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Socialnämnden       2018-12-18 

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Socialnämnden Förvaringsplats:  Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 

Anslagsdatum: Anslagets nedtagande: 

Bevis om tillkännagivande av justering: 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Sammanträdestid: 2018-12-18 kl. 9.00 – 12.45 

Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil 

Tjänstgörande ledamöter och 

ersättare: 

Ricard Söderberg (S), ordförande 
Ronny Hammargren (LP), vice ordf. 
Bernt Ortner (S), ersätter Krister  

Samuelsson (M) 

Eva Leandersson (S) 
Stefan Jansson (S) 

Britt-Marie Didriksson Burcher (L), 

ersätter Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Monica Andersson (C) 
Marie Lindgren (LP) 
Lena Hammargren (LP), ersätter Ann-Britt 

Jarnedal (LP) 

Britt-Marie Kjellgren (K) 
Tommy Westman (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare: 

Maria Ahlström (K) 

Tjänstemän: 

Eva Andersson, förvaltningschef 

Paragrafer: 218 - 229 

Sekreterare:  ............................................................................. 

Anne-Marie Mattsson 

Ordförande: 

Justerare: 

…………………………………………………………………. 

Ricard Söderberg 

…………………………………………………………………. 

Britt-Marie Didriksson Burcher 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Övriga medverkande 

Frida Mellgren, utredare §§ 218-221 
Maria Johansson, utredare §§ 218-221 
Johanna Eklöf, avdelningschef vård och omsorg, §§ 218-224 
Laila Erlandsson, avdelningschef LSS/socialpsykiatri, §§ 218-224 
Marianne Sandsten, avdelningschef biståndsenhet, §§ 218-224 
Julia Lundwall, avdelningschef individ- och familjeomsorg, §§ 218-225 
Catharina Ross, ekonom § 222-223 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 218

Intern kontroll 2019 
Dnr SON 2018-305  

Samtliga nämnder i Lysekil kommun ska varje år besluta om vilka processer som 
ska granskas, en riskanalys ska genomföras och ligga till grund för beslutet. 
Processerna kommer därefter att utökas med kontrollmoment samt 
granskningsaktiviteter för att tydliggöra kontrollområdena samt kontrollplanen.  

Förslag till processer för intern kontroll 2019 avser följande perspektiv och 
processer:  

• Perspektiv Målgrupp:  Genomförandeplaner
• Perspektiv Verksamhet: Rutin för hantering av privata medel
• Perspektiv Verksamhet: Genomförande av åtgärder utifrån lex Sara- 

                                             utredningar

Processerna som redovisas ovan har tagits fram som förslag av socialförvaltningens 
ledningsgrupp. Processerna har identifierats utifrån kritiska moment som bedöms 
ha behov av att granskas särskilt.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-07. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att processer avseende genomförandeplaner, rutin för 
hantering av privata medel samt genomförande av åtgärderna utifrån lex Sarah-
utredningar ska granskas och ligga till grund för 2019 års interna kontroll.  

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen  
Utvecklingsledare KSF 
Förvaltningschef SOF  
Utredare SOF  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 219

Sammanställning lex Sarah-rapporter och sociala avvikelser 2018 
Dnr SON 2018-305  

I socialnämndens rutiner för hantering av missförhållanden (lex Sarah) står 
angivet att nämnden ska få ta del av sammanställning gällande inkomna lex Sarah 
rapporter för att kunna se mönster och trender som indikerar brister i 
verksamhetens kvalitet. Vid dagens sammanträde redovisas inkomna lex Sarah- 
rapporter och sociala avvikelser per november 2018.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-07. 
Sammanställning inkomna lex Sarah rapporter 2018 
Sammanställning sociala avvikelser 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av sammanställningen avseende inkomna lex Sarah- 
rapporter och sociala avvikelser under perioden januari – november 2018.   

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef SOF 
Utredare SOF 
Avdelningschefer SOF 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 220

Kostnad per brukare (KPB) – resultat för socialnämndens 
verksamheter 2017 
Dnr SON 2018-306 

Socialförvaltningen redovisar resultaten från Kostnad per brukare (KPB) för 
verksamhetsår 2017. KPB är en metod för att kostnadsberäkna olika insatser inom 
socialtjänsten och är ett viktigt underlag för att planera utveckla och följa upp 
socialtjänstens verksamheter. Lysekils kommun har genomfört KPB för åren 2011 
och 2015-2017.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-10. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen av resultaten från ”Kostnad per brukare” 
avseende nämndens verksamheter 2017.  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef SOF 
Avdelningschefer SOF 
Ekonomer SOF 
Utredare SOF 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 221

Framtida äldreomsorg på Skaftö– synpunkter från referensgruppen 
Dnr SON 2016-284 

Socialnämnden beslutade 2018-10-02, § 154, att återremittera utredningen om hur 
äldreomsorgen kan organiseras på Skaftö, för vidare beredning av förvaltningen, 
bland annat för att inhämta synpunkter från utredningens referensgrupp. 
Socialnämnden beslutade också att hänskjuta beslutet om ett äldreboende på 
Skaftö till 2019, bland annat för att avvakta riksdagens beslut om biståndsbedömt 
mellanboende.  

Socialförvaltningen har inhämtat referensgruppens synpunkter och redovisar dessa 
för socialnämnden. Vidare informeras nämnden om att riksdagen har beslutat att 
bifalla regeringens förslag om biståndsbedömt mellanboende.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-10.  
Remissvar från referensgrupp, PRO Skaftö, Lysekil, Brastad och Brodalen, SKPF 
Lysekil, SPF Lysekil samt Aktiva Seniorer.  
Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU4 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av referensgruppens och pensionärsorganisationernas 
synpunkter om framtida äldreomsorg på Skaftö.  

Socialnämnden tar del av informationen om riksdagens beslut om att bifalla 
regeringens förslag om biståndsbedömt trygghetsboende för äldre.  

Förvaltningen får i uppdrag att i början av år 2019 återkomma med förslag gällande 
den framtida äldreomsorgen på Skaftö för beslut i nämnden senast under april 
månad 2019.  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef SOF 
Avdelningschef vård och omsorg 
Avdelningschef bistånd 
Utredare SOF 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 222

Ekonomiskt utfall per november månad 2018 
Dnr SON 2018-44 

Förvaltningens ekonomiska utfall per november månad 2018 redovisas. Summa 
avvikelser per november månad visar på minus ca 12,2 mnkr. Prognos per helår, 
lagd i november 2018, visar på minus ca 14,1 mnkr. Regelbunden uppföljning av 
det ekonomiska utfallet sker till nämnden.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-10. 
Standardrapport.  
Förvaltningsöversikt.  
Utfall och prognos.  

Socialnämndens beslut 

Nämnden tar del av förvaltningens rapport gällande ekonomiskt utfall per 
november månad 2018.  

Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till 

Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Ekonomiavdelningen (för kännedom) 
Kommunens revisorer (för kännedom) 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef SOF 
Avdelningschefer SOF 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 223

Budget och verksamhetsplan 2019 
Dnr SON 2018-170 

Socialnämnden beslutar årligen om fördelning av de ekonomiska ramarna samt 
verksamhetsplan som ska gälla för nämndens olika verksamheter. I 
verksamhetsplanen ingår också nämndens prioriterade utvecklingsområden.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-05. 
Nämndens verksamhetsplan 2019. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Britt-Marie Kjellgren (K): avslag på förvaltningens förslag att verksamhetsplanen 
och upprättad ramfördelning ska gälla för verksamhetsåret 2019 till förmån för 
eget förslag att nämnden beslutar att begära hos kommunfullmäktige om 
utökade ekonomiska medel för att täcka de reella behoven i socialnämndens 
verksamhet. I övrigt bifall till förvaltningens förslag att hos kommunfullmäktige 
begära ekonomiska medel till investeringar enligt särskilt avsnitt i verksamhets-
planen.  

Ricard Söderberg (S): bifall till förvaltningens förslag att verksamhetsplanen och 
upprättad ramfördelning ska gälla för verksamhetsåret 2019 samt att hos 
kommunfullmäktige begära ekonomiska medel till investeringar enligt särskilt 
avsnitt i verksamhetsplanen.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt förslag från Britt-Marie Kjellgren 
(K) eller enligt förslag från Ricard Söderberg (S) och finner att nämnden beslutar
enligt förslag från Ricard Söderberg med att följa förvaltningens förslag till beslut.

Omröstning 

Omröstning begärs och genomförs. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Den som stödjer förslag från Ricard Söderberg röstar ja.  
Den som stödjer förslag från Britt-Marie Kjellgren röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Med 9 ja-röster och 2 nej-röster beslutar socialnämnden enligt förslag från Ricard 
Söderberg, tillika förvaltningens förslag. 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Ricard Söderberg (S)          X 
Ronny Hammargren (LP)          X 
Bernt Ortner (S)          X  
Eva Leandersson (S)          X 
Stefan Jansson (S)          X 
Britt-Marie Didriksson 
Burcher (L) 

         X 

Monica Andersson (C)          X 
Marie Lindgren (LP)          X 
Lena Hammargren (LP)          X  
Britt-Marie Kjellgren (K)         X 
Tommy Westman (SD)         X 

Summa          9          2 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att verksamhetsplanen och upprättad ramfördelning ska 
gälla för verksamhetsåret 2019.  

Socialnämnden begär hos kommunfullmäktige om ekonomiska medel till 
investeringar enligt särskilt avsnitt i verksamhetsplanen.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Avvikande mening mot socialnämndens beslut 

Följande avvikande mening mot socialnämndens beslut lämnas av Britt-Marie 
Kjellgren (K). 

Med anledning av att nämnden dras med ett stort underskott p.g.a. mångårig 
underbudgetering har jag avvikande mening till den första delen av beslutet 
gällande  

”Rambudget verksamhetsåret 2019” till förmån för mitt eget yrkande: 

Att socialnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om utökade 
ekonomiska medel för att täcke de reella behoven i socialnämnden 
verksamhetsåret 2019. 

Lysekil 18 december 2018 

Britt-Marie Kjellgren (K) 

Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomichefen  
Förvaltningsekonomer SOF 
Avdelningschefer SOF 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 224

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 6 december 
2018.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens redovisning daterad 2018-12-06. 

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden tar del av redovisningen. 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef biståndsenhet 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 225

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 med missbruksproblematik 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: 

§ 226

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
Dnr SON 2018-11 

Förvaltningschefen informerar om: 

Möte med socialchefer i Fyrbodal:  

- Barnahuset i Trollhättan, där Lysekils kommun ingår via Uddevalla
kommun

- Familjecentralen i Åmål
- Utskrivningsprocessen inom primärvården Västra Götaland

Socialnämndens ordförande och socialnämndens vice ordförande informerar om: 

- Framtida organisation för arbetsmarknadsenheten
- Möte med personal på Lysekilshemmet angående verksamhetsförändringar

vid enheten.

I samband med förvaltningschefens, ordförandens och vice ordförandens 
information från mötet med personalen vid Lysekilshemmet framför Britt-Marie 
Kjellgren (K) och Tommy Westman (SD) synpunkter som kommit dem till del från 
personal inom enheten.  

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden tar del av informationen. 

Beslutet skickas till 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 227

Anmälningsärenden  

Nämnden tar del av följande anmälningsärenden: 

➢ Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 18:60

➢ Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 18:61

➢ Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-22; § 15, Slutrapport Familjecentral
Lysekils kommun

➢ Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-22; § 22 Riktlinjer för
representation i Lysekils kommun

➢ Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-22; § 21 Riktlinjer för förbyggande
av mutor och jäv

➢ Inkomna synpunkter på verksamhet. Dnr SON 2018-283

➢ Inkomna synpunkter på verksamhet. Dnr SON 2018-285

➢ Inkomna synpunkter på verksamhet. Dnr SON 2018-290

➢ Redovisning – inkomna domar/beslut. Dnr 2018-5, 2018-197, 2018-244,
2018-120

Socialnämndens beslut 

Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden samt inkomna 
domar/beslut som förtecknats och redovisas i protokoll, § 227, den 18 december 
2018.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 228

Redovisning av delegationsbeslut 

Med stöd av nämndens beslut om delegationsordning redovisas följande 
delegationsbeslut:  

➢ Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen, perioden 2018-11-01 – 2018-11-30

➢ Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt
hemteam, matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats),
perioden 2018-11-01 – 2018-11-30

➢ Familjerätt, perioden 2018-11-01 – 2018-11-30

➢ Uppdragstagare, perioden 2018-11-01 – 2018-11-30

➢ Urvalslista klient, perioden 2018-11-01 – 2018-11-30

➢ Arbetsutskottets protokoll, §§ 184 - 185, från 2018-11-15 och §§ 186-203 från
2018-12-06

➢ Socialchefens delegationsbeslut avseende personuppgiftsbiträdesavtal med:
Ensolution
Kontigo Care AB
E-hälsomyndigheten
Pulsen
Region Skåne
Tunstall AB

Socialnämndens beslut 

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll, § 228, den 18 december 2018.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 229

Tack från nämndens ordförande och vice ordförande 

Dagens sammanträde med socialnämnden är det sista sammanträdet för år 2018 
samt för mandatperioden 2015-2018.  

Ordföranden framför ett tack till de ledamöter och ersättare som lämnar sitt 
uppdrag inom socialnämnden.  

Ordföranden önskar samtidigt samtliga ledamöter, ersättare och tjänstemän en 
God Jul och ett Gott Nytt År 2019.  

Nämndens vice ordföranden önskar ordföranden en God Jul och ett Gott Nytt År 
2019 från samtliga ledamöter och ersättare.  
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