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2019-10-01

Socialnämnden
Tid och plats

Tisdag 2019-10-01 kl. 09:00- 15:00, KF-salen

Beslutande
Ledamöter

Ricard Söderberg (S), ordförande
Ronny Hammargren (LP), 1:e vice ordförande
Per-Olof Gustafsson (S)
Charlotte Wendel Lendin (S)
Ann-Charlotte Strömwall (L)
Marie Lindgren (LP)
Philip Nordqvist (M)
Piotr Warta (SD)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Christina Gustafson (S)
Britt-Marie Didriksson-Burcher (L)
Lena Hammargren (LP)
Carina Holgersson (SD)
Maria Ahlström (K)

Ersättare

Tjänstemän och
övriga närvarande

Paragrafer
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Eva Andersson, förvaltningschef
Julia Lundwall, avdelningschef IFO
Johanna Eklöf, avdelningschef VoO
Marianne Sandsten, avdelningschef biståndsenheten
Maria Granlund, utredare
Lidija Beljic, utredare
Catarina Ross, förvaltningsekonom
Majvor Smedberg, sekreterare
Christina Johansson, VD LysekilsBostäder § 89
Micael Melin, fastighetschef LysekilsBostäder § 89
Susanna Rignér, arkitekt på RADAR § 89

88-100
……………………………………………………….
Majvor Smedberg
……………………………………………………….
Ricard Söderberg
……………………………………………………….
Ronny Hammargren

1 (17)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

2019-10-01

Anslagsbevis av justerat protokoll
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.
Nämnd

Socialnämnden

Protokoll från sammanträde

2019-10-01

Datum då protokoll justerades

2019-10-09

Datum då justeringen publiceras

2019-10-10

Datum då publiceringen av justeringen upphör

2019-11-01

Förvaring av protokollet

Protokollet finns tillgängligt på
kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Justerare

………………………………………………………………..
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
SON § 88

2019-10-01

Dnr 2019-000305

Avsägelser - Fyllnadsval
Sammanfattning
Per-Olof Gustafsson (S), avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i socialnämndens
arbetsutskott.
Charlotte Wendel Lendin (S) föreslås väljas som ledamot i socialnämndens
arbetsutskott efter Per-Olof Gustafsson.
Socialnämndens beslut
Charlotte Wendel Lendin (S) väljs som ledamot i socialnämndens arbetsutskott.
Socialnämnden tackar Per-Olof Gustafsson för nedlagt arbete i socialnämndens
arbetsutskott.

Beslutet skickas till
Charlotte Wendel Lendin
Löneenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

2019-10-01

SON § 89

Dnr 2016-000284

Information - Framtida äldreomsorg, äldreboende på Skaftö - Uppdrag
avseende äldreomsorgen på Skaftö
Sammanfattning
Förvaltningschef Eva Andersson informerar om bakgrunden till ärendet bland annat
om att utöka Skaftöhemmet Gullvivan från 12-21 platser.
Christina Johansson, VD LysekilsBostäder, Micael Melin, fastighetschef
LysekilsBostäder och Susanna Rignér, arkitekt på RADAR har tagit fram två förslag
till utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan som visas.
Beslutsunderlag
Ritningar som presenteras på sammanträdet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
SON § 90

2019-10-01

Dnr 2019-000026

Information - Åtgärdsplan för Lysekilshemmet med anledning av
anmärkningar vid tillsyn
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort tillsyn på Lysekilshemmet i
Lysekils kommun. Flera klagomål har inkommit från aktuellt boende som rör
missförhållanden för de boende och i personalens arbetsmiljö.
IVO:s beslut är att ärendet avslutas med påpekanden och konstaterar att det
förelegat brister i verksamheten vid tidpunkten för IVO:s inspektion.
Avdelningschef för VoO ger information i ärendet och vilka åtgärder som vidtagits
och som ska vidtas för att komma tillrätta med IVO:s anmärkningar mot
Lysekilshemmet.
Beslutsunderlag
IVO:s beslut, daterat 190826
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noter information

Beslutet skickas till
Avdelningschef VoO
Förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2019-10-01

Socialnämnden
SON § 91

Dnr 2019-000165

Läget på äldreboendet Skaftöhemmet Gullvivan - Tillfällig stängning
under sommarperioden 2019 av Gullvivan
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 190528 om en tillfällig stängning av Skaftöhemmet
Gullvivan, då det under rådande förhållanden inte kunde ges en god och säker vård
till de boende. Det beslutades att ärendet skulle omprövas vid socialnämndens
sammanträde 191001.
Sedan den tillfälliga stängningen har förvaltningen arbetat med att rekrytera
personal till Gullvivan och hemtjänsten på Skaftö. Prioriteringsordningen har varit
att först bemanna hemtjänsten och se till att det finns personal för att ge brukarna
en bra och säker hemvård.
Under rådande omständigheter kan i dagsläget Skaftöhemmet Gullvivan inte öppnas
på grund av personalsituationen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 190924
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Strömwall (L): Återremittera frågan om Skaftöhemmet Gullvivan.
Det finns personal att hyra in, aktivt erbjudande av jobb ett bestämt datum när
Skaftöhemmet ska öppnas igen.
Ricard Söderberg (S): Avslag på Ann-Charlotte Strömwalls förslag. Bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar socialnämnden om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Ricard Söderbergs förslag
Nej-röst för Ann-Charlotte Strömwalls förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

2019-10-01

SON § 91 forts
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Ricard Söderberg (S)

Ja-röst
X

Ronny Hammargren (LP)

X

Per-Olof Gustafsson (S)

X

Charlotte Wendel Lendin (S)

X

Nej-röst

Ann-Charlotte Strömwall (L)

Avstår

X

Marie Lindgren (LP)

X

Philip Nordqvist (M)

X

Piotr Warta (SD)

X

Britt-Marie Kjellgren (K)

X

Summa

8

1

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för Ricard Söderbergs förslag och 1 nej-röster för Ann-Charlotte
Strömwalls förslag beslutar socialnämnden bifalla Ricard Söderbergs förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att den tillfälliga stängningen kvarstår.
Omprövning av ärendet sker senast vid socialnämndens sammanträde i januari
2020.
Reservation
Ann-Charlotte Strömwall (L) anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef VoO

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

Justerare
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

2019-10-01

SON § 92

Dnr 2019-000019

Ekonomisk uppföljning 2019 - U3
Sammanfattning
Enligt kommunens styrmodell ska uppföljning av budgetramar och resurser ske per
sista februari (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3) samt årsrapport per 31 december.
Uppföljningsrapport 3 (U3) omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden
samt prognos för helår. Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 190917
Förvaltningsöversikt augusti 2019
Utfall och prognos
Uppföljningsrapport U3
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen av den ekonomiska
uppföljningsrapporten U3 med nyckeltal för individ- och familjeomsorg,
LSS/socialpsykiatri och vård- och omsorg.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Kommunens revisorer
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
Avdelningschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
SON § 93

2019-10-01

Dnr 2018-000304

Intern kontroll 2019 - Hantering av privata medel
Sammanfattning
Socialnämnden har beslutat om intern kontrollplan för 2019. Enligt planen ska tre
kontrollområden granskas under 2019: genomförandeplaner, genomförande av
åtgärder utifrån lex Sarah-utredningar samt rutin för hantering av privata medel.
Granskning av de två första kontrollområdena har genomförts och redovisats vid
socialnämndens sammanträde i april.
Socialnämndens tredje punkt - Rutin för hantering av privata medel redovisas vid
dagens sammanträde.
Granskningen av följsamhet till rutinen för hantering av privata medel visar på stora
brister i såväl rutinen som i följsamheten till den. Förvaltningen föreslås åtgärda
bristerna genom att dels revidera rutinen och säkerställa att den görs känd i
förvaltningen, dels genom att upprätta skriftliga överenskommelser för varje
brukare om hantering av brukarens privata medel.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 190919
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av förvaltningens rapport om intern
kontroll 2019, kontrollpunkten, rutin för hantering av privata medel.
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att genomföra de
åtgärdsförslag som presenterats.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef VoO
Utredare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
SON § 94

2019-10-01

Dnr 2019-000113

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - Äldreomsorg och omsorg om
personer med funktionsnedsättning kvartal 2
Sammanfattning
Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för vård- och
omsorg (IVO). Rapport ska skickas till kommunfullmäktige samt kommunens
revision. Anmälan ska göras då verkställigheten inte har påbörjats inom tre månader
från beslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning av ej verkställda beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen. Rapporten överlämnas för kännedom till
kommunfullmäktige och till kommunens revisorer.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
SON § 95

2019-10-01

Dnr 2019-000038

Ej verkställda beslut enligt SoL - IFO kvartal 2
Sammanfattning
Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för vård- och
omsorg (IVO). Rapport ska skickas till kommunfullmäktige samt kommunens
revision. Anmälan ska göras då verkställighet inte har påbörjats inom tre månader
från beslut.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 190918
Rapport ej verkställda beslut kv 2, 2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen.
Rapporten överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige och till kommunens
revisorer.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
SON § 96

2019-10-01

Dnr 2019-000025

Sammanställning - Budgeterade placeringar inom barn- och
ungdomsenheten samt inom vuxenenheten
Sammanfattning
Placeringar av barn och unga samt av vuxna med missbruksproblematik kan ha stor
påverkan på socialnämndens ekonomiska resultat.
För att bättre följa budgetläget för placeringar inom barn-och ungdoms- och
vuxenenheten tar förvaltningen fram en sammanställning varje månad som
redovisas för nämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens sammanställning daterad 190916
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
SON § 97

2019-10-01

Dnr 2019-000015

Sammanställning - Beslut om särskilt boende
Sammanfattning
Socialnämnden får information om antalet lediga rum/lägenheter samt beslut om
plats i särskilt boende inom vård- och omsorgsavdelningen per den 19 september
2019.
Beslutsunderlag
Förvaltningens rapport
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
SON § 98

2019-10-01

Dnr 2019-000204

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar - Socialnämnden
191001
Sammanfattning
Nämnden tar del av de förtecknade anmälningsärendena.
Beslutsunderlag
Inkomna skrivelser, beslut och domar
Socialnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser, beslut och domar som
förtecknas i protokoll den 1 oktober 2019, § 97.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

2019-10-01

SON § 99

Dnr 2019-000074

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Med stöd av socialnämndens delegationsordning redovisas följande
delegationsbeslut för perioden 190801-190831.
Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen 190801-190831.
Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt hemteam,
matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats) 190801-190831.
Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen – Individ- och familjeomsorgen 190801190831
Familjerätt, perioden 190801-190831.
Arbetsutskottets protokoll från 190830, 190905 och 190918.
Anmälan av ordförandebeslut 190904: Placering enligt 11 § LVU på SiS
ungdomshem Ljungaskog från och med 190815.
Anmälan av ordförandebeslut 190820: Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL med stöd av 5
kap 9 § SoL till vistelse på Saltkällegårdens vård och rehabiliteringshem, under
perioden 190822-190911.
Anmälan av ordförandebeslut 190829: Omedelbart omhändertagande enligt 2 och 6
§§ LVU.
Anmälan av ordförandebeslut 190904: Placering enligt 11 § LVU på SiS
ungdomshem Ljungaskog från och med 190815.
Anmälan av ordförandebeslut 190917: Fortsatt bistånd till placering på Rehab
Simlångsgården AB för perioden 190924-191010.
Beslutsunderlag
Fattade delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
socialnämndens protokoll den 1 oktober 2019, § 98.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

2019-10-01

SON § 100

Dnr 2019-000072

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande samlingsärende 2019
Sammanfattning
Förvaltningschef
Familjecentralen beräknas starta upp den 1 januari 2020.
Den nya Arbetslivsförvaltningen startar den 200101, detta innebär att sju
årsarbetare flyttas från vuxenenheten till den nya förvaltningen. I och med detta ser
socialförvaltningen över sin organisation.
Har varit på information om Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Det är
Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste digitaliseringssatsning. Med den införs
en ny sammanhållen informationsmiljö som kan möta behov och krav från såväl
invånare som verksamhet.
En övergång från Magna Cura till Combine fortsätter, en arbetsgrupp har tillsatts för
att arbeta med detta.
Ordförande
Har inget att rapportera.
Vice ordförande
Har inget att rapportera.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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