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Socialnämnden           2019-02-20 
                                                                         
                                                                         

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Socialnämnden Förvaringsplats:  Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2019-02-20 Justeringsdatum: 2019-02-26 

Anslagsdatum: 2019-02-26 Anslagets nedtagande: 2019-03-13 

Bevis om tillkännagivande av justering:  

 
       Majvor Smedberg 

 

Tid och plats   2019-02-20, kl 9.00 – 15.20, Borgmästaren, stadshuset, Lysekil 
 Nämnden ajournerar sig kl 14.45-15.10 för överläggningar. 

Beslutande   
Ledamöter  Ricard Söderberg (S), ordförande 
 Ronny Hammargren (LP), vice ordf. 
 Per-Olof Gustafsson (S) 
 Charlotte Wendel Lendin (S) 
 Ann-Charlotte Strömwall (L) 
 Marie Lindgren (LP) 
 Philip Nordqvist (M)  
 Krister Samuelsson (M) tjänstgör för Piotr Warta (SD)  
 Maria Ahlström (K) tjänstgör för Britt-Marie Kjellgren (K) 
 
Ersättare  Christina Gustafsson (S) 
 Britt-Marie Didriksson Burcher (L) 
 Nigel Bourne (MP) 
 Lena Hammargren (LP) 
 Camilla Carlsson (LP)   
  
Tjänstemän  Eva Andersson, förvaltningschef  
Övriga närvarande Sofia Öhrlund, ekonom §§ 21 - 22 
 Julia Lundwall, avdchef §§ 21- 23    
 Johanna Eklöf, avdchef VoO 21 – 22  
 Marianne Sandsten, avdchef §§ 21-22   
 Maria Granlund, utredare § 23-27 
 Klaus Schmidt, alkoholhandläggare § 24  
 Thor Karlsson, kommunrevisor §§ 21-22 
 Kent Olsson, kommunrevisor §§ 21-27 
 Majvor Smedberg, sekreterare 
 
Paragrafer  21 - 31 
 
 
Sekreterare …………………………………………………………..   
 Majvor Smedberg 
 
Ordförande:  …………………………………………………………………. 
 Ricard Söderberg 
 
Justerare: ………………………………………………………………….  
                                Charlotte Wendel Lendin  



 Sammanträdesprotokoll 
  

                                               2019-02-20 2/13 
  Socialnämnden 

 
Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

  
  

 § 21 
 
Redovisning av ekonomisk genomlysning 
SON Dnr 2019-000078 
 
Sammanfattning  
Anna Ågren och Ellinore Johansson från Ensolution gör en slutpresentation av sitt 
uppdrag som gäller: Övergripande ekonomistyrning med fördjupning inom 
hemtjänsten.  
 
Beslutsunderlag 
Slutpresentation 2019-02-20 
 
Socialnämndens beslut  
Nämnden tar del av redovisningen. 
 
 
Beslutet skickas till  
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Ekonom 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 22 
 
Årsrapport 2018 
SON 2019-000042 
 
Sammanfattning  
Årsrapport för 2018 redovisas till nämnden med verksamhet och det 
ekonomiska resultatet. Rapporten innehåller verksamhetsbeskrivning, 
måluppfyllelse, ekonomisk analys samt beskrivning av verksamhetens 
utmaningar inför kommande år. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31 
Årsrapport 2018 för Socialnämnden 
Nyckeltal för årsbokslut 2018 
 
Socialnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisat material för nämndens verksamhet 
2018. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonomer 
Avdelningschefer  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 23 
 
Berättelse för kvalitet och patientsäkerhet 2018 
Dnr SON 2019-000049 
 
Sammanfattning  
Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den  
1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2o11:9 ska arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras. Vårdgivare, 
bör varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. 

Förvaltningen har upprättat en gemensam berättelse för kvalitet och 
patientsäkerhet. I fokus är det arbete som har en direkt koppling till de personer 
som får insatser från oss. 
 
Beslutsunderlag 
Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2018 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till berättelse för kvalitets-och 
patientsäkerhet för 2018. 
 
 
 
Beslutet skickas till 

Förvaltningschef  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
Utredare  
Avdelningschef vård och omsorg (f.v.b. till berörda)  
Avdelningschef individ-och familjeomsorg (f.v.b. till berörda) 
Avdelningschef bistånd (f.v.b. till berörda) 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 24 
 
Tillsyn enligt alkohollagen under 2018 
Dnr SON 2019-000036 
 
Sammanfattning 
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens 
skadeverkningar. Bestämmelserna i alkohollagens 8 kap ger tillståndsmyndigheter 
rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljning av alkoholdrycker. 
 
Förvaltningen genomförde tillsyn av serveringsställen i kommunen året 2018 med 
sammanlagt 39 tillsynsbesök avseende restauranger med serveringstillstånd samt  
14 tillsynsbesök avseende folkölsförsäljning. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-29.  
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden tar del av redovisning av tillsynen enligt alkohollagen under 2018. 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Alkoholhandläggare SOF 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 25 
 
Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 – 2018, anmälan 
avser Biståndsavdelningen 
Dnr SON 2018-000121 
 
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 överlämnas till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. Anmälan ska göras då verkställigheten inte har påbörjats 
inom tre månader från beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31. 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden tar del av redovisningen. 
Rapporten överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige och till kommunens 
revisorer.   
 
 
 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 26  
 
Ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 – 2018, anmälan avser 
Individ- och familjeomsorgen 
Dnr 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). Rapporten ska överlämnas till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. Anmälan ska göras då verkställigheten inte har påbörjats 
inom tre månader från beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31. 
Rapport över ej verkställda beslut för kvartal 4 - 2018 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden tar del av redovisningen. 
Rapporten överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige och till kommunens 
revisorer.   
 
 
 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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Utdragsbestyrkande:  
 

 

 
§ 27 
 
Inrättande av bemanningsenhet vid socialförvaltningen 
Dnr SON 2019-000051 
 
Sammanfattning  
Socialförvaltningen föreslår att en bemanningsenhet inrättas i syfte att hjälpa 
enhetscheferna att uppnå en bemanning som motsvarar brukarnas behov. 
Bemanningsenhetens huvudsakliga uppdrag ska vara att rekrytera och 
tillhandahålla personal för tillfälliga, tidsbegränsade behov och att bistå med att 
fördela resurstid vid tillfällig överkapacitet ute i verksamheterna. 
Bemanningsenheten är också en förutsättning för att klara av arbetet med 
heltidsresan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-07 
Förslag till uppdrag och organisation för en bemanningsenhet  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att inrätta en bemanningsenhet.  
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera och besluta om 
detaljplanering avseende organisation, arbetssätt och riktlinjer för arbetet. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialförvaltningschef 
Socialförvaltningens avdelningschefer 
Socialförvaltningens ekonomer 
Chef personalenheten 
Utredare   
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 28 
 
Diskussion/beslut om framtidens äldreomsorg på Skaftö 
SON Dnr 2016-000284 
 
Sammanfattning  
Vid socialnämndens sammanträde 2018-10-02 § 154, beslutade socialnämnden att 
återremittera ärendet för att:  

• Inhämta information om ekonomiska konsekvenser,  
• Om Lysekilsbostäder AB:s möjlighet att bygga ett trygghetsboende,  
• Ta del av referensgruppens synpunkter i ärendet samt  
• Att den nya nämnden skulle ges möjlighet att bestämma inriktning om 

framtidens äldreomsorg på Skaftö.  
 

Vid socialnämndens sammanträde 2018-12-18 § 221 beslutades att:  
• Förvaltningen får i uppdrag att i början av 2019 återkomma med förslag om 

framtidens äldreomsorg på Skaftö med beslut i nämnden senast under april 
månad 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-25 
Socialnämndens protokoll 2018-10-02, § 154 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-10 
Socialnämndens protokoll 2018-12-18, § 221 
Referensgruppens remissvar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ricard Söderberg (S), Per-Olof Gustafsson (S), Charlotte Wendel Lendin (S): 
Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda en utökning till 21 platser vid 
Skaftöhemmet Gullvivan. 

Ronny Hammargren (LP), Marie Lindgren (LP), Philip Nordqvist (M) och Krister 
Samuelsson (M):  
Vad merkostnaden är med befintliga 12 platser på Gullvivan, jämfört med de andra 
boendena i kommunen.  
Vad kostnaden blir om Gullvivan utökas till 21 platser, jämfört med de andra 
boendena i kommunen 
Vad blir konsekvenserna vid en avveckling av Gullvivan med tanke på att gruppen 
äldre i kommunen beräknas öka, med tanke på att vi redan nu har fullt i våra 
boenden plus risken att det i ännu högre grad väljs dyr hemvård på Skaftö. 

Ann-Charlotte Strömwall (L): Att i förslag till beslut ska tillskrivas att utredningen 
avser att på Skaftöhemmet beaktas platser för somatik, demens och terminalvård. 

Maria Ahlström (K): Att Gullvivan fortsatt ska drivas och ge Skaftöborna ett 
fullgott särskilt boende. 
Att socialnämnden kräver ökad ramtilldelning för fortsatt drift av Gullvivan. 
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Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 28 forts 
 
Nämnden ajournerar sig kl 14.45-15.10 för överläggningar i ärendet. 
 
Efter överläggningar återtas de förslag till beslut på sammanträdet och samtliga 
ledamöter i nämnden lämnar ett gemensamt förslag till beslut:  
Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan till 
21 platser. Beakta särskilt, särskilda boendeplatser (SÄBO) inom demens, somatik, 
växelvård och hospis.  
 
Socialnämndens beslut  
Förvaltningen får i uppdrag att utreda en utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan 
till 21 platser. Beakta särskilt, särskilda boendeplatser (SÄBO) inom demens, 
somatik, växelvård och hospis. 
 
 
Beslutet skickas till  
Förvaltningschef 
Ekonom 
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§ 29 
 
Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
 
Sammanfattning  
Inget att informera om.  
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§ 30 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning  
Med stöd av nämndens beslut om delegationsordning redovisas följande 
delegationsbeslut:  
 

- Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen, perioden 2019-01-01 – 2019-01-31 
 

- Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt hemteam, 
matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats), perioden 2019-
01-01 – 2019-01-31 

 
- Familjerätt, perioden 2019-01-01 – 2019-01-31 

 
- Uppdragstagare, perioden 2019-01-01 – 2019-01-31 

 
- Urvalslista klient, perioden 2019-01-01 – 2019-01-31 

 
- Arbetsutskottets protokoll från 20190123 §§ 18-19 och från 20190207  

§§ 20-26  
 
Socialnämndens beslut  
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll, § 30 den 20 februari 2019.  
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§ 31  
 
Anmälningsärenden/redovisning av inkomna domar 
 
Sammanfattning  
Nämnden tar del av följande:  
 

- Redovisning – inkomna domar/beslut. Dnr 2018-000120, 2018-000322, 2019-
000018, 2019-000020, 2019-000022, 2019-000044 

 
Socialnämndens beslut  
Nämnden godkänner redovisningen av inkomna domar/beslut som förtecknats 
och redovisas i protokoll, § 31 den 20 februari 2019. 

 


