (för kännedom) 
 
Beslutet skickas till  
 
Förvaltningschef SOF 
Avdelningschefer SOF 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 189 
 
Budgetram 2019 
Dnr SON 2018-170 
 
Förvaltningschefen informerar muntligt om budgetram 2019. Av informationen 
framgår bland annat:  
 

• Ökningar i ram inför 2019 

• Minskningar i ram inför 2019 

• Ny ram för 2019 

• Förvaltningens ledningsgrupps förslag till ramfördelning 2019 

• Utmaningar 2019 för att nå budget i balans 
 
 
Socialnämndens beslut  
 
Nämnden tar emot informationen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef SOF 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 190 
 
Intern kontroll – säkerställande av att konverteringsprocessen enligt 
LAS efterlevs 
Dnr SON 2017-240 
 
I enlighet med ”Riktlinjer för intern kontroll för Lysekils kommun” ansvarar 
nämnden för den interna kontrollen inom respektive område. Intern kontroll 2018 
genomförs inom följande perspektiv:  
 
Perspektiv Verksamhet  

- Uppföljning av barn som är placerade i HVB 
- Säkerställande av att konverteringsprocessen enligt LAS efterlevs 

 
Perspektiv Ekonomi 

- Beslut om tillsyn inom hemtjänst 
 
Granskningen avseende uppföljning av barn som är placerade i HVB och 
granskningen av beslut om tillsyn inom hemtjänst har redovisats till nämnden. 
 
Förvaltningen har nu gjort en granskning även av den sista internkontrollpunkten 
att säkerställa att konverteringsprocessen enligt LAS efterlevs. Bedömningen 
utifrån granskningen är att en del brister identifierats och att det saknas en 
övergripande rutin avseende konverteringsprocessen. Enheterna inom 
förvaltningen arbetar på olika sätt och det saknas kontinuitet avseende kontrollen 
gällande konvertering enligt LAS.  
 
Beslutsunderlag  
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-18. 
Utförd granskning. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner redovisningen av förvaltningens rapport om intern 
kontroll avseende säkerställande av att konverteringsprocessen enligt LAS 
efterlevs. 
 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med att genomföra de 
åtgärdsförslag som presenterats samt att återkomma med en rapport i september 
2019.  
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till  
 
Ekonomiavdelningen 
 
Beslutet skickas till  
 
Förvaltningschef SOF 
Utredare SOF (f.v.b. till berörda) 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 191 
 
Förändring i organisationen av medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) i Lysekils kommun 
Dnr SON 2018-249 
 
SML (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) kommunerna har sedan flera år tillbaka ett 
samarbete gällande ett antal funktioner idag såsom gemensam IT, löneavdelning 
och miljöarbete.  
 
Sotenäs och Munkedals kommuner har haft gemensam medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) sedan något år tillbaka och i samband med att MAS-tjänsten i 
Lysekil blivit vakant kommer Lysekils kommun att ingå i det samarbetet också.  
 
Beslutsunderlag  
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-17. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av informationen om att Lysekils kommun ingår i 
gemensam funktion av gällande medicinskt ansvarig sjuksköterska i de tre 
kommunerna.  
 
Beslutet skickas till  
 
Förvaltningschef SOF 
Avdelningschefer SOF 
Utredare SOF 
Enhetschef sjuksköterskeorganisation 
Vik enhetschef Skärgårdshemmet (Marita Niemi) 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 192 
 
Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
Dnr SON 2018-11 
 
Förvaltningschefen informerar om:  
 

• Ny nämndsekreterare anställd 
 

• Vikarierande enhetschef LSS anställd 
 

• Rekrytering av enhetschefer inom vård och omsorg pågår  
 

• Dagens föreläsning om ”Social hållbarhet och trygghet” på Campus Väst 
 

• Dialogmöte 2018-11-13 
 
 
Socialnämndens ordförande informerar om:  
 

• Möte med ordförandena i socialnämnderna i Fyrbodal 
 
 
Socialnämndens vice ordförande informerar om:  
 

• LysekilsBostäder AB:s vilja att köpa Lysekilshemmet. Inga beslut fattade 
ännu.  

 
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden tar del av informationen.  
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 193 
 
Sammanträdeskalender 2019 
Dnr SON 2018-245 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd har tagit fram förslag till sammanträdeskalender 
2019 för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott.  
 
I förslaget har hänsyn tagits till ekonomiavdelningens planering av ekonomiska 
uppföljningar i mars (U1), maj (U2) och oktober (U3).  
 
Socialnämndens sammanträden hålls i lokal Borgmästaren i stadshuset, med 
början kl. 9.00 om inte annat anges på dagordningen inför varje möte.  
Arbetsutskottets sammanträden hålls i lokal Fyrhuset på socialkontoret, med 
början kl. 8.15 om inte annat anges på dagordningen inför varje möte.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens förslag till kalender för 2019.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner följande sammanträdeskalender för 2019: 
 
Arbetsutskottet Socialnämnden 
Torsdag 10 januari Onsdag 23 januari 
Torsdag 7 februari Onsdag 20 februari 
Torsdag 7 mars Torsdag 14 mars – dialogmöte 
Torsdag 11 april Tisdag 26 mars – U1 
Torsdag 9 maj Onsdag 24 april 
Måndag 3 juni Onsdag 22 maj – dialogmöte 
Onsdag 3 juli Tisdag 28 maj – U2 
Torsdag 8 augusti Onsdag 19 juni 
Torsdag 5 september Onsdag 28 augusti 
Torsdag 3 oktober Onsdag 11 september – dialogmöte 
Torsdag 7 november Tisdag 1 oktober – U3 
Torsdag 5 december Onsdag 30 oktober 
 Onsdag 13 november – dialogmöte 
 Tisdag 26 november 
 Onsdag 18 december 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

Socialnämnden beslutar dessutom att kalla till ett extra nämndsammanträde den  
2 januari 2019 för val av ledamöter till socialnämndens arbetsutskott.  
 
Beslutet skickas till  
 
Ledamöter SON 
Förvaltningschef SOF 
Avdelningschefer SOF (f.v.b. till respektive personalgrupper) 
Utredare SOF 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 194 
 
Anmälningsärenden  
 
Nämnden tar del av följande anmälningsärenden:  
 

➢ IVO, Inspektionen för vård och omsorg; Beslut 2018-10-02. Tillsyn av hur 
barn och ungdomars möjlighet till kommunikation tillgodoses vid 
Badhusbergets barnboende i Lysekils kommun. Dnr SON 2018-126 

 
➢ IVO, Inspektionen för vård och omsorg; Beslut 2018-09-24. Anmälan enligt 

lex Sarah avseende ett allvarligt missförhållande inom hemtjänsten.  
Dnr SON 2018-162 

 
➢ Privatperson; beröm, synpunkter och missnöje gällande särskilt boende.  

Dnr SON 2018-241 
 

➢ Privatperson; beröm, synpunkter och missnöje gällande särskilt boende.  
Dnr SON 2018-242 

 
➢ Redovisning – inkomna domar/beslut. Dnr 2018-120, 2018-244, 2018-5 

 
Socialnämndens beslut  
 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden samt inkomna 
domar/beslut som förtecknats och redovisas i protokoll, § 194, den 30 oktober 
2018.  
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 195 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Med stöd av nämndens beslut om delegationsordning redovisas följande 
delegationsbeslut:  
 

➢ Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen, perioden 2018-09-01 – 2018-09-30 
 

➢ Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt 
hemteam, matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats), 
perioden 2018-09-01 – 2018-09-30 

 
➢ 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, §§ 150-162, från den 9 oktober 2018 

 
Socialnämndens beslut  
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll, § 195, den 30 oktober 2018.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 196 
 
Övriga frågor  
 
Inga frågor har anmälts vid mötets öppnande.  
 
 
 
 


