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Socialnämnden 2019-05-28 
                                                                         
                                                                         

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Socialnämnden Förvaringsplats:  Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2019-05-28 Justeringsdatum: 2019-05-31 

Anslagsdatum: 2019-06-03 Anslagets nedtagande: 2019-06-25 

Bevis om tillkännagivande av justering:  

 
       Majvor Smedberg 

 

Tid och plats   Onsdagen den 28 maj 2019 kl. 9.00 – 15.30 KF-salen, stadshuset, Lysekil  
  
Beslutande   Ricard Söderberg (S), ordförande 
Ledamöter   Ronny Hammargren (LP), vice ordförande 
  Per-Olof Gustafsson (S) 
 Christina Gustavsson (S) tjänstgör för Charlotte Wendel Lendin (S) 
 Ann-Charlotte Strömwall (L) 
 Marie Lindgren (LP) 
 Philip Nordqvist (M)  
 Piotr Warta (SD)  
 Britt-Marie Kjellgren (K) 
   
Ersättare  Britt-Marie Didriksson Burcher (L) 
 Lena Hammargren (LP) 
 Carina Holgersson (SD) 
 Maria Ahlström (K)   
  
Tjänstemän  Eva Andersson, förvaltningschef  
Övriga närvarande Catarina Ross, ekonom  
 Julia Lundwall, avdelningschef IFO    
 Johanna Eklöf, avdelningschef VoO  
 Marianne Sandsten, avdelningschef Biståndsenheten  
 Anders Hag, avdelningschef LSS/socialpsykiatri  
 Pia Settergren, MAS § 58 
 Majvor Smedberg, sekreterare 
 
Paragrafer   52 - 64 
 
 
Sekreterare …………………………………………………………..   
 Majvor Smedberg 
 
Ordförande:  …………………………………………………………………. 
 Ricard Söderberg 
 
Justerare: ………………………………………………………………….  
                                Filip Nordqvist    
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                Socialnämnden 2019-05-28  
   

 
Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 52 

Återrapportering – Brasserie Sjökanten  
SON 2019-000104 
 
Sammanfattning  
Vid i socialnämndens sammanträde 2019-02-20, § 21, beslutades att ge NM Bar och Kök 
AB en erinran med stöd av 9 kap 17 § alkohollagen med hänvisning till 3 kap 5 § samt  
8 kap 20 § alkohollagen. En återrapportering av ärende skulle ske vid nämndens 
sammanträde 2019-05-28. 
 
Alkoholhandläggare Klaus Schmidt ger en muntlig rapport av vad som hänt i ärendet.   
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden godkänner återrapporteringen.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 53 
 
Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten vid Siviks Camping i 
Lysekil 
SON 2019-000166 
 
Sammanfattning   
Peter Kumlin, ansöker om tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten 
vid Siviks Camping i Lysekil. Serveringstillståndet är avsett att gälla under perioden 
190601-190901 med serveringstid mellan kl. 12.00 - 01.00. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-07 
 
Socialnämndens beslut  
Med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja Peter Kumlin, 630314-1235 
tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten i serveringslokalen samt på 
uteserveringen vid Siviks Camping, Träleberg, 453 92 Lysekil under perioden 190601-
190901 med serveringstid mellan kl. 12.00 - 01.00.  
 
 
 
Beslutet skickas till  
Handläggande alkoholhandläggare för vidare distribution till berörda 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 54 
 
Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten - 
Bengt Ottenborns Fisk  
SON 2019-000151 
 
Sammanfattning  
Bengt Ottenborns Fisk, ansöker om tillstånd att servera starköl, vin samt spritdrycker 
och andra jästa drycker till allmänheten i Restaurang Bengts Fisk.  
 
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt mellan kl. 11.00 - 01.00 i 
serveringslokalen och mellan kl. 11.00 - 01.00 på uteserveringen under perioden  
190501 - 190930. Det har inte framkommit några anmärkningar runt sökanden eller 
serveringsstället 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-25 
 
Socialnämndens beslut  
Med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja Bengt Ottenborns Fisk  
(org nr 556784-3957) tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker i serveringslokalen 
året runt mellan kl. 11.00 - 01.00 samt vid uteserveringen under perioden  
190501 - 190930, mellan kl 11.00 - 01.00 vid Restaurang Bengts Fisk, Bangårdsgatan 5, 
453 30 Lysekil.   
 
 
 
Beslutet skickas till  
Handläggande alkoholhandläggare för vidare distribution till berörda 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 55 
 
Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten vid Havsbadsrestaurangen 
i Lysekil 
SON 2019-000152 
 
Sammanfattning   
Havsbadet Nöje i Lysekil AB, ansöker om tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker 
till allmänheten i serveringslokalen samt vid uteserveringen vid Havsbadsrestaurangen i 
Lysekil med giltighet året runt mellan kl. 11.00 - 03.00 samt tillstånd till 
cateringverksamhet till slutna sällskap mellan kl. 11.00 - 03.00. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-14 
 
Socialnämndens beslut  

Med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja Havsbadet Nöje i Lysekil AB 
(org.nr 556338-9427) tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten i 
serveringslokalen samt på uteserveringen vid Havsbadsrestaurangen, Badhusgatan 146,  
453 30 Lysekil. Med giltighet året runt mellan kl. 11.00 - 02.00 söndag - torsdag samt 
mellan kl. 11.00 - 03.00 fredag - lördag och dag före helgdag samt tillstånd till 
cateringverksamhet till slutna sällskap mellan kl. 11.00 - 02.00. söndag - torsdag samt 
mellan kl. 11.00 - 03.00 fredag samt lördag och dag före helgdag.  
 
Socialnämnden beslutar att med stöd av 8 kap 19 § avslå ansökan om serveringstid alla 
dagar mellan kl. 11.00 - 03.00. Till grund ligger risken för ordningsstörningar på stället 
eller dess närmaste omgivning samt risken för bullerstörning för närboende och boende i 
gästhamnen. 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Handläggande alkoholhandläggare för vidare distribution till berörda 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 56 

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2019  
SON 2019-000131 
 
Sammanfattning  
VästKoms styrelse rekommenderar kommunerna i länet att besluta om en 
ersättningsnivå under 2019 för hemtjänst och 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 2019 rekommenderas till 412 kronor/timma för biståndsbedömd 
hemtjänst. 
Ersättnings för 2019 rekommenderas till 669 kr/timma för hemsjukvård. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-14 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar följa VästKoms rekommendation om ersättningsnivåer för 
hemtjänst och hemsjukvård vid vistelse i annan kommun 2019.                                                      
 
 
 
Beslutet skickas till  
Förvaltningschef 
Avdelningschef Biståndsavdelningen 
Avdelningschef VoO 
Förvaltningsekonom 

   
  



   Sammanträdesprotokoll 7/17 

 
                Socialnämnden 2019-05-28  
   

 
Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 57 
 
Ekonomisk uppföljning U2 - 2019  
SON 2019-000019 
 
Sammanfattning  
Enligt kommunens styrmodell ska uppföljning ske per sista februari (U1), 30 april (U2), 
31 augusti (U3) samt årsrapport per 31 december.  
Uppföljningsrapport 2 (U2) omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden samt 
prognos för helår. Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-15 
Standardrapport april 2019 
Förvaltningsöversikt april 2019 
Utfall och prognos till nämnd 190528 
Uppföljningsrapport U2 
   
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen av ekonomisk uppföljnings-
rapport U2 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  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 58 
 
Läget på Skaftöhemmet Gullvivan  
SON 2019-000165 
 
Sammanfattning  
Förvaltningschefen informerar om det akuta läget på Gullvivan. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS), Pia Settergren har varit och besökt verksamheten för att 
kontrollera patientsäkerheten på Gullvivan.  
 
Pia Settergren, MAS informerar vad hon noterat vid besöket.   
 
Förvaltningen har den senaste månaden haft stora svårigheter att bemanna Gullvivan, då 
flera ordinarie personal är sjukskrivna.  

Under maj månad har verksamheten försökt att klara bemanningen genom att 
omfördela ordinarie personal från andra verksamheter i kommunen och de har saknat 
delegering för Gullvivan. 

Personerna som bor på Gullvivan har stora komplexa vårdbehov av olika slag och för att 
kunna ge en god och säker vård krävs det att personalen har kännedom om de personer 
de ska ta hand om.  

Ständigt byte av personal omöjliggör uppföljning av insatta behandlingar, bristfällig 
informationsöverföring skapar en osäkerhet om vilka insatser som är utförda eller ska 
utföras.  

Förvaltningen har på bästa sätt försökt att upprätthålla en god och säker vård men på 
grund av att ordinarie personal är fortsatt sjukskrivna och rekryteringsläget inför 
sommaren är mycket ansträngt så kan förvaltningen inte upprätthålla en god och säker 
vård på Skaftöhemmet Gullvivan.  

Enligt Patientsäkerhetslagen så ska ”Vårdgivaren planera, leda och kontrollera 
verksamheten så att kravet på god vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls”. 

Kommunens MAS ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen för att tillse att patienterna 
får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens 
ansvarsområde.  

MAS-funktionen är att jämställa med en läkares bedömning i regionen/landstinget, 
vilket gör att denna bedömning inte kan överprövas av annan inom kommunal tjänst.   

MAS bedömning är att en god och säker vård, under rådande förhållanden, inte kan 
upprätthållas på Skaftöhemmet Gullvivan. 

Beslutsunderlag 
MAS utlåtande den daterad 2019-05-27 

  



   Sammanträdesprotokoll 9/17 

 
                Socialnämnden 2019-05-28  
   

 
Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ricard Söderberg (S): Socialnämnden ställer sig bakom MAS bedömning. 
 
Ann-Charlotte Strömwall (L): Yrkar på att beslutet om stängning av Skaftöhemmet 
Gullvivan över sommaren på grund av personalbrist uppskjuts. Mer information behövs 
för ett stort och viktigt beslut som kommer att ha stora konsekvenser för boende och 
anhöriga på Skaftöhemmet Gullvivan. Har alla möjligheter till rekrytering av personal 
prövats? 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan: Ska beslutet avgöras idag eller skjutas upp. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar att 
ärendet beslutas idag.  
 
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång 
Ja-röst för Ricard Söderbergs förslag 
Nej-röst för Ann-Charlotte Strömwalls förslag 
 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Ricard Söderberg (S) X   
Ronny Hammargren (LP) X   
Per-Olof Gustafsson (S) X   
Charlotte Wendel Lendin (S)    
Ann-Charlotte Strömwall (L)  X  
Marie Lindgren (LP) X   
Philip Nordqvist (M) X   
Piotr Warta (SD) X   
Britt-Marie Kjellgren (K) X   
    
Christina Gustavsson (S) X   
Britt-Marie Didriksson (L)    
Carina Granath (C)    
Nigel Bourne (MP)    
Lena Hammargren (LP)    
Camilla Carlsson (LP)    
Krister Samuelsson (M)    
Carina Holgersson (SD)    
Maria Ahlström (K)    

  
Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster för Ricard Söderbergs förslag och 1 nej-röst för Ann-Charlotte 
Strömwalls förslag beslutar socialnämnden bifalla Ricard Söderbergs förslag. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att i enlighet med medicinsk ansvarig sjuksköterskas 
bedömning, att tillfälligt stänga Skaftöhemmet Gullvivan under sommarperioden. 
Stängningen föreslås träda i kraft snarast. Beslutet omprövas vid socialnämndens 
sammanträde den 1 oktober 2019. Nämnden informeras löpande i ärendet.  
 
Reservation 
Ann-Charlotte Strömwall (L) reserverar sig mot majoritetsförslaget om Skaftöhemmet 
Gullvivan. Jag framhärdar i min åsikt att mer information om konsekvenser för boende, 
anhöriga och personal. Skulle delgivit oss i en skriftlig konsekvensbeskrivning. 
 
 
Beslutet skickas till 
MAS 
Förvaltningschef 
Avdelningschef  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 58a 

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 - 2019 
SON 2019-000113 
 
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). Rapporten ska skickas till kommunfullmäktige samt kommunens 
revisiorer. Anmälan ska göras då verkställigheten inte har påbörjats inom tre månader 
från beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Rapport 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden godkänner redovisningen.  
Rapporten överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige och till kommunens 
revisorer. 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Kommunstyrelsen 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

 
§ 59 

Ej verkställda beslut enligt SoL, IFO kvartal 1 - 2019  
SON 2019-000038 
 
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 även gå till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. 
Anmälan ska göras då verkställighet inte har påbörjats inom tre månader från beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019- 05-08 
IVO – Individrapport, daterad 2019-04-29 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden godkänner redovisningen. 
Rapporten överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige och till kommunens 
revisorer. 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Kommunstyrelsen 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 60 

Sammanställning - budgeterade placeringar inom barn- och 
ungdomsenheten samt inom vuxenenheten 
SON 2019-000025  
 
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 vuxenheten 
tar förvaltningen fram en sammanställning varje månad som redovisas för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställningar daterad 2019-05-15 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden godkänner redovisningen. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 61 

Sammanställning - Beslut om särskilt boende   
SON 2019-000015 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden får information om antal lediga rum/lägenheter samt beslut om plats i 
särskilt boende inom vård- och omsorgsavdelningen per den 20 maj 2019. Information 
ges också om beläggningen på Kompassen. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning daterad 2019- 05-20. 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden godkänner redovisningen. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 62 
 
Anmälningsärenden/Redovisning av inkomna domar och beslut 
SON 2019-000076 
 
Sammanfattning  
Nämnden tar del av inkomna anmälningsärenden, domar och beslut under perioden 
190415 - 190520:  
 
- Attestförteckning 

 
- Inkomna skrivelser 
 
- Redovisning – inkomna domar och beslut  

 
- Inkomna synpunkter/klagomål 
 
 
Socialnämndens beslut  
Nämnden godkänner redovisningen som förtecknats och redovisas i protokoll,  
§ 62 den 28 maj 2019. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 63 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
SON 2019-000074 
 
Sammanfattning  
Med stöd av socialnämndens delegationsordning redovisas följande delegationsbeslut för 
perioden 190401 - 1900430:  
 
Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen 
 
Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt hemteam, 
matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats) 
 
Familjerätt, perioden 2019-04-01 – 2019-04-30 
 
Arbetsutskottets protokoll från 2019-05-11  
 
Anmälan av ordförandebeslut 190515: Bistånd enligt 4 kap 1 § med stöd av 5 kap  
9 § SoL till vistelse på behandlingshem i avvaktan på arbetsutskottets nästa 
sammanträde. 
 
Anmälan av ordförandebeslut 190516: Placering enligt 4 kap 1 § SoL i form av placering i 
utredningshem för tiden 190413-190509.  
 
Anmälan av ordförandebeslut 190510: Placering enligt 11 § LVU på SiS ungdomshem 
från och med 190510. 
 
Socialnämndens beslut  
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll,  
§ 63 den 28 maj 2019.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 64 
 
Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
SON 2019-000072 
 
Förvaltningschef 
Har inget att rapportera. 
 
Ordförande 
Ordföranden har var i på möte i FyrboDal och träffade socialchefer och ordförande i 
socialnämnder inom FyrboDals medlemskommuner.  
Information gavs om hur det ser ut i verksamheterna inom socialsektorn i Sveriges 
kommuner.  
Det pratades om skillnaden mellan ”digitisering” – digitalisering. Dagens verksamheter 
måste digitalisera om kommunerna ska kunna ha möjlighet att hålla samma nivå som 
idag framåt i tiden.   
 
Vice ordförande 
Har inget att rapportera. 
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