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§ 2  

Information om pågående faderskapsutredning 
Sammanfattning 
Socialnämnden informeras om en pågående faderskapsutredning.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-30   

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.   

Beslutet skickas till 
Handläggande socialsekreterare för vidarebefordran 
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§ 3 Dnr 2020-000004 

Redovisning av delegationsbeslut  
Sammanfattning 
Socialnämnden tar del av fattade delegationsbeslut som förtecknats i lista. 

Beslutsunderlag 
Anmälda fattade delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 4 Dnr 2020-000014 

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar  
Sammanfattning 
Socialnämnden tar del av de förtecknade anmälningsärendena. 

Beslutsunderlag 
Inkomna skrivelser, beslut och domar. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser, beslut och domar 
som förtecknats i protokoll den 30 januari 2020, § 4.  
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§ 5 Dnr 2020-000043 

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till slutet sällskap 
Sammanfattning 
Havings skafferi AB, ansöker om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) 
att servera starköl, vin samt spritdrycker och andra jästa drycker i Havings skafferi, 
Stengatan 8, 453 33 Lysekil.  

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt mellan kl 11.00 - 01.00 till slutet 
sällskap samt tillstånd till cateringverksamhet till slutet sällskap mellan  
kl 11.00 - 22.00. 

Det har inte framkommit några anmärkningar runt sökanden eller serveringsstället. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622), bevilja 
Havings skafferi AB org.nr 559188-4647 tillstånd att servera starköl, vin samt 
spritdrycker och andra jästa drycker i Havings skafferi, Stengatan 8, 453 33 Lysekil. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt mellan kl 11.00 - 01.00 till slutet 
sällskap samt tillstånd till cateringverksamhet till slutet sällskap mellan  
kl 11.00 - 22.00. 

Om störningar uppstår för närboende kan öppethållande komma att begränsas. 

Beslutet skickas till 
Handläggande alkoholhandläggare för vidarebefordran 
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§ 6 Dnr 2019-000165 

Läget på äldreboendet Skaftöhemmet Gullvivan 
Sammanfattning 
Gullvivans äldreboende stängdes tillfälligt juni – september 2019 på grund av att 
bemanningen inte gick att säkerställa inför sommaren. I oktober 2019 omprövade 
socialnämnden sitt beslut och förlängde stängningen fram till och med 2020-01-30 
då rekryteringsproblemen kvarstod. 

Förvaltningen informerar om aktuellt läge om den ursprungliga personalgruppen 
och om resultatet av annonseringen av tjänster under december - januari till 
Skaftöhemmet Gullvivan. I nuläget finns det inte tillräckligt med personal för att 
återöppna Gullvivan.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Strömwall (L) Piotr Warta (SD): Återremittera ärendet, då det fattas 
annons i Bohusläningen, Lysekils Posten och Dagens Samhälle. Datum för öppnande 
av Skaftöhemmet Gullvivan. Möjlighet att hyra moduler. Revisorerna först granskar 
testamente och gåvobrev. Kontakta jurister för tolkning av Sven Danielssons yttersta 
vilja. Öppna om möjligt 28 maj 2020. Lysekils Bostäders avtal om hyra förlängs i 
mars. Lysekils Bostäder utför snarast akuta fel för en lång och trogen hyresgäst 
Skaftöhemmet Gullvivan. 

Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar socialnämnden om ärendet ska avgöras idag och finner att 
socialnämnden ska avgöra ärendet idag. 

Omröstning begärs 

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Ricard Söderbergs förslag 

Nej-röst för Ann-Charlotte Strömwall och Piotr Wartas förslag 
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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) X 

Ann-Charlotte Strömwall (L) X 

Marie Lindgren (LP) X 

Philip Nordqvist (M) X 

Piotr Warta (SD) X 

Britt-Marie Kjellgren (K) X 

Summa 6 3 

Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för Ricard Söderbergs förslag och 3 nej-röster för Ann-Charlotte 
Strömwall och Piotr Wartas förslag beslutar socialnämnden bifalla Ricard 
Söderbergs förslag.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att förlänga den tillfälliga stängningen av Skaftöhemmet 
Gullvivan till och med 2020-12-31.  

Protokollsanteckning 
Skaftöhemmet har sedan maj varit en fråga som diskuterats flitigt och har inte varit 
en lätt fråga att behandla för Socialnämnden. Men vi har till största del varit överens 
om att ett öppnade inte fungerat när det inte finns personal som kan säkra den 
vården som våra gamla har rätt till. Vi skall värna om våra boenden i hela 
kommunen inklusive Skaftö. 
Med denna bakgrund tillstyrker vi den tillfälliga stängningen av Skaftöhemmet 
Gullvivan i avvaktan på den utredning som kommunstyrelseförvaltningen skall 
starta  
”Utredningen om framtida äldreomsorg i Lysekil” och att detta skall göras 
skyndsamt. När denna är färdig så skall den upp till KF för antagande så att vi kan 
verka för att ha bra och god äldreomsorg i hela kommunen.  
Philip Nordqvist (M), Gunvor Andén (M), Ronny Hammargren (LP), Marie 
Lindgren (LP), Lena Hammargren (LP), Ricard Söderberg (S), Per-Olof Gustafsson 
(S), Charlotte Wendel Lendin (S) och Christina Gustavsson (S).   
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Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 

Reservationer 
Britt-Marie Kjellgren (K): Reserverar sig mot beslutet. 

Ann-Charlotte Strömwall (L): Reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig 
reservation. 

Piotr Warta (SD): Reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation. 
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Reservation från Ann-Charlotte Strömwall (L) – Socialnämndens beslut 
2020-01-30, § 6 – Läget på äldreboendet Skaftöhemmet Gullvivan 
I dagens beslut om Skaftöhemmet reserverar jag mig till förmån till mitt yrkande om 
återremiss. Jag anser att en ny annonsering skulle förbättra ansökning och 
rekrytering av personal. Ett slutdatum för anställning till exempel 28/5 2020. 
Kommunens värdegrund säger att vi gör ”vårt yttersta” för kommuninnevånarna – 
stryk det!  

Att yrka återremiss var en möjlighet att få personal genom annonsering även i 
pressen och ett slutdatum!  

Det är med stor sorg i hjärtat som vi Liberaler i socialnämnden förlorade 
tillsammans med (SD) och (K) mot (S), (LP) och (M) som i majoritet röstade för 
stängning av Gullvivan till 2020-12-31! Vi konstaterar också att ”Utredningen om 
framtidens äldreomsorg” inte är avhängigt av beslutet idag om Gullvivans 
”tillfälliga” stängning. 

Ann-Charlotte Strömwall för Liberalerna 
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Reservation från Piotr Warta (SD) – Socialnämndens beslut  
2020-01-30, § 6 – Läget på äldreboendet Skaftöhemmet Gullvivan 

Sverigedemokrater, anser att det ska finnas äldreboende i alla delar av vår kommun. 
Vi är medvetna om svårigheter med att hitta lämplig personal för att garantera 
bemanning i Skaftöhemmet Gullvivan. Samtidigt måste vi påpeka att SD i Lysekil 
(samt flera övriga partier) har lovat inför valet 2018 att Gullvivan kommer att 
bevaras.   

Vi anser att på grund av omfattning och kostnader hörande till detta, frågan om 
Skaftöhemmets framtid hänskjuts för beslut till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. 

Vår uppfattning är att förvaltningen ska göra nya försök att rekrytera personal under 
2020. 

Vi Sverigedemokrater i Lysekil reserverar oss därför mot beslutet om att förlänga 
den tillfälliga stängningen av Skaftöhemmet Gullvivan till och med 2020-12-31. 

Vi Sverigedemokrater röstade att punkt 6 i dagordningen ska återremitteras. 

Piotr Warta för Sverigedemokraterna 
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§ 7 Dnr 2019-000019 

Ekonomisk uppföljning 2019 - Muntlig information 
Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Catarina Ross ger en muntlig information om utfall för 2019. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 8 Dnr 2019-000025 

Utfall av - budgeterade placeringar 2019 inom vuxen, barn- och 
ungdomsenheten  
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 över placeringar 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Avdelningschef Mottagning och utredning 
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§ 9 Dnr 2020-000003 

Sammanställning - Beslut om särskilt boende 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen lämnar information om antal lediga platser på särskilt boende 
samt ger en lägesrapport om aktuell beläggning på kommunens korttidsboende.  

Beslutsunderlag 
Sammanställning – Antal lediga platser SÄBO och beläggning på korttidsboende. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisad information. 
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§ 10 Dnr 2020-000046 

Varuinköp via e-handel 
Sammanfattning 
Allt fler kommuner inför inköp via internet med hemleverans, istället för att 
hemtjänsten handlar dagligvaror i butik för brukare som beviljats insatsen inköp. 

Socialförvaltningen har utrett möjligheten att införa varuinköp via e-handel under 
hösten 2020 och föreslår upphandling av tjänsten där samtliga handlare i Lysekil 
ges förutsättningar. Det finns inga juridiska eller rättsliga hinder att ersätta inköp i 
fysisk butik med e-handel.  

Syftet med varuinköp via e-handel är att undersköterskan ska fokusera på 
omvårdnadsinsatser istället för serviceinsatser. Varuinköp via e-handel för den 
enskilde har visat sig ge bättre förutsättningar för att tillgängliggöra samma 
sortiment som för övriga samhällsmedborgare och därmed öka självständighet, 
delaktighet och valfrihet.  

Den totala besparingen för verksamheten vid en övergång till varuinköp via e-handel 
beräknas årsvis uppgå till cirka 500 tkr.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-01 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag avseende upphandling och 
införande av varuinköp via e-handel i hemtjänsten.       

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Ekonom 
Utredare 
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§ 11 Dnr 2019-000195 

Rapport - Kostnad per brukare (KPB) 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar resultatet för kostnad per brukare (KPB) för 
verksamhetsår 2018. KPB är en metod för att kostnadsberäkna olika insatser inom 
socialtjänsten och är ett viktigt underlag för att planera, utveckla och följa upp 
socialtjänstens verksamheter. Avdelningscheferna ansvarar för att upprätta 
åtgärdsplaner.  

Ensolution som genomför undersökningen på uppdrag av socialnämnden, 
redovisade resultatet av KPB den 19 juni 2019. Vid det tillfället var medelvärdet för 
de kommuner som deltar i KPB baserat på 2017 års resultat. I den 
resultatredovisning som nu redovisas till nämnden är KPB-kommunernas 
medelvärde uppdaterat till 2018 års resultat.  

Inom äldreomsorgen har antalet boendedygn ökat samtidigt som totalkostnaden 
inom särskilt boende har minskat.  

Antalet beviljade hemtjänsttimmar har minskat med tolv procent sedan 2017 men 
bemanningen har ännu inte anpassats. Vilket resulterat i endast en marginell 
minskning av totalkostnaden.  

Den totala konsumtions- och medelkostnaden för LSS-insatser har ökat trots 
oförändrat antal brukare vilket bland annat beror på demografi, individers skilda 
behov, externa placeringar och korttidsvistelse.  

Snittkostnaden för ett dygn i gruppbostad har minskat, boendestödet har sänkt sin 
medelkostnad men medelkostnaden per dygn i servicebostad har ökat.  

Trots att antalet brukare inom IFO inte har minskat utan snarare ökat något från 
2017 har medelkostnaden gått ner per brukare, vilket tyder på medvetna åtgärder. 

I de olika åldersintervallen är det 7-19 år som sticker ut med en högre medelkostnad 
och även andel brukare jämfört med andra kommuner.  

Hushåll med ekonomiskt stöd har minskat under 2018. De åldersgrupperna som 
stack ut under 2017 med en hög kostnad per invånare har under 2018 minskat.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-01 
Kostnad per brukare, externa nyckeltal 
KPB-rapport Lysekil utfall 2018 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner socialförvaltningens redovisning av KPB 2018. 
Socialnämnden ser instrumentet KPB som inaktuellt för socialförvaltningen och 
socialnämndens utvecklingsarbete. Metoden KPB är en efterkalkyl, vilket inte ger en 
användningsbar nulägesanalys     
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Beslutet skickas till 
Ledamöter och ersättare i socialnämnden 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Utredare  
Kommunfullmäktige 
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§ 12 Dnr 2019-000350  

Intern kontroll 2020 - kontrollmoment 
Sammanfattning 
Socialnämnden godkänner plan för intern kontroll 2020. Planen innehåller de 
processer och rutiner som ska granskas, en beskrivning och värdering av de risker 
som identifierats i varje process/rutin, granskningsaktiviteter samt en tidsplan för 
dessa.    

Följande kontrollpunkter ska granskas 2020: 
1 Förhandsbedömning av barn och unga. Process för att aktualisering av ärenden 

som rör barn och unga. Resultatet av granskningen redovisas på socialnämndens 
sammanträde 2020-03-30. 

2 Uppföljning av bostadsinsatser externa utförare LSS och socialpsykiatri; 
uppföljning av avtal och individer. Resultatet av granskningen redovisas på 
socialnämndens sammanträde 2020-05-20.   

3 Kommunens rutin för rehabilitering. Resultatet av granskningen redovisas på 
socialnämndens sammanträde 2020-10-05.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-13 
Intern kontroll - plan 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner plan för intern kontroll 2020.  

 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Kvalitetschef, Avdelningen för verksamhetsstöd 
Förvaltningschef  
Avdelningschefer socialförvaltningen 
Utredare  
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§ 13 Dnr 2020-000041  

Remiss - Förslag till gemensam överenskommelse om samverkan för 
barn och ungas bästa mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 
Sammanfattning 
Företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen har tagit 
fram ett sammanslaget förslag som baseras på två tidigare överenskommelser om 
barn och unga i Västra Götaland. Det är förslag på gemensam överenskommelse om: 

Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet samt  

Samverkan för barn och ungas bästa-Västbus  

Förslaget har skickats ut på remiss till berörda nämnder och styrelser inom VGR och 
länets 49 kommuner samt intresseorganisationer.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-09 
Missiv 
Förslag till överenskommelse 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom det sammanslagna förslaget till överenskommelse.  

 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef Mottagning och utredning för vidarebefordran till berörda 
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§ 14 Dnr 2020-000042  

Föreskrifter för abonnemang om måltidsdistribution 
Sammanfattning 
Individ och Myndighetsnämnden gav 2014 socialförvaltningen uppdrag att utarbeta 
tillämpningsregler för insatsen matdistribution. Beslut fattades 2014-11-27. 

För att möta dagens behov och samtidigt förenkla administrationen samt utveckla 
möjligheten till mer digitala lösningar behöver beslut om detaljtillämpning 
revideras.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10 

Socialnämndens beslut 
Detaljtillämpningsföreskrifter för abonnemang om måltidsdistribution revideras till:  

Ett helabonnemang som avser 30 dagar. 

Reducering av avgiften kan ske vid akuta uppehåll samt vid planerat uppehåll av 
insatsen.  

 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef                                                                                                            
Avdelningschefer för vidarebefordran till övriga berörda 

 
 
 



 

  Socialnämnden    
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2020-01-30 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 15 Dnr 2020-000045  

Vägledande rutiner för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen 
som avser matdistribution  
Sammanfattning 
Socialnämnden behöver revidera biståndsenhetens vägledande rutiner som gäller 
biståndshandläggning för Vård och Omsorg.         

Revideringen avser insatsen matdistribution enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen och ska 
gälla för de personer som har behov av insatsen alla dagar i veckan.  

Måltidsdistribution med behov understigande 30 dagar i månaden ska inte bedömas 
ligga inom ramen för rätt till bistånd.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget att måltidsdistribution med behov 
understigande 30 dagar i månaden inte ska bedömas ligga inom ramen för rätt till 
bistånd. 

Tidigare vägledande rutiner för biståndshandläggning i Vård och Omsorg upphör 
därmed att gälla och ersätts med de reviderade vägledande rutinerna.  

 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef                                                                                                            
Avdelningschefer för vidarebefordran till övriga berörda 
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2020-01-30 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 16 Dnr 2020-000048  

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande  
Sammanfattning 
Ann-Catrin Waldén, enhetschef Barn och unga, informerar vad som hänt och vilka 
åtgärder som vidtagits efter de oroligheter som ägde rum i centrala Lysekil i 
december månad 2019.    

Tf förvaltningschef Marianne Sandsten informerar om kommunstyrelsens beslut 
2020-01-29, § 9 - Utredning om framtidens äldreomsorg.  

Tf förvaltningschef informerar om att Lysekils kommun fått förfrågan från VGR att 
vara med i ett sprututbytes-projekt. Förvaltningen är positiv till att vara med i 
projektet. Projektet startar 2020-02-25, bussen kommer varannan vecka till Lysekil 
fram till 2020-04-25, därefter sker en utvärdering. 

Ordförande 
Ordföranden informerade om möte med socialnämndsordförande och 
förvaltningschefer inom Fyrbodal.       

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.     
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