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        Justerare Utdragsbestyrkande 

Anslagsbevis av justerat protokoll 

Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 

Nämnd 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokoll justerades 

Datum då justeringen publiceras 

Datum då publiceringen av justeringen upphör 

Förvaring av protokollet 

Socialnämnden 

2019-11-26 

2019-11-29 

2019-11-29 

2019-12-23 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift ……………………………………………………………….. 
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SON § 152 Dnr 2019-000039  

Dialogmöte med kommunfullmäktiges presidium  
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktige sammanträde 2019-05-15, § 43 beslutades, att 
kommunfullmäktiges presidie ska ha minst ett dialogmöte med socialnämnden 
under 2019.  

Enligt 5 kap 32 § kommunallagen (KL) ska fullmäktige alltid inhämta förklaring från 
det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning/kritik är riktad.   

Förvaltningschef Eva Andersson informerar om socialnämndens verksamhets-
område och vad som skett inom verksamheterna under 2019.  

Socialnämnden påtalar att placeringarna har ökat väsentligt under 2018 och den 
höga nivån kvarstått även under 2019.    

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-15, § 43   
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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SON § 153 Dnr 2019-000346  

Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten - Brasseri Sjökanten 
Sammanfattning 
Brasserie Lysekil AB ansöker om serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
(2010:1622) om att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten i 
serveringslokalen samt vid uteservering vid Brasseri Sjökanten, Södra Hamngatan 6, 
453 33 Lysekil året runt mellan kl 11.00 - 02.00, samt fredagar, lördagar och dag 
före helgdag kl 11.00-03.00. 

Kommunicering har skett enligt 17 § förvaltningslagen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-31 

Socialnämndens beslut 
Med stöd av 8 kap 12 § alkohollagen, avslå Brasserie Lysekil AB org nr 559210-7675 
ansökan om tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten vid 
Brasseri Sjökanten, Södra Hamngatan 6, 453 33 Lysekil med giltighetstiden året 
runt i serveringslokalen samt på uteserveringen.  

 

Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare för vidare distribution 
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SON § 154 Dnr 2019-000348  

Redovisning av delegationsbeslut 
Sammanfattning 
Med stöd av socialnämndens delegationsordning redovisas följande 
delegationsbeslut. 

Med stöd av socialnämndens delegationsordning redovisas följande 
delegationsbeslut för perioden 190901-191031.  

Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen 191001-191031. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt hemteam, 
matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats) 191001-191031. 

Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen – Individ- och familjeomsorgen 191001-
191031. 

Familjerätt, perioden 191001-191031. 

Arbetsutskottets protokoll från 2019-11-07.   

Beslutsunderlag 
Fattade delegationsbeslut för perioden 191001-191031 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
socialnämndens protokoll den 26 november 2019, § 154.  
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SON § 155 Dnr 2019-000347  

Val av representanter till Rådet för äldrefrågor och Rådet för 
funktionshinderfrågor 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska välja ledamot och ersättare till kommunala rådet för äldrefrågor 
och kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Vald ledamot är tillika ordförande i 
råden. Ersättarna är personligt valda.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ricard Söderberg (S): Christina Gustavsson föreslås som ordinarie ledamot i råden 
och Ronny Hammargren fortsätter sitt uppdrag som ersättare i råden.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden utser Christina Gustavsson till ledamot och tillika ordförande och 
Ronny Hammargren utses som ersättare till råden.       

 

Beslutet skickas till 
Valda representanter 
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SON § 156 Dnr 2017-000306  

Redovisning av webbtjänsten "En bra plats" 2017 - tjänst som erbjuds 
av anhörigstödet 
Sammanfattning 
Anhörigstödet erbjuder sedan 2014 e-tjänsten ”En bra plats”. De första tre åren 
bedrevs e-tjänsten i projektform och sedan 2017 bedrivs e-tjänsten i 
socialförvaltningens egen regi. Redovisning till socialnämnden ska ske en gång per 
år. 

”En bra plats” ger anhöriga från 16 år och uppåt kunskap om olika diagnoser, 
funktionsnedsättningar och missbruksproblematik. Det är ett kompletterande stöd 
till anhöriga oberoende av tid och plats. Ett säkert forum där anhöriga kan få verktyg 
för att öka tryggheten i sin roll som anhörig och möjlighet att nätverka med andra 
anhöriga enskilt eller i grupp.       

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-05 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.        

 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Anhörigsamordnare 
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SON § 157 Dnr 2019-000327  

Riktlinjer hjälpmedel, beslutsprocess för förändringar i riktlinjer och 
produktanvisningar - Rekommendation från VästKom till kommunerna 
Sammanfattning 
VästKoms styrelse har skickat ut ett förslag till kommunerna om en förenklad 
beslutsprocess gällande riktlinjer respektive produktanvisningar. Förändringar 
arbetas fram i dialog med kommunerna vilket bedöms bidra till en god förankring 
och VästKom föreslår att beslut kan fattas i deras styrelse respektive av direktör.     

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-06 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar i enlighet med VästKoms styrelses förslag till förändrad 
beslutsprocess om riktlinjer och förändringar i produktanvisningar som gäller från 
och med 1 oktober 2019.       

 

Beslutet skickas till 
VästKom 

Förvaltningschef 

Avdelningschef VoO 
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SON § 158 Dnr 2019-000019  

Ekonomisk uppföljning U4 - 2019  
Sammanfattning 
Enligt kommunens styrmodell ska uppföljning av budgetramar och resurser ske per 
sista februari (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3), 31 oktober (U4) samt årsrapport 
per 31 december.  

Uppföljningsrapport 4 (U4) omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden 
samt prognos för helår. Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-18 
Standardrapport oktober 2019 
Förvaltningsöversikt oktober 2019 
Utfall och prognos till nämnd  
Uppföljningsrapport U4    

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen av den ekonomiska 
uppföljningsrapporten U4 med nyckeltal för individ- och familjeomsorg, 
LSS/socialpsykiatri samt vård- och omsorg.       

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Kommunens revisorer 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Avdelningschefer 
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SON § 159 Dnr 2019-000019  

Ekonomisk åtgärdsplan med konsekvensbeskrivning 2019 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2019-04-24, § 45 att inte gå vidare med den åtgärdsplan 
som tagits fram som motsvarande 12,5 mnkr för att nå en budget i balans 2019. 
Nämnden beslutade att begära en utökad ekonomisk ram hos kommunfullmäktige 
med 11,1 mnkr motsvarade den ökning av placeringar inom avdelningarna barn- och 
unga och LSS.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-12, § 53 att utöka socialnämndens 
ekonomiska utrymme med 12,6 mnkr för 2019 som var nämndens prognostiserade 
underskott.  

Vid socialnämndens sammanträde 2019-10-30 § 144 – Ekonomisk uppföljning per 
september 2019 beslutade socialnämnden att upprätta en åtgärdsplan enligt 
kommunens ekonomiska styrprinciper.  Åtgärdsplan med konsekvensbeskrivning 
ska presenteras vid socialnämndens sammanträde 2019-11-26, då den ekonomiska 
uppföljningen per september visar på ett underskott med 2,7 mnkr.    

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-19 
Ekonomisk åtgärdsplan 
Konsekvensbeskrivning   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag 

Ann-Charlotte Strömwall (L): Avslag till förvaltningens skrivning i förslag till beslut 
i ärende 7. Sedan skrivningen om ”Förvaltningen föreslår nu att boendet är fortsatt 
tillfälligt stängt tills slutligt beslut om äldreboende på Skaftö fattas” Det skall finnas 
besltat datum för beslut om Skaftöemmet Gullvivan! Många väntar på framtiden för 
Gullvivan 

Britt-Marie Kjellgren (K): Socialnämnden godkänner inte den framtagna 
åtgärdsplanen (med tillhörande konsekvensbeskrivning). Den tillhörande 
konsekvensbeskrivningen för bland annat LSS-verksamheterna är orimlig om god 
verksamhet och omsorg skall behållas. 

Beslutsgång 
Orföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller 
förvaltningen förslag. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner framtagen åtgärdsplan för 2019, vilket innebär köpstopp 
i hela förvaltningen.        
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Reservationer 
Britt-Marie Kjellgren (K): Jag godkänner inte den framtagna åtgärdsplanen (med 
tillhörande konsekvensbeskrivning). Den tillhörande konsekvensbeskrivningen för 
bland annat LSS-verksamheterna är orimlig om god verksamhet och omsorg skall 
behållas. 

Ann-Charlotte Strömwall (L): Jag reserverar mig mot beslutet i ärende 7 om 
konsekvensbeskrivning punkt 5 gäller fortsatt ”tillfällig fortsatt stänging av 
Gullvivan i avvaktan på permanent beslut”. Jag ställer inte upp på den 
formuleringen. Det skall finnas slutdatum för beslut i denna stora fråga. Många, 
många väntar p beslut och vill inget hellre än att Gullvivan skall öppna igen. Detta 
förhalande är grymt. Man kan tolka förvaltningens skrivng att två nyss inlämnade 
motioner om SÄBO-platser skall behandlas först.  

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Avdelningschefer 
 

 



 

  Socialnämnden
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2019-11-26 
 

13 (19) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

SON § 160 Dnr 2019-000350  

Intern kontroll 2020 - kontrollmoment 
Sammanfattning 
I enlighet med ”Riktlinjer för intern kontroll för Lysekils kommun” ansvarar 
nämnden för den interna kontrollen inom respektive område. Nämnden ska varje år, 
utifrån en riskanalys, besluta om vilka processer eller rutiner som ska granskas.  

När socialnämnden beslutat om vilka processer och/eller rutiner som ska granskas 
kommer processerna/rutinerna att utökas med kontrollmoment samt 
granskningsaktiviteter i en särskild plan för den interna kontrollen som läggs fram 
för beslut i socialnämnden i januari 2020.       

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-14 
Förslag till processer och rutiner för intern kontroll 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att följande processer/rutiner ska granskas och ligga till 
grund för 2020 års internkontroll:  

− Förhandsbedömning av barn och unga,   

− Uppföljning av personer som hr beviljats insats, bostad med särskild service för 
vuxna enligt LSS, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn 
eller ungdomar enligt LSS eller särskilt boende enligt SoL för personer med 
psykisk funktionsnedsättning, där insatser verkställs av anna utförare än Lysekils 
kommun och  

− Kommunens rutin för rehabilitering.          

 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Utredare 
Kvalitetschef KSF 
 

 



 

  Socialnämnden
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2019-11-26 
 

14 (19) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

SON § 161 Dnr 2019-000038  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, avseende individ- och 
familjeomsorg 
Sammanfattning 
Socialnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård- och omsorg 
(IVO) om en beviljad insats enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) inte verkställts inom tre månader.   

Socialnämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom tre månader.  

Om IVO bedömer att insatser inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten 
ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten 

Rapporten ska också rapporteras till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelsen 2019-11-13 
Rapporter 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen och överlämnar rapporten för kännedom 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.       

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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SON § 162 Dnr 2019-000025  

Sammanställning - budgeterade placeringar inom barn- och 
ungdomsenheten samt inom vuxenenheten 
Sammanfattning 
Placeringar av barn och unga samt av vuxna med missbruksproblematikkan ha stor 
påverkan på socialnämndens ekonomiska resultat.  

För att bättre följa budgetläget för placeringar inom barn/ungdoms- och 
vuxenenheten tar förvaltningen fram en sammanställning varje månad som 
redovisas för nämnden.     

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13  
Sammanställning placering vuxna per 2019-11-05 
Sammanställning placering BoU 2019-11-12    

Socialnämndens beslut 
Nämnden noterar informationen.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kommunens revisorer 
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SON § 163 Dnr 2019-000113  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, avseende 
äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning 
Sammanfattning 
Socialnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård- och omsorg 
(IVO) om en beviljad insats enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) inte verkställts inom tre månader.   

Socialnämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom tre månader.  

Om IVO bedömer att insatser inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten 
ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten 

Rapporten ska också rapporteras till kommunfullmäktige och kommunens revisorer      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13 
Rapport ej verkställda beslut 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen och överlämnar rapporten för kännedom 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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SON § 164 Dnr 2019-000015  

Sammanställning - Beslut om särskilt boende  
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar om antal lediga platser på särskilt boende samt hur 
många personer med biståndsbeslut som väntar på en ledig plats.                                                                                                                 
Socialförvaltningen lämnar också information om aktuell beläggning på 
korttidsboendet Kompassen.          

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-18 
Rapport - Beslut om särskilt boende 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.      

 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
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SON § 165 Dnr 2019-000206  

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 protokoll den 26 november 2019, § 165.  
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SON § 166 Dnr 2019-000072  

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
Sammanfattning 
 Förvaltningschef 
Förvaltningen har fått in överklagande gällande beslutet om utbyggnaden på 
Skaftöhemmet Gullvivan.  

Har varit på Folkhälsorådets sammanträde. Folkhälsorådet har fått pengar från 
Norra HSN för perioden 2020-2023 med 840 000 per år för gemensamma 
folkhälsoinsatser i Lysekils kommun. Lysekils kommun bidrar med motsvarandr 
belopp. Barnkonventionen folkhälsorådets fått pengar 40% i två år ska bli en 
utbildningsplan.  

Förvaltningens utredare och avdelningschefen för biståndsenheten har sett över hur 
kommunen kan utföra inköp av mat för brukarna. De har haft möte med Samhall 
och kommunens upphandlare. Information om detta sker på pensionärsrådet den  
16 december. 

Informerar om den nya organisationen på socialförvaltningen som träder i kraft  
den 1 januri 2020. 

Vice ordföranden 
Närvaron har inte varit hög på pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor 
av de valda politikerna från utbildnings- och sammhälsbyggnadsnämnden.    

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden noterar informationen.    
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