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Ersättare 
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Maria Ahlström (K) 
Gunvor Andén (M) 

Tjänstemän och  
övriga närvarande 
  

Eva Andersson, förvaltningschef 
Marianne Sandsten, avdelningschef biståndsenheten 
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Catarina Ross, förvaltningsekonom, § 171 
 
 

 
Paragrafer 
 

§§ 168-176 

Sekreterare 
 
 

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

Ordförande 
 
 

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

Justerare 
 
 

 
………………………………………………………. 
Marie Lindgren 
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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 

2019-12-18 

2019-12-20 

2019-12-20 

2020-01-13 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

Underskrift ……………………………………………………………….. 
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SON § 168 Dnr 2019-000358  

Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen (mål nr 14637-19) 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Göteborg har fått in ett överklagande för prövning och har 
förelagt Lysekils kommun att inkomma med yttrande. angående laglighetsprövning 
enligt kommunallagen.  

Föreläggandet gäller socialnämndens beslut från 2019-10-30, § 137, att inte gå 
vidare med uppdraget om utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan. 

Yttrandet ska ha inkommit till Förvaltningsrätten i Göteborg senast den  
19 december 2019    

Beslutsunderlag 
Förvaltningens yttrande 
Föreläggande daterat 2019-11-28 
Arbetsutskottets protokoll 2019-12-12, § 233     

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner yttrandet och beslutar att yttrandet överlämnas till 
Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 14637-19.    

Paragrafen förklaras omedelbart justerad  

Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten i Göteborg 
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SON § 169 Dnr 2019-000374  

Redovisning av delegationsbeslut 
Sammanfattning 
Med stöd av socialnämndens delegationsordning redovisas följande 
delegationsbeslut för perioden 191101-191130.  

Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen 191101-191130. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt hemteam, 
matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats) 191101-191130. 

Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen – Individ- och familjeomsorgen  
191101-191130. 

Familjerätt, perioden 191001-191031. 

Arbetsutskottets protokoll från 2019-12-05.     

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut fattade under perioden 191101-191130.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
socialnämndens protokoll den 18 december 2019, § 169.  
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SON § 170 Dnr 2018-000122  

Dokumenthanteringsplan för socialförvaltningen 
Sammanfattning 
I arkivreglementet för Lysekils kommun, framgår i 2 kap 2 § att myndigheten ska 
fastställa dokumenthanteringsplaner. Tillsammans med kommunarkivet har 
socialförvaltningen arbetat fram ett förslag till dokumenthanteringsplan.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-27 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna reviderad dokumenthanteringsplan för 
socialnämndens verksamheter.  

 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Avdelningschefer 

Utredare 

 



 Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
2019-12-18 

7 (12) 

        Justerare Utdragsbestyrkande 

SON § 171 Dnr 2019-000019 

Ekonomisk uppföljning 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall per november månad 2019.  
Redovisning av ekonomisk uppföljning sker regelbundet vid nämndens 
sammanträden. 

Beslutsunderlag 

Standardrapport november 2019 
Förvaltningsöversikt november 2019 
Utfall och prognos t.o.m. 2019-11-30   
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-13  

Socialnämndens beslut 
Nämnden tar del av redovisningen av den sammanfattade ekonomiska rapporten 
per november månad 2019.     

Beslutet skickas till 
KS  
Kommundirektör  
Ekonomichef  
Avdelningschefer  
Förvaltningsekonomer 
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SON § 172 Dnr 2019-000025  

Sammanställning - budgeterade placeringar inom barn- och 
ungdomsenheten samt inom vuxenenheten 
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 
Sammanställningar 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-06 

Socialnämndens beslut 
Nämnden tar del av informationen.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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SON § 173 Dnr 2019-000015  

Sammanställning - Beslut om särskilt boende  
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar om antal lediga platser på särskilt boende samt hur 
många personer med biståndsbeslut som väntar på en ledig plats.                                                                                                                 
Socialförvaltningen lämnar också information om aktuell beläggning på 
korttidsboendet Kompassen.  

Beslutsunderlag 
Rapport 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-04 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen.  

 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef Vård och Omsorg 
Avdelningschef Biståndsavdelningen 
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SON § 174 Dnr 2019-000207  

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

Beslutsunderlag 
Inkomna skrivelser, beslut och domar 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser, beslut och domar 
som förtecknats i protokoll den 18 december 2019, § 172.  
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SON § 175 Dnr 2019-000072 

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
Förvaltningschef 
Inget att informera 

Ordförande 
Har varit på Fyrbodal tillsammans med förvaltnngschefen. Diskuterade heltidresan 
och Gryning samt eventuella samarbetsmöjligheter inom bland inom LSS-området. 

Vice ordförande  
Varit på Fyrbodal och tagit del av Åmåls satsning på utvecklingsjobb. 

Christina Gustavsson informerar från rådens möte 2019-12-16,     

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen.   
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SON § 176 Dnr 2019-000104  

God Jul och Gott Nytt År 
Sammanfattning 
Ordföranden önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År och tackar för nedlagt 
arbete under det gångna året. Nämnden tackar all personal för utfört arbete under 
det gångna året. 

Nämnden önskar ordföranden detsamma.     
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