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Socialnämnden 2019-04-24 
                                                                         
                                                                         

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Socialnämnden Förvaringsplats:  Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 Justeringsdatum: 2019-04-30 

Anslagsdatum: 2019-05-02 Anslagets nedtagande: 2019-05-24 

Bevis om tillkännagivande av justering:  

 
       Majvor Smedberg 

 

Tid och plats   Onsdagen den 24 april 2019 kl. 9.00 – 15.00 Borgmästaren, stadshuset, Lysekil  
  Ajournering § 41 kl 9.20-9.35 samt § 45 kl 14.25-14.30 

  
Beslutande   Ricard Söderberg (S), ordförande 
Ledamöter   Ronny Hammargren (LP), vice ordförande 
  Per-Olof Gustafsson (S) 
 Charlotte Wendel Lendin (S) 
 Ann-Charlotte Strömwall (L) 
 Marie Lindgren (LP) 
 Philip Nordqvist (M)  
 Piotr Warta (SD)  
 Britt-Marie Kjellgren (K) 
   
Ersättare  Christina Gustavsson (S) 
 Britt-Marie Didriksson Burcher (L) 
 Lena Hammargren (LP) 
 Camilla Carlsson (LP) 
 Krister Samuelsson (M) §§ 41-44, 46-51  
 Carina Holgersson (SD) 
 Maria Ahlström (K)   
  
Tjänstemän  Eva Andersson, förvaltningschef  
Övriga närvarande Katarina Roos, ekonom  
 Julia Lundwall, avdelningschef IFO    
 Johanna Eklöf, avdelningschef VoO §§ 41-44, 46-51  
 Marianne Sandsten, avdelningschef Biståndsenheten §§ 41-44, 46-51  
 Thor Karlsson, kommunrevisor  
 Majvor Smedberg, sekreterare 
 
Paragrafer   41 - 51 
 
 
Sekreterare …………………………………………………………..   
  Majvor Smedberg 
 
Ordförande:  …………………………………………………………………. 
  Ricard Söderberg 
 
Justerare: ………………………………………………………………….  
                                    Marie Lindgren    
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 41 
 

Yttrande över revisorernas granskning av socialnämndens årsredovisning 
2018 
SON 2019-000105 
 
Sammanfattning  
Revisorerna har i revisionsberättelse för år 2018 riktat anmärkning mot socialnämnden 
för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll under 2018. 
Den politiska revisionens bedömning för 2018 är att socialnämnden inte vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskottet som ökat under året. 
Beslutade och insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga. 
Revisorerna riktar även anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsikt över 
socialnämnden. Slutligen tillstyrker inte revisionen ansvarsfrihet för socialnämnden. 
 
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över revisorernas anmärkning. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens yttrande daterad 2019-04-24 
Revisionsberättelse för 2018 
 
Nämnden ajournerar sig för överläggningar i ärendet kl 09.20-09.35 

Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar enhälligt enligt förvaltningens yttrande avseende revisionens 
rapport till kommunstyrelsen.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Protokollsanteckning 
Ronny Hammargren (LP) lämnar in en protokollsanteckning 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 42 
 
Intern kontroll 2019 – Granskning av lex Sara-åtgärder och 
genomförandeplaner 
SON 2018-000304 
 
Sammanfattning  
  
Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Socialnämnden fattade den 18 december 2018 beslut om 
kontrollområden inför 2019. Följande perspektiv och områden valdes:  

• Perspektiv målgrupp: Genomförandeplaner 
• Perspektiv verksamhet: Rutin för hantering av privata medel  
• Perspektiv verksamhet: Genomförande av åtgärder utifrån lex Sarah utredningar  

Denna rapport innehåller resultatet av granskningar gällande genomförandeplaner samt 
genomförande av åtgärder utifrån lex Sarah utredningar.  
Granskningen resulterade i ett antal åtgärdsförslag för att förbättra kvalitén inom 
respektive område.  
 
Granskning av den tredje och sista kontrollpunkten kommer att genomföras och redovisas 
till nämnden under hösten.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-18 
Internkontroll – uppföljning 2019 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden godkänner redovisningen av förvaltningens rapport om intern kontroll 
avseende granskning av genomförandeplaner och genomförandet av  
lex Sarah åtgärder. 
 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med att genomföra de 
åtgärdsförslag som presenterats. 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Förvaltningschef 
Utredare 
Avdelningschef VoO 
Avdelningschef LSS och socialpsykiatri 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 43 

Remiss – Rekommendation från SKL till kommunerna om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 
SON 2019-000056 
 
Sammanfattning  
Rekommendationen handlar om att kommunerna gemensamt, till SKL ska finansiera 
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år  
2020 - 2024. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-01 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta rekommendationen från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Socialchef 
Förvaltningsekonom  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 44 
 
Ekonomisk uppföljning 2019  
SON 2019-000019 
 
Sammanfattning  
Förvaltningens ekonomiska resultat per mars månad 2019 redovisas.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-10 
Prognos mars 2019 
Standardrapport mars 2019 
Förvaltningsöversikt mars 2019 
   
Socialnämndens beslut 
Nämnden tar del av den sammanfattande ekonomiska rapporten per mars månad 2019. 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten 
Kommunens revisorer 
Förvaltningschef socialförvaltningen 
Ekonom socialförvaltningen 
Avdelningschefer socialförvaltningen 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 45 
 
Åtgärdsplan 2019  
SON 2019-000109 
 
Sammanfattning  
Socialförvaltningen presenterade vid socialnämndens sammanträde 2019-03-26,  
§ 34 ekonomisk uppföljning U1 med prognos för helår för nämndens verksamhet. 
Rapporten visar på ett underskott med 12,5 mnkr för 2019. En åtgärdsplan har tagits 
fram med konsekvensbeskrivningar på föreslagna åtgärder för en ekonomisk 
handlingsplan 2019.  
 
Beslutsunderlag 
Åtgärdsplan 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Ricard Söderberg (S): Socialnämnden har tagit del av socialförvaltningens förslag av 
åtgärdsplan på 12,5 mnkr. Socialnämnden är inte beredd att ställa sig bakom den 
åtgärdsplan utifrån de konsekvenser som den innebär.  
Socialnämnden begär därför att kommunfullmäktige ökar socialnämndens ekonomiska 
utrymme för 2019 med 11,1 mnkr som motsvarar den ökning av placeringar inom 
enheten för barn och unga samt inom LSS som tillkommit efter det att socialnämndens 
budget fastställts. 
Socialnämnden väljer att inte gå vidare med åtgärdsplanen. 
 
Nämnden ajournerar sig för överläggningar i ärendet.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av socialförvaltningens förslag av åtgärdsplan på 12,5 mnkr. 
Socialnämnden är inte beredd att ställa sig bakom den åtgärdsplan utifrån de 
konsekvenser som den innebär.  
Socialnämnden begär att kommunfullmäktige ökar socialnämndens ekonomiska 
utrymme för 2019 med 11,1 mnkr som motsvarar den ökning av placeringar inom 
enheten för barn och unga samt inom LSS som tillkommit efter det att socialnämndens 
budget fastställts. 

Socialnämnden väljer att inte gå vidare med åtgärdsplanen. 
 
 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Kommunstyrelsen 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

 
§ 46 

Sammanställning - budgeterade placeringar inom vuxen-, barn- och 
ungdomsenheten  
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 vuxen-. barn- och ungdoms- 
enheten tar förvaltningen fram en sammanställning varje månad som redovisas för 
nämnden 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning daterad 2019- 04-10 
 
Socialnämndens beslut  
Nämnden tar del av redovisningen. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 47 

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 16 april 2019.  
Information ges även om beläggningen på Kompassen. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-16 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden tar del av redovisningen. 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

 
§ 48 
 
Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
SON 2019-000072 
 
Sammanfattning  
Det finns inget att informera om. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 49 
 
Anmälan av inkomna domar och beslut 
SON 2019-000076 
 
Sammanfattning  
Nämnden tar del av inkomna domar och beslut under perioden 19031 - 190415:  
 
- Redovisning – inkomna domar och beslut  
 
Socialnämndens beslut  
Nämnden godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut som förtecknats och 
redovisas i protokoll, § 49 den 24 april 2019. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 50 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
SON 2019-000074 
 
Sammanfattning  
Med stöd av socialnämndens delegationsordning redovisas följande delegationsbeslut för 
perioden 190301 - 1900331:  
 
Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen 
 
Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt hemteam, 
matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats 
 
Familjerätt, perioden 2019-03-01 – 2019-03-31 
 
Arbetsutskottets protokoll från 2019-03-26 och från 2019-04-11 
 
Anmälan av ordförandebeslut 190325: 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 190328: Placering enligt 11 § LVU på SiS ungdomshem 
från och med 190401 
 
Anmälan av ordförandebeslut 190411: 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 190411: Bistånd enligt 4 kap 1 § till boende på 
hotell/vandrarhem för perioden 190415-190514 i avvaktan på arbetsutskottets nästa 
sammanträde. 
 
Socialnämndens beslut  
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll, § 50 
den 24 april 2019.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 51 
 
Övrigt – Personal under sommaren 
SON 2019-000104 
 
Sammanfattning  

Philip Nordqvist (M) ställer frågan om socialtjänsten rekryterat personal inför 
sommaren 2019. Avdelningscheferna informerar om läget inför sommaren 2019 inom 
sina respektive verksamheter. 
 
Frågan kommer upp om Lysekils kommun kan erbjuda elever som studerar vid vård- och 
omsorgsprogrammet fast anställning slutförda studier. Det är inget som förvaltningen 
arbetar med för närvarande.  
 
Ann-Charlotte Strömvall (L): Vill ha rapport kring personalsituationen på 
arbetsutskottets sammanträde 190509.  
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