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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

 
 
Övriga medverkande 
 
Klaus Schmidt, alkoholhandläggare, §§ 67-70 
Julia Lundwall, avdelningschef individ- och familjeomsorg, §§ 66-74 
Marianne Sandsten, avdelningschef myndighetsutövning/bistånd, §§ 78-79 
Sten Nilsson, t.f. avdelningschef LSS/socialpsykiatri, §§ 84 
Johanna Eklöf, avdelningschef vård och omsorg, §§ 84 
Sofia Öhrblad, ekonom, §§ 81-82 
Catharina Ross, ekonom, §§ 81-82 
Therese Englund, Kommunal, del av § 83 (kl. 11.15 - 12.00) 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 66 
 
Yttrande avseende revisionsberättelse 2017 
Dnr SON 2018-101 
 
Den politiska revisionen har i revisionsberättelse för år 2017 riktat kritik och 
anmärkning mot socialnämnden för stora budgetunderskott samt bristande 
ekonomistyrning och intern kontroll 2017. Revisorerna riktar även anmärkning 
mot kommunstyrelsen som brustit i sin tillsyn av socialnämnden.  
 
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över revisorernas anmärkning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2018.  
Aktivitetslista avseende ekonomi till socialnämnden under 2017. 
Revisionsberättelse för 2017 med kommundirektörens skrivelse i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av revisionsberättelse för år 2017.  
 
Nämnden tar del av den kritik och anmärkning som riktas mot nämnden.  
 
Nämnden översänder förvaltningens skrivelse och bilaga som nämndens yttrande 
till kommunfullmäktige avseende revisionens rapport.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
Kommunrevision 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
 
Beslutet skickas till  
 
Förvaltningschef SOF 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 67 
 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Café Syltrutan, 
Grundsund 
 
Syltrutan i Grundsund AB, organisationsnummer 559122-0925, har hos 
socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 
att till allmänheten servera starköl och vin samt andra jästa drycker i 
serveringslokal samt på uteservering vid Café Syltrutan, Lönndalsvägen 34, 450 79 
Grundsund. Ansökan avser även tillstånd för att bedriva cateringverksamhet. 
Serveringstillståndet är avsett att gälla årligen under perioden från och med 1 mars 
till och med 30 september. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) beviljas Syltrutan i Grundsund AB, 
organisationsnummer 559122-1622, tillstånd att till allmänheten servera starköl 
och vin samt andra jästa drycker i serveringslokal samt på uteservering vid Café 
Syltrutan, Lönndalsvägen 34, 450 79 Grundsund.  
 
Beslutet gäller årligen under perioden från och med 1 mars till och med 30 
september mellan kl. 11.00 och kl. 01.00 i serveringslokal samt på uteservering.  
 
Beslutet gäller även tillstånd att bedriva cateringverksamhet.  
 
Musik får inte spelas på uteserveringen efter kl. 23.00. 
 
Ljudnivåerna måste hållas på en måttlig nivå så att Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om buller inomhus i närliggande bostäder inte överskrids. 
 
Om ljudstörningar, från musik eller annat oljud, uppstår som innebär olägenhet för 
närboende kan miljönämnden via Miljöbalken begränsa eller förbjuda dessa 
ljudstörningar och/eller begränsa öppettider för verksamheten.   
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggare SOF (f.v.b. till berörda) 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 68  
 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Bengts Fisk, Lysekil 
 
Fiskgrossisten i Lysekil AB, organisationsnummer 556856-0659, har hos 
socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 
att till allmänheten servera starköl, vin samt spritdrycker och andra jästa drycker i 
Restaurang Bengts Fisk, Bangårdsgatan 5, 453 33 Lysekil. Serveringstillståndet är 
avsett att gälla året runt i serveringslokal mellan kl. 11.00 och kl. 01.00 samt på 
uteservering mellan kl. 11.00 och kl. 01.00 under perioden från och med 1 maj till 
och med 30 september. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) beviljas Fiskgrossisten i Lysekil 
AB, organisationsnummer 556856-0659, tillstånd att året runt till allmänheten 
servera starköl, vin samt spritdrycker och andra jästa drycker i serveringslokalen 
Restaurang Bengts Fisk, Bangårdsgatan 5, 453 33 Lysekil mellan kl. 11.00 och  
kl. 01.00 samt årligen under perioden 1 maj till och med 30 september på 
uteservering mellan kl. 11.00 och kl. 01.00.  
  
Musik får inte spelas på uteserveringen efter kl. 23.00. 
 
Ljudnivåerna måste hållas på en måttlig nivå så att Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om buller inomhus i närliggande bostäder inte överskrids. 
 
Om ljudstörningar, från musik eller annat oljud, uppstår som innebär olägenhet för 
närboende kan miljönämnden via Miljöbalken begränsa eller förbjuda dessa 
ljudstörningar och/eller begränsa öppettider för verksamheten.   
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggare SOF (f.v.b. till berörda) 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 69 
 
Återkallelse av serveringstillstånd, Skärgårdskrogen i 
Fiskebäckskil – egen begäran 
 
Skärgårdskrogen i Fiskebäckskil AB, 0rganisationsnummer 556726-2430, 
meddelades 2017-04-27 tillstånd med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen, för att 
servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa drycker vid Skaftö Golfkrog, 
Stockeviksvägen 2, 451 78 Fiskebäckskil, med giltighetstid året runt mellan  
kl. 11.00 och kl. 02.00 samt på uteservering mellan kl. 11.00 och kl. 00.00.  
 
Tillståndshavaren har 2018-03-20 meddelat socialnämnden att servering av 
alkoholdrycker på egen begäran upphör på Skaftö Golfkrog från och med 2018-03-
20..  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslutet att efter 
tillståndshavarens egen begäran med stöd av 9 kap 18 § 1 stycket alkohollagen 
återkalla serveringstillståndet för Skärgårdskrogen i Fiskebäckskil AB, 
0rganisationsnummer 556726-2430, för servering av starköl, vin, spritdrycker 
samt andra jästa drycker vid Skaftö Golfkrog, Stockeviksvägen 2, 450 78 
Fiskebäckskil. 
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggare SOF (f.v.b. till berörda) 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 70 
 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Skaftö Golfkrog, 
Fiskebäckskil 
 
Golfen Mat och Möten AB, organisationsnummer 559036-8774, har hos 
socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 
att till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa drycker i 
serveringslokal samt på uteservering vid Skaftö Golfkrog, Stockeviksvägen 2, 450 
78 Fiskebäckskil. Den sökta serveringstiden är året runt mellan kl. 11.00 och  
kl. 02.00 i serveringslokal samt mellan kl. 11.00 och 01.00 på uteservering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) beviljas Golfen Mat och Möten AB, 
organisationsnummer 559036-8774, tillstånd att till allmänheten servera starköl, 
vin, spritdrycker samt andra jästa drycker i serveringslokal samt på uteservering 
vid Skaftö Golfkrog, Stockeviksvägen 2, 450 78 Fiskebäckskil.  
 
Beslutet gäller året runt mellan kl. 11.00 och kl. 02.00 i serveringslokal samt 
mellan kl. 11.00 och 01.00 på uteservering.  
 
Dörrar och fönster ska hållas stängda efter kl. 23.00 om musik spelas i lokalen. In- 
och utsläpp av besökare tillåts.  
 
Musik får inte spelas på uteserveringen efter kl. 23.00. 
 
Ljudnivåerna måste hållas på en måttlig nivå så att Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om buller inomhus i närliggande bostäder inte överskrids. 
 
Om ljudstörningar, från musik eller annat oljud, uppstår som innebär olägenhet för 
närboende kan miljönämnden via Miljöbalken begränsa eller förbjuda dessa 
ljudstörningar och/eller begränsa öppettider för verksamheten.   
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggare SOF (f.v.b. till berörda) 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 71  
 
Inbjudan att vara med i utvecklingsprojekt med målet att bryta 
långvarigt biståndsberoende 
Dnr SON 2018-91 
 
Många individer har ett långvarigt biståndsmottagande. Det behöver brytas 
samtidigt som arbetet med ekonomiskt bistånd behöver utvecklas inför kommande 
utmaningar inom välfärden.  
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) bjuder nu in kommuner att vara med i ett 
unikt utvecklingsprojekt med målet att bryta långvarigt biståndsberoende. 25 
kommuner kan delta och det är först till kvarn som gäller.  
 
Syftet med projektet är att bidra till lägre kommunala biståndskostnader och ett 
attraktivt och hållbart arbetsliv för personalen. Projektet omfattar bland annat 
aktuell forskning, kompetensutveckling, ledarskapsutbildning och utvärdering av 
bedömningsinstrument och brukarmedverkan.  
 
Intresseanmälan har, efter arbetsutskottets beslut 2018-04-03 om att ställa sig 
bakom förvaltningens ansökan om att anmäla sig till utvecklingsprojektet, skickats. 
Ansökan har beviljats av SKL och ett första uppstartsmöte är planerat till den 28 
maj 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-04-03, § 55. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av informationen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 72 
 
Sammanställning/redovisning över budgeterade placeringar inom 
barn- och ungdomsenheten samt inom vuxenenheten 
Dnr SON 2018-42 
 
Placeringar av barn och unga samt av vuxna med missbruksproblematik kan ha 
stor påverkan på avdelningens ekonomiska resultat. Dessutom kan stora 
förändringar av kostnaderna ske på kort tid.  
 
För att bättre kunna följa budget för placeringar gällande barn och unga samt 
vuxna tar förvaltningen varje månad fram en sammanställning/redovisning för att 
ge nämndens politiker en möjlighet att lättare kunna följa de förändringar som sker 
under året.  
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanställning barn- och ungdomsenhet samt vuxenenhet.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av redovisningen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 73 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, första kvartalet 2018 
Dnr SON 2018-96 
 
Kommunen ska enligt socialtjänstlagen SoL och enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade LSS anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för vård 
och omsorg IVO. Rapport ska även lämnas till kommunfullmäktige samt till 
kommunens revisorer. Anmälan ska göras då verkställighet av fattat beslut inte har 
påbörjats inom tre månader från beslutsdatum.  
 
Rapport för individ- och familjeomsorgen redovisas. Av rapporten framkommer att 
det inte finns några ärenden att redovisa avseende första kvartalet 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av redovisningen.  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer för 
kännedom.  
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
 
Beslutet skickas till 
 
Handläggare SOF 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 74 
 
Muntlig information från barn- och ungdomsenhetens verksamhet 
 
Nämnden får muntlig information angående läget inom barn- och 
ungdomsenhetens verksamhetsområde, speciellt avseende händelser och åtgärder i 
samband med skadegörelser och andra oroligheter med ungdomsgäng i 
kommunen.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av informationen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 75  
 
Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
Dnr SON 2018-11 
 
Förvaltningschefen informerar om:  
 

- Falsk hemtjänst. Förvaltningens åtgärder gällande specifik händelse i 
kommunen.  

 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av informationen. 
 
Beslutet skickas till 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 76 
 
Yttrande avseende detaljplan för sjukhusområdet Slätten 15:7 m.fl. 
Lysekil 
Dnr SON 2018-87 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för 
sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. Förslaget har översänts till socialnämnden för 
kännedom och yttrande. Förvaltningen redovisar följande synpunkter avseende 
detaljplanen:  
 

 Förvaltningen känner inte till en eventuell utökning av befintlig verksamhet 
som omnämns i planbeskrivningen, avseende den byggnad som 
Skärgårdshemmet är lokaliserad i. Förslaget är ytterligare ett våningsplan på 
befintlig byggnad. 
 

 Förvaltningen bedriver idag verksamhet i fastighet nr 5 i form av 
korttidsvistelse för barn. Vid en ombyggnation måste dessa ersättas av nya 
lokaler anpassade för verksamhetens behov.  

 

 Om Skärgårdshemmet, fastighet nr 1, byggs på med ytterligare ett 
våningsplan, kommer den innergård som ligger mellan huskropparna att bli 
instängd och mörk. Här finns idag en populär vinterträdgård som används 
mycket av de boende på Skärgårdshemmet för att tillgodose brukarnas 
behov av utevistelse. Att detta behov kan tillgodoses på annat sätt bör vägas 
in i planen.  
 

 Det är viktigt med fortsatt hög tillgänglighet runt byggnaderna för 
fastigheterna Sjukhusområdet Slätten 15:7 m.fl. Socialförvaltningen bedriver 
verksamhet i form av särskilt boende samt korttidsvistelse för barn på 
området. I dessa bostäder finns brukare med funktionsnedsättning och 
behov av framkomlighet för människor med nedsatt rörlighet samt att deras 
eventuella transportfordon kan komma fram till boendet.  

 

 Området ligger centralt i Lysekils tätort och det är viktigt att tillgänglighet 
finns runt samtliga byggnader för personer med olika funktionsvariationer. 
 

 Vid bebyggelse av nya bostäder kan en eventuell inflyttning i kommunen ske 
som i framtiden kan leda till ett ökat behov av den service som förvaltningen 
tillhandahåller. 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Beslutsunderlag  
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2018.  
Detaljplan för sjukhusområdet Slätten 15:7 m.fl.  
 
Socialnämndens beslut  
 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens synpunkter och översänder dessa som 
nämndens yttrande i ärendet.  
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare SOF  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 77 
 
Intern kontroll 2018 – uppföljning av barn som är placerade i HVB 
Dnr SON 2017-240 
 
I enlighet med ”Riktlinjer för intern kontroll för Lysekils kommun” ansvarar 
nämnden för den interna kontrollen inom respektive område. Intern kontroll 2018 
genomförs inom följande tre perspektiv: 
 

 Uppföljning av barn som är placerade i HVB 

 Säkerställande att konverteringsprocessen enligt LAS efterlevs 

 Beslut om tillsyn inom hemtjänst 
 
Granskning har under mars månad skett avseende ”Uppföljning av barn som är 
placerade i HVB”. Brister är identifierade och förslag till åtgärd är framtaget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, inklusive checklista, daterad den 3 april 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden godkänner förvaltningens rapport om intern kontroll avseende barn som 
är placerade i HVB.  
 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin samt checklista för 
systematisk uppföljning av ärendehandläggning inom barn- och ungdomsenheten.  
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till  
 
Ekonomienhet 
Utvecklingsledare kommunstyrelseförvaltningen 
Kommunens revisorer (för kännedom) 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare SOF 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 78 
 
Rapport – beslut om särskilt boende 
Dnr SON 2018-10 
 
Nämnden får information om antalet lediga rum/lägenheter samt antal beslut om 
plats i särskilt boende inom vård- och omsorgsavdelningen, per den 12 april 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens redovisning daterad den 12 april 2018. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av redovisningen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef biståndsenheten 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 79 
 
Remiss – ekonomisk modell utifrån Lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Dnr SON 2018-88 
 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är en ny lag från 1 
januari 2018 och som ersätter betalansvarslagen. Syftet med den nya lagen är att 
patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker. 
Rekommendationen är att kommuner och landsting kommer överens om 
samverkan och ansvarsfördelning vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
inklusive reglering av kommunens betalansvar.  
 
Socialnämndens presidium har i samverkan med förvaltningen lämnat synpunkter 
till VästKom kring förslag på den ekonomiska betalningsmodellen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 april 2018.  
Underlag samverkan vid in/utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
Missiv och remiss.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner förvaltningens och presidiets svar och synpunkter.  
 
Socialnämnden står bakom de inlämnade synpunkterna till VästKom i remiss som 
avser ekonomisk modell för att reglera betalansvaret i Lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef 
Avdelningschef biståndsenhet 
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§ 80  
 
Anmälningsärenden  
 
Nämnden tar del av följande anmälningsärenden:  
 

 Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen 2017. Dnr SON 2017-14. 
 

 Redovisning inkomna domar/beslut. 
 
Socialnämndens beslut  
 
Nämnden godkänner redovisningen av de domar/beslut som förtecknats och 
redovisas i protokoll, § 80, den 25 april 2018.  
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§ 81 
 
Attestförteckning 
Dnr SON 2018-70 
 
Nämnden ansvarar för att upprätta och hålla aktuell förteckning över utsedda 
kontrollansvariga. Förvaltningen har tagit fram en förteckning över 
beslutsattestanter och orderattestanter samt vilka som ersätter när ordinarie inte 
är tillgänglig.  
 
Socialnämnden har delegerat beslutanderätten att utse attestanter till 
förvaltningschefen (delegationslista 8.2.1). Förvaltningschefen har godkänt 
attestförteckning för attestanter och orderattestanter.  
 
Beslutsunderlag 
 
Attestförteckning.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av redovisad attestförteckning.  
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslutet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonom SOF  
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§ 82 
 
Ekonomiskt utfall per mars 2018 
Dnr SON 2018-44 
 
Förvaltningens ekonomiska utfall per mars månad 2018 redovisas. Summa 
avvikelser visar på minus ca 7 mnkr. Regelbunden uppföljning av det ekonomiska 
utfallet sker till nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2018.  
Förvaltningsöversikt.  
Utfall och prognos.  
Standardrapport.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av förvaltningens rapport gällande ekonomiskt utfall per mars 
2018.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef  
Ekonom SOF 
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§ 83 
 
Ekonomisk åtgärdsplan 2018 
Dnr SON 2018-44 
 
Socialförvaltningen presenterade 2018-03-27 första rapporten U1 avseende 
nämndens verksamhet 2018. Av rapporten framgår att årets förväntade utfall visar 
minus 19,1 mnkr. Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att upprätta en 
åtgärdsplan för att komma tillrätta med underskottet.  
 
Förvaltningen redovisar åtgärdsplan och månatlig uppföljning till socialnämnden.  
 
Förhandling med de fackliga organisationerna har skett. Kommunal, 
Vårdförbundet och Akademikerförbundet SSR, som närvarade vid förhandlingen, 
är oeniga med arbetsgivaren angående den ekonomiska åtgärdsplan som 
redovisades. Särskilt yttrande i ärendet, som undertecknats av de tre närvarande 
fackliga organisationerna, lämnades till arbetsgivaren i samband med 
förhandlingen.  
 
Vision och Lärarförbundet hade kallats till förhandlingen, men meddelade att de 
inte kommer att närvara. I det särskilda yttrande som lämnades finns även Vision 
och Lärarförbundet omnämnda att de står bakom skrivelsen, men varken Visions 
eller Lärarförbundets representanter har undertecknat skrivelsen med yttrandet. 
Ledarna hade kallats till förhandlingen, men meddelade att de inte kunde närvara 
utsatt tid och överenskom istället med arbetsgivaren om annan tidpunkt för en 
telefonförhandling.   
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 april 2018.  
Åtgärdsplan och månatlig uppföljning. 
MBL-protokoll från Kommunal, 2018-04-20, inklusive underskrivet särskilt 
yttrande i ärendet. 
MBL-protokoll från Vårdförbundet, 2018-04-20, inklusive underskrivet särskilt 
yttrande i ärendet. 
MBL-protokoll från Akademikerförbundet SSR, 2018-04-20, inklusive 
underskrivet särskilt yttrande i ärendet. 
MBL-protokoll från Vision, 2018-04-20, med information om att inte närvara vid 
förhandlingen. 
MBL-protokoll från Lärarförbundet, 2018-04-20, med information om att inte 
närvara vid förhandlingen. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Ricard Söderberg (S):  
Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra åtgärdsplanens 
del 1 och återrapportera vid varje nämndmöte. Åtgärdsplanen ska även diskuteras 
vid varje arbetsutskott. 
 
Med hänvisning till vårt verksamhetsansvar ställer inte socialnämnden sig bakom 
del 2 i förvaltningens åtgärdsförslag då nämnden inte kan garantera verksamhetens 
säkerhet. 
 
Socialnämnden informerar kommunstyrelsen att det på kort sikt (2018) är omöjligt 
att nå en budgetbalans. Det omställningsarbete som pågår kräver en mer långsiktig 
lösning där även arbetsmiljö och personalförsörjningsperspektivet måste ingå. 
 
Socialnämnden beslutar att tillsätta en oberoende revision av avdelningen för vård 
och omsorg som ska revidera avdelningens ekonomistyrning och arbetsmiljöarbete. 
 
Ronny Hammargren (LP):  
Lysekilspartiet säger nej till förvaltningens förslag till beslut och yrkar istället på  
  
att förvaltningen får uppdrag att verkställa skarpa åtgärder som ger 5 mkr i effekt 
under 2018 
  
att socialnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige att nämndens 
budgetanslag för 2018 permanent höjs med 14 mkr som i år finansieras genom 
ianspråktagande av budgeterat överskott 
  
att föreslå kommunstyrelsen att omgående ställa en 100 % 
ekonom/controllerresurs till socialförvaltningens fulla förfogande under 2018-
2020 
 

Britt-Marie Kjellgren (K):  
Socialnämnden godkänner inte förvaltningens förslag till åtgärdsplan, utan 
tillskriver fullmäktige om ytterligare medel för att täcka nämndens reella 
kostnader.  
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Krister Samuelsson (M):  

Med anledning av socialnämndens prognos för 2018, bedömer jag att åtgärder 
måste vidtagas för att korrigera de prognostiserade utfallen.  
Förvaltningen har prognostiserat ca 10 miljoner i effektiviseringar, men enligt min 
bedömning behövs ytterligare förstärkningar. Förvaltningen kommer enligt min 
bedömning inte att klara att komma tillrätta med underskottet enbart genom 
besparingar och rationaliseringar- 
 
Jag föreslår därför följande 
Att bifalla första delen i åtgärdsplanen från förvaltningen. 
Att SN ger förvaltningen í uppdrag att utreda hur vi kan nå större 
kostnadstäckning. Ju bättre kostnadstäckning, ju mindre svängningar i ekonomin.  
Att SN ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en 4 års plan för att komma tillrätta 
med underskottet.  
 

Monica Andersson (C):  
Socialnämnden beslutar att de åtgärder som är beslutade 2017 ska verkställas. 
 
Ajournering  
 
Ajournering begärs och genomförs mellan kl. 12.00 - 13.00.  
Sammanträdet återupptas. Samtliga beslutsmässiga ledamöter närvarar.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Ricard Söderberg (S):  
 
återtar tidigare förslag till beslut och lämnar istället följande förslag till beslut:  
 
Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra åtgärdsplanens 
del 1 vilket till största del sammanfaller med åtgärdsplan 2017 och återrapportera 
vid varje nämndmöte. Åtgärdsplanen ska även diskuteras vid varje arbetsutskott. 
 
Med hänvisning till vårt verksamhetsansvar ställer inte socialnämnden sig bakom 
del 2 i förvaltningens åtgärdsförslag då dessa är ogenomförbara. 
 
Socialnämnden beslutar att tillsätta en oberoende extern revision av 
socialförvaltningen (med undantag av avdelning barn och unga) som ska revidera 
förvaltningens ekonomistyrning och arbetsmiljöarbete. Arbetsutskottet ska 
medverka i framtagandet av uppdragshandling och revisionskriterier. 
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Socialnämnden informerar kommunstyrelsen att det på kort sikt (2018) är omöjligt 
att nå en budgetbalans. Det omställningsarbete som pågår kräver en mer långsiktig 
lösning där även arbetsmiljö och personalförsörjningsperspektivet måste ingå. 
 
Nämnden begär hos kommunstyrelsen om medel för den ovan nämnda revisionen.  
 
Monica Andersson (C): återtar sitt tidigare förslag till beslut och bifaller nytt 
förslag till beslut från Ricard Söderberg.  
 
Krister Samuelsson (M): återtar sitt tidigare förslag till beslut och bifaller nytt 
förslag till beslut från Ricard Söderberg.  
 
Ann-Charlotte Strömwall (LP): bifall till nytt förslag till beslut från Ricard 
Söderberg.  
 
Britt-Marie Kjellgren (K): vidhåller sitt förslag till beslut som lämnades före 
ajournering.  
 
Ronny Hammargren (LP): vidhåller sitt förslag till beslut som lämnades före 
ajournering.  
 
Beslutsgång 
 
Tre förslag till beslut redovisas. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut från Ricard Söderberg 
med bifall från samverkande partier (L), (C) och (M).  
 
Omröstning begärs och genomförs.  
 
Ordföranden meddelar att förslag till beslut från Ricard Söderberg, tillsammans 
med samverkande partier, utses som huvudförslag.  
 
Förslag till beslut från Britt-Marie Kjellgren (K) och förslag till beslut från Ronny 
Hammargren (LP) ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.  
 
Ordföranden frågar om nämnden utser Britt-Marie Kjellgrens förslag som 
motförslag eller om nämnden utser Ronny Hammargrens förslag som motförslag 
och finner att nämnden beslutar att utse Ronny Hammargrens förslag som 
motförslag till huvudförslaget.  
 
Ordföranden ställer huvudförslaget mot motförslaget. 
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Ja-röst för huvudförslaget från samverkande partier (S), (L), (C) och (M).  
Nej-röst för motförslaget från (LP).  
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med huvudförslaget från 
samverkande partier (S), (L), (C) och (M).  
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra åtgärdsplanens 
del 1 vilket till största del sammanfaller med åtgärdsplan 2017 och återrapportera 
vid varje nämndmöte. Åtgärdsplanen ska även diskuteras vid varje arbetsutskott. 
 
Med hänvisning till vårt verksamhetsansvar ställer inte socialnämnden sig bakom 
del 2 i förvaltningens åtgärdsförslag då dessa är ogenomförbara. 
 
Socialnämnden beslutar att tillsätta en oberoende extern revision av 
socialförvaltningen (med undantag av avdelning barn och unga) som ska revidera 
förvaltningens ekonomistyrning och arbetsmiljöarbete. Arbetsutskottet ska 
medverka i framtagandet av uppdragshandling och revisionskriterier. 
 
Socialnämnden informerar kommunstyrelsen att det på kort sikt (2018) är omöjligt 
att nå en budgetbalans. Det omställningsarbete som pågår kräver en mer långsiktig 
lösning där även arbetsmiljö och personalförsörjningsperspektivet måste ingå. 
 
Nämnden begär hos kommunstyrelsen om medel för den ovan nämnda revisionen.  
 
Avvikande mening mot nämndens beslut  
 
Skriftlig avvikande mening mot nämndens beslut lämnas av Britt-Marie Kjellgren 
(K) till förmån för eget förslag till beslut.  
 
Skriftlig avvikande mening mot nämndens beslut lämnas av Ronny Hammargren 
m.fl. (LP) till förmån för eget förslag till beslut.  
 
Blank avvikande mening mot nämndens beslut lämnas av Tommy Westman (SD).  
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Ann-Britt Jarnedal (LP) i handläggningen i detta 
ärende.  
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Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Kommunens revisorer (för kännedom) 
 
Beslutet skickas till  
 
Förvaltningschef SOF 
Ekonom SOF 
Avdelningschefer SOF 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 

Socialnämnden                                                    2018-04-25 27/31 

 

 

Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Avvikande mening mot nämndens beslut från (K) 
 
 
 

Avvikande mening till beslutet 

Ekonomisk åtgärdsplan 2018 

Socialnämnden har de senaste åren tilldelats en för snäv budget, 

omöjlig att hålla. Budgeten täcker inte verksamheternas reella behov 

med budgetunderskott som resultat. 

Nämnden har därför ålagts att anpassa verksamheterna till budget 

istället för till behoven. Dagens beslut gällande åtgärdsplan med stora 

nedskärningar, tar ingen hänsyn till förvaltningenschefens 

konsekvensbeskrivningar. 

Därför reserverar jag mig till förmån för mitt eget förslag, att 

fullmäktige måste tillskjuta medel för att täcka de reella kostnaderna 

för verksamheternas behov. 

Lysekil 27/4 2018 

 

Britt-Marie Kjellgren 

Kommunistiska partiet 
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Avvikande mening mot nämndens beslut från (LP) 
 
 
Reservation mot beslut, Ekonomisk Åtgärdsplan, SON 25/4-18 
 
Vi reserverar oss mot majoritetens beslut som innebär att förvaltningen ska dra 
ned personalstyrkan med motsvarande 33 årsarbetare. Detta ska ske under årets 
återstående 8 månader. Nämnden fick för 2017 skarp kritik från 
kommunrevisionen för att inte ha vidtagit erforderliga åtgärder. Detta år måste 
åtgärderna leda till resultat annars får nämnden räkna med ännu skarpare kritik 
från revisionen.  
 
Vi har utgått från det vi anser vara realistiskt. Vi menar att 5 mkr är mera 
verklighetsanpassat om man ser på åtgärdsplanens olika delar, och tittar på de 
konsekvenser som blir om vi skär ner så mycket på personal i hemtjänst och 
särskilt boende. 
 
Nu ska alltså 33 årsarbetare bort, detta utan att säga upp fast anställd personal, och 
dessutom utan att sänka tjänstgöringsgrader, eftersom SKL och kommunal har 
påbörjat arbetet med den så kallade ”heltidsresan” där alla ska kunna erbjudas 
heltid senast år 2021. Det blir mycket svårt att då komma upp i de summor i 
besparing som anges i åtgärdsplanen. Dessutom anser vi det kontraproduktivt att 
sätta in en revision som går igenom hela socialförvaltningen och skapar ytterligare 
oro i verksamheterna.  
Vi tror istället på ett förstärkt ekonomistöd till förvaltningen. Vi tycker dessutom 
att socialnämnden ska tillföras en permanent höjd budgetram på 14 miljoner 
kronor, då den varit underbudgeterad i många år. 
 
Slutligen undrar vi hur S och de andra partierna har tänkt när det gäller de 9 
miljoner som fattas för att nå en budget i balans 2018, beslutet innehåller ju ingen 
specificerad lösning på detta. 
 
Marie, Cecilia, Ronny (Lysekilspartiet) 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 

Socialnämnden                                                    2018-04-25 29/31 

 

 

Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 84 
 
Verksamhetsberättelser för avdelning vård och omsorg samt avdelning 
individ- och familjeomsorg 
Dnr SON 2018-64 
 
Förvaltningens verksamhetsberättelser för avdelning vård och omsorg samt 
avdelning individ- och familjeomsorg presenteras och redovisas vid dagens 
sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens PP-bilder.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av redovisningarna.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef vård och omsorg 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
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§ 85  
 
Avgifter för resor till dagverksamhet 
Dnr SON 2018-97 
 
Ärendet utgår från dagordningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare SOF  
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§ 86  
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Med stöd av nämndens beslut om delegationsordning redovisas följande 
delegationsbeslut:  
 

 Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen, perioden 2018-03-01 – 2018-03-31 
 

 Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt 
hemteam, matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats), 
perioden 2018-03-01 – 2018-03-31 
 

 Familjerätt, perioden 2018-02-01 – 2018-02-28 samt 2018-03-01 – 2018-
03-31 
 

 Uppdragstagare, perioden 2018-02-01 – 2018-02-28 samt 2018-03-01 – 
2018-03-31 
 

 Urvalslista, klient, perioden 2018-02-01 – 2018-02-28 samt 2018-03-01 – 
2018-03-31 
 

 Arbetsutskottets protokoll från den 3 april 2018, §§ 41-56.  
 
 Socialnämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll, § 86, den 25 april 2018.  
 
 
 


