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Tid och plats  Onsdag den 28 augusti 2019 kl. 09:00 – 15:00 KF-salen 

Beslutande  
Ledamöter 
 

Ricard Söderberg (S), Ordförande 
Ronny Hammargren (LP), 1:e vice ordförande 
Per-Olof Gustafsson (S) 
Charlotte Wendel Lendin (S) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Marie Lindgren (LP) 
Philip Nordqvist (M) 
Piotr Warta (SD) 
Maria Ahlström (K) tjänstgör för Britt-Marie Kjellgren (K) 

Ersättare 
 

Christina Gustafson (S) 
Britt-Marie Didriksson-Burcher (L) 
Nigel Bourne (MP) 
Lena Hammargren (LP) 
Krister Samuelsson (M) 
Carina Holgersson (SD) 
 

Tjänstemän och  
övriga närvarande 
  

Eva Andersson, förvaltningschef 
Anders Hag, avdelningschef LSS/socialpsykiatrin § 80 
Marianne Sandsten, avdelningschef biståndsenheten 
Johanna Eklöf, avdelningschef VoO 
Pia Settergren, MAS 
Catharina Ross, förvaltningsekonom 
Majvor Smedberg, sekreterare 
Thor Karlsson, kommunrevisor §§ 86-87 
Kent Olsson, kommunrevisor §§ 86-87 
Olle Krischansson, kommunrevisor §§ 86-87 
Johan Forsberg, kommunrevisor §§ 86-87 
Johan Osbäck, PVC §§ 86-87 

 
Paragrafer 
 

80-87 

Sekreterare 
 
 

 
………………………………………………………. 
Majvor Smedberg 

Ordförande 
 
 

 
………………………………………………………. 
Ricard Söderberg 

Justerare 
 
 

 
………………………………………………………. 
 Maria Ahlström 
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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 

2019-08-28 

2019-09-05 

2019-09-06 

2019-09-30 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

Underskrift ……………………………………………………………….. 
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SON § 80 Dnr 2019-000268  

Information - Arbetet med framtagande av kvalitetsbestämmelser inom 
LSS-området 
Sammanfattning 
 Avdelningschef LSS/socialpsykiatri Anders Hag informerar att arbetet har påbörjats 
med att ta fram kvalitetsnivåer inom LSS-området. Han ger en kort information vad 
som står i LSS-lagen.      

Socialnämndens beslut 
Nämnden tar del av informationen.    

 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Avdelningschef 
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SON § 81 Dnr 2019-000019  

Information - Ekonomisk uppföljning 2019 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar det ekonomiska resultatet per juni månad 2019.       

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 190813 

Standardrapport juni 2019 

Förvaltningsöversikt juni 2019 

Utfall med prognos till nämnd 190828 

Socialnämndens beslut 
Nämnden tar del av den sammanfattande ekonomiska rapporten.  

 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Förvaltningsekonom   
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SON § 82 Dnr 2019-000025  

Sammanställning - Budgeterade placeringar 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 
Förvaltningens sammanställning daterad 190819     

Socialnämndens beslut 
Nämnden tar del av redovisningen.  

 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 
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SON § 83 Dnr 2019-000015  

Sammanställning - Beslut om särskilt boende  
Sammanfattning 
Socialnämnden får information om antalet lediga rum/lägenheter samt beslut om 
plats i särskilt boende inom vård- och omsorgsavdelningen per den 31 juli.    

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 190815  

Socialnämndens beslut 
Nämnden tar del av redovisningen.  

 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 
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SON § 84 Dnr 2019-000266  

Sammanställning av inkomna lex Sarah rapporter och sociala 
avvikelser 2019 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har sammanställt avvikelser för perioden 1 januari - 30 juni 
2019 enligt socialnämndens gällande rutiner vilka antogs 2016-06-26 med 
dnr 2016-000136.  

Totalt rapporterades 12 lex Sarah in, jämfört med 16 från föregående period  
(1 juli – 31 december 2018).  

Av de inkomna rapporterna under den aktuella perioden har två bedömts utgöra 
allvarliga missförhållanden eller risk för allvarligt missförhållande och har anmälts 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Av dessa har IVO fattat beslut om att 
avsluta ett ärende, efter att förvaltningen gjort en komplettering. Den andra 
anmälan som skickades in 20 juni har IVO ännu inte återkopplat.       

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 190815.     

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar redovisningen av inkomna avvikelser under perioden 1 
januari - 30 juni 2019.       

 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
Avdelningschefer  
Utredare 
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SON § 85 Dnr 2019-000072  

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande  
Förvaltningschef 
Avdelningschefen för LSS/socialpsykiatri kommer att sluta på sin tjänst. I och med 
detta gör förvaltningen en organisationsöversyn.  

Bemanningsenheten som är en ny avdelning, har anställt en chef.   

Arbetet med Familjecentralen fortgår. Den nya Familjecentralen kommer att arbeta 
tillsammans med vårdcentral och mödravårdscentral. De nya lokalerna kommer att 
vara på Kungstorget och Familjecentralen öppnar i början av januari 2020. 

 

Ordföranden 
Har inget att rapportera 

 

Vice ordförande        
Har inget att rapportera 

 

Socialnämndens beslut 
Nämnden tar del av informationen.  
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SON § 86 Dnr 2019-000165  

Information - Läget på äldreboendet Skaftöhemmet Gullvivan  
Sammanfattning 
Socialnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 28 maj 2019 att tillfälligt stänga 
Skaftöhemmet Gullvivan. 

Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschef Eva Andersson för bakgrunden 
till den tillfälliga stängningen av Skaftöhemmet Gullvivan.  

I dagsläget pågår annonsering av vikarier.  

Miljöenheten har genomfört en livsmedelskontroll och hälsoskyddskontroll på 
Gullvivan.  

Lysekilsbostäder har besiktigat lokalerna på Skaftöhemmet Gullvivan och arbetar 
med uppdraget att utreda en utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan till 21 platser.  
Arkitekten arbetar med att ta fram uppgifter om byggnationen och beräknade 
kostnader för projektering om totalt 21 platser.      

Beslutsunderlag 
 Muntlig information    

Socialnämndens beslut 
Nämnden tar del av informationen.    

 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 
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SON § 87 Dnr 2019-000203  

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar - Socialnämnden 
190828 
Sammanfattning 
Nämnden tar del av de förtecknade anmälningsärendena.  

Beslutsunderlag 
 Inkomna skrivelser    

Socialnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser, beslut och domar som 
förtecknas i protokoll 87 § den 28 augusti 2019.  
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