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     Socialnämnden 2019-05-28 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 58

Läget på Skaftöhemmet Gullvivan 
SON 2019-000165

Sammanfattning  
Förvaltningschefen informerar om det akuta läget på Gullvivan. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS), Pia Settergren har varit och besökt verksamheten för att 
kontrollera patientsäkerheten på Gullvivan.  

Pia Settergren MAS informerar vad hon noterat vid besöket. 

Förvaltningen har den senaste månaden haft stora svårigheter att bemanna Gullvivan, då 
flera ordinarie personal är sjukskrivna.  

Under maj månad har verksamheten försökt att klara bemanningen genom att 
omfördela ordinarie personal från andra verksamheter i kommunen och de har saknat 
delegering för Gullvivan. 

Personerna som bor på Gullvivan har stora komplexa vårdbehov av olika slag och för att 
kunna ge en god och säker vård krävs det att personalen har kännedom om de personer 
de ska ta hand om.  

Ständigt byte av personal omöjliggör uppföljning av insatta behandlingar, bristfällig 
informationsöverföring skapar en osäkerhet om vilka insatser som är utförda eller ska 
utföras.  

Förvaltningen har på bästa sätt försökt att upprätthålla en god och säker vård men på 
grund av att ordinarie personal är fortsatt sjukskrivna och rekryteringsläget inför 
sommaren är mycket ansträngt så kan förvaltningen inte upprätthålla en god och säker 
vård på Skaftöhemmet Gullvivan.  

Enligt Patientsäkerhetslagen så ska ”Vårdgivaren planera, leda och kontrollera 
verksamheten så att kravet på god vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls”. 

Kommunens MAS ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen för att tillse att patienterna 
får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens 
ansvarsområde.  

MAS-funktionen är att jämställa med en läkares bedömning i regionen/landstinget, 
vilket gör att denna bedömning inte kan överprövas av annan inom kommunal tjänst.  

MAS bedömning är att en god och säker vård, under rådande förhållanden, inte kan 
upprätthållas på Skaftöhemmet Gullvivan. 

Beslutsunderlag 
MAS utlåtande den daterad 2019-05-27 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ricard Söderberg (S): Socialnämnden ställer sig bakom MAS bedömning. 
 
Ann-Charlotte Strömwall (L): Yrkar på att beslutet om stängning av Skaftöhemmet 
Gullvivan över sommaren på grund av personalbrist uppskjuts. Mer information behövs 
för ett stort och viktigt beslut som kommer att ha stora konsekvenser för boende och 
anhöriga på Skaftöhemmet Gullvivan. Har alla möjligheter till rekrytering av personal 
prövats? 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan: Ska beslutet avgöras idag eller skjutas upp. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar att 
ärendet beslutas idag.  
 
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång 
Ja-röst för Ricard Söderbergs förslag 
Nej-röst för Ann-Charlotte Strömwalls förslag 
 
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)    
Ann-Charlotte Strömwall (L)  X  
Marie Lindgren (LP) X   
Philip Nordqvist (M) X   
Piotr Warta (SD) X   
Britt-Marie Kjellgren (K) X   
    
Christina Gustavsson (S) X   
Britt-Marie Didriksson (L)    
Carina Granath (C)    
Nigel Bourne (MP)    
Lena Hammargren (LP)    
Camilla Carlsson (LP)    
Krister Samuelsson (M)    
Carina Holgersson (SD)    
Maria Ahlström (K)    

  
Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster för Ricard Söderbergs förslag och 1 nej-röst för Ann-Charlotte 
Strömwalls förslag beslutar socialnämnden bifalla Ricard Söderbergs förslag. 
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Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att i enlighet med medicinsk ansvarig sjuksköterskas 
bedömning, att tillfälligt stänga Skaftöhemmet Gullvivan under sommarperioden. 
Stängningen föreslås träda i kraft snarast. Beslutet omprövas vid socialnämndens 
sammanträde den 1 oktober 2019. Nämnden informeras löpande i ärendet.  
 
Reservation 
Ann-Charlotte Strömwall (L) reserverar sig mot majoritetsförslaget om Skaftöhemmet 
Gullvivan. Jag framhärdar i min åsikt att mer information om konsekvenser för boende, 
anhöriga och personal. Skulle delgivit oss i en skriftlig konsekvensbeskrivning. 
 
 
Beslutet skickas till 
MAS 
Förvaltningschef 
Avdelningschef  
 


