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SON § 137

Dnr 2016-000284

Uppdrag avseende utbyggnad Skaftöhemmet Gullvivan
Sammanfattning
Frågan om ett äldreboende på Skaftö har utretts 2016 och 2018. Förslag till
utbyggnad har redovisats för Socialnämnden i oktober 2019.
Mot bakgrund av slutsatserna i de senaste årens utredningar om Skaftöhemmet och
det utbyggnadsförslag som tagits fram, samt med hänvisning till
Kommunfullmäktiges krav på att Socialnämnden skall bedriva en kostnadseffektiv
verksamhet med kostnader som ligger i nivå med jämförbara kommuner, görs
bedömningen att en ombyggnation av Skaftöhemmet Gullvivan inte kommer att
tillföra Lysekils kommun ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt äldreboende.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-16
Utredning av äldreomsorgverksamhet på Skaftö
Utredning av den framtida äldreomsorgen på Skaftö
Ritningar på förslag till utbyggnad
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Strömwall (L): Återremittera ärendet och ge förvaltningen och
presidiet i uppgift att skriva en handling som socialnämnden kan skicka till
kommunfullmäktige och flytta ärendet för beslut.
Piotor Warta (SD): Frågan om Skaftöhemmet Gullvivans utbyggnad och framtid
hänskjuts för beslut i kommunfullmäktige, då den politiska sakdiskussionen blir
saklig och ekonomisk.
Philip Nordqvist (M): Frågan om Skaftöhemmet Gullvivans utbyggnad och framtid
hänskjuts för beslut till kommunfullmäktige så att den politiska diskussionen blir
saklig och ekonomisk.
Maria Ahlström (V): Nämnden fortsätter att planera för förbättrade villkor för de
boende och personal på Skaftöhemmet Gullvivan. Om kostnaderna för detta inte
ryms inom nämndens budget begär nämnden att fullmäktige löser frågan.
Fullmäktige är till skillnad från nämnden folkvald och kommuens högsta beslutande
organ.
Christina Gustavsson (S) och Ronny Hammrgren (LP): Bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordföranden
finner att ärendet ska avgöras idag.
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Omröstning begärs
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag
Nej-röst för Ann-Charlotte Strömwalls (L) förslag att återremittera ärendet
Omröstningsreslutat
Med 7 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag och 2 nej-röster för Ann-Charlotte
Strömwalls förslag att återremmittera ärendet beslutar socialnämnden att ärendet
ska avgöras idag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Ricard Söderberg (S)

X

Ronny Hammargren (LP)

X

Christina Gustavsson (S)

X

Charlotte Wendel Lendin (S)

X

Nej-röst

Ann-Charlotte Strömwall (L)

X

Marie Lindgren (LP)

X

Philip Nordqvist (M)

X

Piotr Warta (SD)

X

Maria Ahlström (K)
Summa

Avstår

X
7

2

Beslutsgång
Orföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
Christina Gustavsson och Ronny Hammargrens förslag.
Omröstning begärs
Ordföranden meddelar att Christina Gustavsson och Ronny Hammargrens förslag är
huvudförslag.
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
1 Piotr Warta och Philip Nordqvists förslag ställs mot varandra för att utse
motförslag till Maria Ahlströms förslag.
Ja-röst för Piotr Wartas förslag
Nej-röst för Philip Nordqvists förslag

Justerare
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Ordföranden ställer Piotr Warta och Philip Nordqvists förslag mot varandra och
finner att socialnämnden utser Piotr Wartas förslag som motförslag mot Maria
Ahlströms förslag.
Omröstningsreslutat
Med 1 ja-röster för Piotr Wartas förslag och 2 nej-röster för Philip Nordqvists förslag
och 7 avstår att rösta, beslutar socialnämnden att Philip Nordqvists förslag och
Maria Ahlströms förslag ställs mot varandra.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Ricard Söderberg (S)

Nej-röst

Avstår

X

Ronny Hammargren (LP)

X

Christina Gustavsson (S)

X

Charlotte Wendel Lendin (S)

X

Ann-Charlotte Strömwall (L)

X

Marie Lindgren (LP)

X

Philip Nordqvist (M)
Piotr Warta (SD)

X
X

Maria Ahlström (K)
Summa

X
1

2

6

Ordföranden ställer Philip Nordqvists och Maria Ahlströms förslag mot varandra
och finner att socialnämnden utser Maria Ahlströms förslag till motförslag.
Ja-röst för Philip Nordqvists förslag
Nej-röst för Maria Ahlströms förslag
Omröstningsreslutat
Med 3 ja-röster för Philip Nordqvists förslag och 1 nej-röst för Maria Ahlströms
förslag och 5 avstår att rösta, beslutar socialnämnden att utse Philip Nordqvists
förslag till motförslag till huvudförslaget.
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Ledamot/tjänstgörande ersättare
Ricard Söderberg (S)

2019-10-30

Ja-röst

Nej-röst

Avstår

X

Ronny Hammargren (LP)

X

Christina Gustavsson (S)

X

Charlotte Wendel Lendin (S)

X

Ann-Charlotte Strömwall (L)

X

Marie Lindgren (LP)

X

Philip Nordqvist (M)

X

Piotr Warta (SD)

X

Maria Ahlström (K)
Summa

X
3

1

5

Orföranden ställer Christina Gustavsson och Ronny Hammargrens förslag mot
Philip Nordqvist förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt Christina
Gustavsson och Ronny Hammargren
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att inte gå vidare med uppdraget om utbyggnad av
Skaftöhemmet Gullvivan.
Reservation
Maria Ahlström (V), Piotr Warta (SD), Ann-Charlotte Strömwall (L) och Philip
Nordqvist (M) anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschefer
Utredare
Förvaltningsekonom

Justerare
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Reservation från Maria Ahlström (V) mot socialnämndens beslut 2019-10-30 i
ärende 1 - Uppdrag avseende utbyggnad Skaftöhemmet Gullvivan
Beslutet om att inte bygga ut Skaftöhemmet Gullvivan kan inte ses som annat än det
näst sista steget mot att lägga ned det särskilda boendet på Skaftö. Nedläggning har
funnits med som ett sparförslag, minst sedan 2016, för att anpassa nämndens
kostnader till en alltför liten budget.
Dribblande med decimaler och risker med luddiga ritningar får inte vara underlag
för hur äldrevården på Skaftö skall bedrivas.
Går det att landa på månen kan det inte vara praktiskt omöjligt att ge de gamla på
Skaftö ett fungerande Säbo.
Frågan är istället i vems intresse våra resurser skall användas. Nämndens
överordnade mål är bland annat att tillhandahålla insatser anpassade till brukarens
behov och önskemål.
Kommunistiska Partiet anser att Lysekil skall ha särskilda boenden i alla större
kommundelar och att det självklart måste få kosta olika att driva dem beroende på
olika att driva dem beroende på olik förutsättningar.
Vi motsätter oss att nämnden säger nej till utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan,
så länge det inte är klart vilket alternativet är.
Maria Ahlström för Kommunistika Partiet
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Reservation från Piotr Warta (SD) mot socialnämndens beslut 2019-10-30 i
ärende 1 - Uppdrag avseende utbyggnad Skaftöhemmet Gullvivan
Vi Sverigedemokrater, ledamöter i Socialnämden, anser att det ska finnas
äldreboenden i alla delar av vår kommun. Samtidigt är vår uppfattning att Gullvivan
kräver modernisering, utbyggnad för att vara bättre ett boende och inte minst
attraktiv arbetsplats.
Vi anser att på grund av omfattning av eventuellt ombyggnad/nybyggnad av
Gullvivan och kostnader hörande till detta, frågan om Skaftöhemmets framtid
hänskjuts för beslut till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.
Därför reserverar vi Sverigedemokrater oss mot Socialnämndens beslut från
30.10.2019 om att inte gå vidare med utbyggnad Skaftöhemmet Gullvivan.
Piotr Warta (SD) ledamot
Carina Holgersson (SD) ersättare
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Reservation från Ann-Charlotte Strömwall (L) mot socialnämndens beslut
2019-10-30 i ärende 1 - Uppdrag avseende utbyggnad Skaftöhemmet Gullvivan
En återremiss hade gjort att ärendet hade kunnat beredas för att snabbt föras upp
till KF och KS. Många människor hade sluppit vänta på ett beslut som så många är
så oroliga för.
Ann-Charlotte Strömwall för Liberalerna
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Reservation från Philip Nordqvist (M) mot socialnämndens beslut 2019-10-30 i
ärende 1 - Uppdrag avseende utbyggnad Skaftöhemmet Gullvivan
Vi i Moderaterna i Lysekil reserverar oss emot beslutet om att inte hänskjuta ärendet
till fullmäktige för beslut.
Denna fråga anser vi är väldigt stor och viktig därför behöver en större politisk arena
behandla denna fråga.
Philip Nordqvist för Moderaterna i Lysekil

Justerare
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Dnr 2019-000276

Yttrande till IVO gällande tillsyn av handläggning av enskilt ärende
Sammanfattning
Inspektion för vård och omsorg har beslutat om tillsyn av handläggning av enskilt
ärende. IVO begär därför in följande uppgifter:
- Socialnämndens yttrande över handläggares och enhetschefers uppgift om att
enskild inte får de insatser som han är i behov av
- Kortfattad redogörelse av hur socialnämnden arbetar för att finna en individuell
läsning för den enskilde
- En redogörelse över vilka åtgärder socialnämnden vidtagit efter IVO:s beslut
daterat 17 oktober 2018.
Beslutsunderlag
Yttrande med bilagor.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av vidtagna åtgärder och ställer sig bakom yttrandet.

Beslutet skickas till
IVO
Avdelningschef biståndsenheten

Justerare
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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 16 oktober 2019.
Beslutsunderlag
Förvaltningens rapport
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen.
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Dnr 2019-000321

Information - Ny rutin om erbjudande om plats på särskilt boende och
till boende med särskild service för vuxna
Sammanfattning
Socialförvaltningen ändrar rutinen för personer i ordinärt boende som får beslut
som avser särskilt boende enligt SoL eller boende med särskild service för vuxna
enligt SoL och enligt LSS.
Rutinen medför att den enskilde inte ges möjlighet att avböja erbjudande om plats.
Om den enskilde avböjer angiven plats kommer behovet av insatsen åter att prövas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-18
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Protokollsanteckning
Maria Ahlström (K): Jag anser inte att beslutet är i överensstämmelse med vårt
överordnade mål att tillhandahålla insatser anpassade till brukarens behov och
önskemål. Vi bör följa SKL:s rekommendation i frågan.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschefer

Justerare
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Dnr 2019-000310

Arbetssituationen på individ- och familjeomsorgen (IFO) - Avdelningen
Barn och unga (BoU)
Sammanfattning
Under september månad har 1:e socialsekreterare genomfört en
ärendetyngdsmätning enligt Göteborgsmodellen inom BoU, utredargruppens
ärenden. Gruppen består av fem socialsekreterare och två barnsekreterare.
Sammantaget hade de utredande socialsekreterarna 305 poäng utöver de poäng som
de bör ha, utifrån sin erfarenhet, vilket motsvarar tre heltidstjänster.
Barnsekreterarna hanterar motsvarande en heltidstjänst för mycket. Totalt har
utredargruppen en arbetsmängd som överstiger de tillgängliga resurserna med fyra
tjänster.
I dagsläget finns ca 20 oskrivna utredningar (där själva utredningsarbetet är klart,
men utredningen inte färdigskriven) och 25 - 30 nya ärenden som nyligen kommit in
och fördelats. 1:e socialsekreteraren har dessutom en mängd utredningar, trots att
hennes arbete ska innebära arbetsledning och inte att hantera egna ärenden.
För att enheten ska kunna bedriva sitt utredningsarbete utan att ärenden blir
liggande alltför länge samt för att den psykosociala arbetsmiljön inte ska bli alltför
belastande, gör förvaltningen den bedömningen att två konsulter behövs tas in
omgående.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-22
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att tillstyrka arbetsutskottet beslut.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef IFO

Justerare
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Dnr 2019-000308

Information - Granskning av socialnämndernas kontroll av tillstånd för
konsulentverksamhet
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en granskning av kommuner som
kan använda sig av konsulentverksamheter, det vill säga verksamheter som har till
uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn somt som
lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn. Socialnämnden i
Lysekil ingår i IVO:s granskning.
Fokus med granskningen är att ta reda på om socialnämnden kontrollerar att de
verksamheter de placerar barn har tillstånd.
Socialnämnden i Lysekil har använt/använder sig av: Humana, Familjelänken,
Gryning vård, Familjehemsstiftelsen, Nytida Nåjden och Hjälpcentrum Väst för
placering av barn och ungdomar samt för konsulentstöd till familjehemmen.
IVO gör en riktad granskning mot totalt 24 kommuner/stadsdelsnämnden inom
Västra Götaland och Hallands län.
Beslutsunderlag
IVO:s begäran om uppgifter
Svar till IVO
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att avge förvaltningens förslag på IVO:s frågor.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Beslutet skickas till
IVO
Förvaltningschef
Avdelningschef

Justerare
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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
vuxenheten tar förvaltningen fram en sammanställning varje månad som redovisas
för nämnden.
Beslutsunderlag
Sammanställning placeringar vuxna per 191004
Sammanställning placeringar BoU per 191007
Socialnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.
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Dnr 2019-000019

Ekonomisk uppföljning per september 2019
Sammanfattning
Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall per september månad 2019.
Redovisning av ekonomisk uppföljning sker regelbundet vid nämndens
sammanträden.
I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper kommer en ekonomisk
åtgärdsplan att upprättas till socialnämndens sammanträde den 26 november 2019.
Beslutsunderlag
Standardrapport september 2019
Förvaltningsöversikt september 2019
Utfall och prognos t.o.m. 2019-09-30
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen av den sammanfattade ekonomiska rapporten
per september månad 2019.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
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Dnr 2019-000216

Budget 2020 med plan för 2021-2022
Sammanfattning
Socialnämnden beslutar årligen om fördelning av de ekonomiska ramarna samt
verksamhetsplan som skall gälla för nämndens olika verksamheter. I
verksamhetsplanen ingår också nämndens prioriterade utvecklingsområden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 oktober 2019
Bifogade bilagor
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att verksamhetsplanen och upprättad ramfördelning skall
gälla för verksamhetsåret 2020.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden konstaterar redan nu att budgeten för IFO-avdelningens placeringar
2020 inte kommer att hålla, därför begär nämnden hos kommunfullmäktige ett
ramhöjade tillskott på 9,5 mkr för 2020. Socialnämnden ser inga andra möjligheter
till ytterligare besparingar inom förvaltningens verksamhetsområde.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
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Dnr 2019-000232

Sammanträdeskalender för socialnämnden och socialnämndens
arbetsutskott 2020
Sammanfattning
Avdelningen för verksamhetsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar
för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott 2020. Hänsyn har tagits till
ekonomiavdelningens planering av ekonomiska uppföljningar i mars (U1), juni (U2)
oktober (U3) och december månad (U4).
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-02
Tidplan 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förslag till sammanträdestider för socialnämnden och
socialnämndens arbetsutskott 2020.

Beslutet skickas till
Socialnämndens ledamöter och ersättare
Förvaltningschef
Avdelningschefer
Utredare

Justerare
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SON § 147

Dnr 2019-000315

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Med stöd av socialnämndens delegationsordning redovisas följande
delegationsbeslut för perioden 190901-191031.
Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen 190901-190930.
Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt hemteam,
matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats) 190901-190930.
Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen – Individ- och familjeomsorgen 190901190930.
Familjerätt, perioden 190901-190930.
Arbetsutskottets protokoll från 191003 och 191015.
Beslutsunderlag
Fattade delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
socialnämndens protokoll den 30 oktober 2019, § 147.

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (25)

Sammanträdesprotokoll
2019-10-30

Socialnämnden

SON § 148

Dnr 2019-000205

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar
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
förtecknats i protokoll den 30 oktober 2019, § 148.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SON § 149

2019-10-30

Dnr 2019-000072

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande
Sammanfattning
Det finns inget att rapportera.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (25)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SON § 150

2019-10-30

Dnr 2019-000093

Yttrande gällande IVO:s inspektion på Badhusbergets barnboende
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en föranmäld inspektion på
Badhusbergets barnboende 2019-04-19. I IVO:s beslut har det framkommit brister i
verksamheten.
IVO begär att socialnämnden redovisar sin inställning till bristen samt eventuella
åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas.
Socialnämnden ska också redovisa hur personalen arbetar enligt de rutiner
huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten utarbetat för att
säkerställa samverkn i samband med egenvård.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens yttrande den 2019-10-29
Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar socialförvaltningens yttrande som sitt eget till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Beslutet skickas till
IVO
Förvaltningschef
Avdelningschef IFO
Enhetschef barnboende LSS
MAS

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SON § 151

2019-10-30

Dnr 2019-000104

Övrigt
Sammanfattning
Ann-Charlotte Strömwall vill att förvaltningen tar fram uppgifter på hur många barn
och ungdomar som är placerade enligt SoL och LVU från Lysekils kommun.
Förvaltningen presenterar uppgifterna på socialnämndens arbetsutskotts
sammanträde.
Socialnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram uppgifter på hur många barn och ungdomar
som är placerade enligt SoL och LVU från Lysekils kommun.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef IFO

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (25)

