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

Sammanträdestid: 
 

2018-10-02 kl. 9.00 – 15.45 
Ajournering för lunch kl. 12.10-13.10 

 

 

Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil  

 

Tjänstgörande ledamöter och 

ersättare: 

 

 

 
Ricard Söderberg (S), ordförande 
Ronny Hammargren (LP), vice ordf. 
Krister Samuelsson (M) 
Eva Leandersson (S) 
Bernt Ortner (S), ersätter Stefan Jansson (S) 

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

Jarnedal (LP) 

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

 

 

Icke tjänstgörande ersättare: 
 
Per-Olof Gustafsson (S) 
Britt-Marie Didriksson Burcher (L) 
Maria Ahlström (K) 

 

 

 

 

Tjänstemän: 
 
Eva Andersson, förvaltningschef 
 

Paragrafer:  149 - 164 

 

 

Sekreterare: 
 

 

 .............................................................................  

Anne-Marie Mattsson 

 

Ordförande: 
 

 

Justerare:  

…………………………………………………………………. 

Ricard Söderberg 

 

…………………………………………………………………. 

Ann-Charlotte Strömwall 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

 

Övriga medverkande 
 
Johanna Eklöf, avdelningschef vård och omsorg, §§ 153-160 
Maria Johansson, utredare, §§ 153-154 
Catharina Ross, ekonom, §§ 159-160 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 149 
 
Återkallelse av serveringstillstånd, Café Syltrutan, Grundsund – på 
egen begäran 
 
Syltrutan i Grundsund AB, organisationsnummer 559122-0925, meddelades 2018-
04-25 tillstånd med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen för servering av starköl, vin 
samt andra jästa drycker vid Café syltrutan, Lönndalsvägen 34, 451 79 Grundsund, 
med giltighetstid årligen under perioden från och med 1 april till och med 31 
augusti mellan kl. 11.00 och kl. 01.00 samt på uteservering mellan kl. 11.00 och kl. 
01.00 och därtill även tillstånd att bedriva cateringsverksamhet.  
 
Tillståndshavaren har 2018-08-27 meddelat socialnämnden att servering av 
alkoholdrycker upphör gällande Café Syltrutan. Serveringstillståndet upphör på 
egen begäran från 2018-09-03.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-27.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslutet att med stöd av 9 
kap 18 § första stycket alkohollagen på tillståndshavarens egen begäran återkalla 
serveringstillståndet för Syltrutan i Grundsund AB, organisationsnummer 559122-
0925, gällande Café Syltrutan, Lönndalsvägen 34, 451 79 Grundsund.  
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggare SOF (för vidare befordran till berörda)  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 150 
 
Återkallelse av serveringstillstånd, Restaurang & Hotel Lokus – på egen 
begäran 
 
Midrosen KB, organisationsnummer 969701-3028, meddelades 2016-09-19 
tillstånd med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen för servering av starköl, vin, 
spritdrycker samt andra jästa drycker vid Restaurang & Hotel Lokus, 
Landsvägsgatan 2, 453 35 Lysekil, med giltighetstiden året runt mellan kl. 11.00 
och kl. 01.00.  
 
Tillståndshavaren har 2018-09-26 meddelat socialnämnden att servering av 
alkoholdrycker upphör gällande serveringsställe Restaurang & Hotel Lokus. 
Serveringstillståndet upphör på egen begäran från 2018-09-10.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-07.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslutet att med stöd av 9 
kap 18 § första stycket alkohollagen på tillståndshavarens egen begäran återkalla 
serveringstillståndet för Midrosen KB, organisationsnummer 969701-3028, 
gällande Restaurang & Hotel Lokus, Landsvägsgatan 2, 453 35 Lysekil.  
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggare SOF (för vidare befordran till berörda)  
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 

Socialnämnden                                                    2018-10-02 5/27 

 

 

Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 151 
 
Återkallelse av serveringstillstånd, Brasseri Sjökanten, Lysekil – på 
egen begäran 
 
Lysekil Bar & Kök i Lysekil AB, organisationsnummer 559054-3038, meddelades 
2016-05-27 tillstånd med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen för servering av starköl, 
vin, spritdrycker samt andra jästa drycker vid Brasseri Sjökanten, Södra 
Hamngatan 6, 453 33 Lysekil med giltighetstid året runt i serveringslokal samt på 
uteservering med serveringstid mellan kl. 11.00 och kl. 02.00 samt kl. 11.00 och kl. 
03.00 fredagar, lördagar samt dag före helgdag.  
 
Tillståndshavaren har 2018-09-05 meddelat socialnämnden att servering av 
alkoholdrycker upphör gällande serveringsställe Brasseri Sjökanten, Södra 
Hamngatan 6, 453 33 Lysekil. Serveringstillståndet upphör på egen begäran från 
2018-09-10.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-05.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslutet att med stöd av 9 
kap 18 § första stycket alkohollagen på tillståndshavarens egen begäran återkalla 
serveringstillståndet för Lysekil Bar & Kök i Lysekil AB, organisationsnummer 
559054-3038, gällande Brasseri Sjökanten, Södra Hamngatan 6, 453 33 Lysekil.  
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggare SOF (för vidare befordran till berörda) 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 152 
 
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:  

 

 

§ 153 
 
Kvalitets- och patientsäkerhetsrapport avseende första halvåret 2018 
Dnr SON 2018-216 
 
Vårdgivare ska enligt patientsäkerhetslagen årligen upprätta en sammanhållen 
patientsäkerhetsberättelse. Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem bör vårdgivare varje år även upprätta en sammanhållen 
kvalitetsberättelse.  
 
En sammanställning gällande kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i form av antal 
avvikelser, antal inkomna klagomål och synpunkter under första halvåret 2018 
redovisas vid dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2018.  
Kvalitets- och patientsäkerhetsrapport januari – juni 2018.  
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden tar del av upprättad kvalitets- och patientsäkerhetsrapport 
avseende januari – juni 2018.  
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till  
 
Förvaltningschef 
Utredare  
Avdelningschef vård och omsorg (för vidare befordran till berörda) 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg (för vidare befordran till berörda) 
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri (för vidare befordran till berörda) 
Avdelningschef biståndsenhet (för vidare befordran till berörda)  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 154 
 
Framtida äldreomsorg på Skaftö 
Dnr SON 2016-284 
 
Socialnämnden beslutade i maj 2017 att uppdra åt förvaltningen att utreda hur den 
framtida äldreomsorgen ska organiseras på Skaftö. Förvaltningen lägger fram en 
utredning där det framtida behovet av särskilt boende på Skaftö och i kommunen i 
stort har prognostiserats. Nuvarande förutsättningar för att driva ett 
kostnadseffektivt särskilt boende på Skaftöhemmet har utretts och möjliga, mindre 
kostsamma, alternativ har identifierats.  
 
Utifrån förvaltningens utredning föreslås socialnämnden fatta beslut enligt 
följande:  
 

1. Socialnämnden beslutar att lägga ned Skaftöhemmet Gullvivan och uppdrar 
åt förvaltningen att återkomma med en plan om hur en avveckling ska 
genomföras.  
 

2. Socialnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna förslag om att 
ge uppdrag till Lysekilsbostäder AB att utreda möjlighet att omvandla 
Skaftöhemmet Gullvivan till trygghetsboence.  
  

Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-25. 
Förvaltningens utredning daterad 2018-09-24.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Ann-Charlotte Strömwall (L): Avslag på förvaltningens förslag. Återremiss på 
grund av att (L) vill höra ”arbetsgruppens” åsikt. Jag accepterar inte förslag till 
beslut i dagens handling. Ej heller accepterar jag att det inte finns något yttrande 
från arbetsgruppen att läsa, den gruppen har ju tidigare varit med i 
utredningsarbetet runt Skaftöhemmet Gullvivan.  
 
Monica Andersson (C): Avslag på förvaltningens förslag. Återremiss av ärendet. 
Vi i Centerpartiet ser alternativ 3 (i utredningen) som ett gott alternativ för ett 
socialt hållbart beslut för Skaftös äldreomsorg, samt att man ser på möjligheter 
att utveckla detta med mötesplatser. Vi behöver också ett utlåtande från 
referensgruppen samt bättre ekonomisk redovisning av de olika alternativen.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Ronny Hammargren (LP), Marie Lindgren (LP), Cecilia Sawing (LP): Avslag på 
förvaltningens förslag. Vi från Lysekilspartiet yrkar på återremiss för att 
inhämta information om dels ekonomiska konsekvenser, dels Lysekilsbostäder 
AB:s möjlighet att bygga ett trygghetsboende som ekonomiskt går ihop. 
Dessutom vill vi hänskjuta beslutet om boendet på Skaftö till 2019, då vi dels 
anser att den då nytillsatta nämnden ska få möjlighet att själv bestämma 
inriktning inför den nya mandatperioden, dels blir inte statens utredning om 
biståndsbedömt mellanboende klar förrän en bit in på 2019. Vi vill också ta del av 
referensgruppens synpunkter i ärendet. 
 
Ricard Söderberg (S): Avslag på förvaltningens förslag och i övrigt bifall till 
förslag från Ronny Hammargren m.fl. (LP).  
 
Krister Samuelsson (M):  Avslag på förvaltningens förslag. Ärendet ska avgöras 

idag, att nämnden beslutar enligt förvaltningens utredning alternativ 2 samt att 

nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda verksamhetsinnehåll 
enligt ovannämnda förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 

återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.  

Omröstning begärs och ska genomföras.  

Ja-röst för om ärendet ska återremitteras. 

Nej-röst för om ärendet ska avgöras idag.  

 

Omröstningsresultat  
 
Med 10 ja-röster för att ärendet ska återremitteras och 1 nej-röst för att ärendet ska 
avgöras idag beslutar socialnämnden att avgöra ärendet idag. 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

 
 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 
 

Ricard Söderberg (S)          X   
Ronny Hammargren (LP)          X            
Krister Samuelsson (M)                    X  
Eva Leandersson (S)          X   
Bernt Ortner (S)          X   
Ann-Charlotte Strömwall (L)          X   
Monica Andersson (C)          X            
Marie Lindgren (LP)          X            
Cecilia Sawing (LP)          X              
Britt-Marie Kjellgren (K)          X            
Tommy Westman (SD)          X                              
 
Summa 

          
         10 

         
         1 

 
         

 
 
 

Beslutsgång i huvudomröstningen 

Ordföranden ställer återremissförslagen mot varandra och finner att nämnden 

beslutar enligt förslag från Ronny Hammargren (LP) m.fl.  

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att förslag från Ronny Hammargren 
(LP) m.fl. är huvudförslag.  

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:  

Monica Anderssons (C) och Ann-Charlotte Strömwalls (L) förslag ställs mot 

varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.  

Därefter ställs Ronny Hammargrens (LP) m.fl. förslag som utsetts till huvudförslag 
mot det förslag som socialnämnden utser till motförslag.  

Ja-röst för Hammargrens förslag. 

Nej-röst för det förslag som socialnämnden utser till motförslag. 
 
 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 

Socialnämnden                                                    2018-10-02 11/27 

 

 

Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Beslutsgång i omröstning för att utse motförslag 
 
Ordföranden ställer Anderssons och Strömwalls förslag mot varandra och finner att 
socialnämnden utser Anderssons förslag till motförslag. 
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:  
 
Ja-röst för att Anderssons förslag utses till motförslag. 
 
Nej-röst för att Strömwalls förslag utses till motförslag.  
 
 
Omröstningsresultat i omröstning om motförslag 
 
Med 8 ja-röster för Monica Anderssons förslag och 3 nej-röster för Ann-Charlotte 
Strömwalls förslag beslutar socialnämnden att Monica Anderssons förslag utses till 
motförslag:  
 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 
 

Ricard Söderberg (S)          X   
Ronny Hammargren (LP)          X            
Krister Samuelsson (M)                    X  
Eva Leandersson (S)          X   
Bernt Ortner (S)          X   
Ann-Charlotte Strömwall (L)                    X  
Monica Andersson (C)          X            
Marie Lindgren (LP)          X            
Cecilia Sawing (LP)          X              
Britt-Marie Kjellgren (K)                    X  
Tommy Westman (SD)          X                              
 
Summa 

          
         8 

         
         3 

 
             

 
 
Ordföranden ställer nu Hammargrens (LP) m.fl. förslag, som utsetts till 

huvudförslag, och Anderssons (C) förslag, som utsetts till motförslag mot varandra.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Ja-röst för Hammargrens förslag och nej-röst för Anderssons motförslag. 

Resultat i röstning huvudförslag och motförslag 
 
Med 6 ja-röster för Ronny Hammargrens huvudförslag, 1 nej-röst för Monica 
Anderssons motförslag och 4 som avstår från att rösta beslutar socialnämnden 
bifalla Ronny Hammargrens m.fl. förslag:  
 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 
 

Ricard Söderberg (S)          X   
Ronny Hammargren (LP)          X            
Krister Samuelsson (M)                               X 
Eva Leandersson (S)          X   
Bernt Ortner (S)          X   
Ann-Charlotte Strömwall (L)                               X 
Monica Andersson (C)                   X      
Marie Lindgren (LP)          X            
Cecilia Sawing (LP)          X              
Britt-Marie Kjellgren (K)                               X 
Tommy Westman (SD)                                    X         
Summa          6         1           4             

 
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 
 

- att inhämta information om ekonomiska konsekvenser 
 

- att inhämta information om Lysekilsbostäder AB:s möjlighet att bygga ett 
trygghetsboende som ekonomiskt går ihop 
 

- att ta del av referensgruppens synpunkter i ärendet 
 

- att hänskjuta beslutet om boendet på Skaftö till 2019 genom att ge den då 
nytillsatta nämnden möjlighet att bestämma inriktning inför den nya 
mandatperioden, delvis beroende på att statens utredning om 
biståndsbedömt mellanboende inte är klar förrän en bit in på 2019 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Avvikande mening mot socialnämndens beslut  
 
Avvikande mening mot socialnämndens beslut, till förmån för eget förslag, lämnas 
skriftligt av Ann-Charlotte Strömwall (L).  
 
Avvikande mening mot socialnämndens beslut, till förmån för eget förslag, lämnas 
skriftligt av Monica Andersson (C).  
 
Avvikande mening mot socialnämndens beslut, till förmån för eget förslag, lämnas 
skriftligt av Krister Samuelsson (M).  
 
 
Beslutet skickas till  
 
Förvaltningschef SOF 
Utredare SOF 
Ekonomer SOF 
Avdelningschef vård och omsorg 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Avvikande mening från Ann-Charlotte Strömwall (L) 

 

Härmed reserverar jag mig i beslut om ärendet 6 

”Framtida äldreboende på Skaftö – utredning”  

 

Jag hade ett eget yrkande att ärendet skulle återremitteras 

för att referensgruppens yttrande skall vara med i ärendet 

då det framläggs.  

 

Detta var ett försök att lägga ett återremissyrkande alla 

kunde ”gått med på”. Nu väljer S och LP att lägga ett 

återremissyrkande där de blandar in utredning om 

mellanboende och ekonomi vilket gör att ärendets beslut 

förhalas till 2019! Sorgligt! Mitt parti (L) har hela tiden 

visat stark vilja för att bygga ut Skaftöhemmet 

Gullvivan med både somatik och demensvård. Liberalerna 

ser gärna s.k. ”terminalvård” på ett antal platser i en 

ny/ombyggd byggnad.  

 

Att genom S och LP:s återremiss blir det oskälig och 

orättvis lång tid innan slutligt beslut tages. Vid debatten 

i Skaftö Folkets hus var alla partier så positiva – då hade 

vi ju också kommunvalet framför oss.  

 

Lysekil 2018-10-02 

Ann-Charlotte Strömwall   
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Avvikande mening från Monica Andersson (C) 
 
 

Reservation i beslut om ärende 6  

”Framtida äldreboende på Skaftö – utredning”  

 
 

En reservation till förmån för vårt förslag till beslut som 

föll i omröstningen.  

 

Monica Andersson 

Centerpartiet 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Avvikande mening från Krister Samuelsson (M) 
 
Ang. Ärende 6: Gullvivans framtid.  

Jag motsätter mig kraftfullt att ärendet begravs i ytterligare en tid. Ovissheten för de 

boende, anhöriga, medarbetare samt alla Skaftöbor måste få ett slut.  

Reservationen är till förmån för nedanstående förslag.  

Vi moderater motsätter oss förvaltningens förslag till förmån för utredningens alternativ 2  

  

Gullvivans framtid har stötts och blötts under en lång tid. Det är dags att boende på Skaftö, 

anhöriga, personal samt inte minst de boende på Gullvivan får ett slut på alla spekulationer 

och hot om nedläggningar.  

Vi moderater står upp för Gullvivan och vill att SN beslutar enligt utredningens förslag 2   

Orsakerna till detta ställningstagande är många.  

1. Hela Lysekil skall leva.   

Service skall finnas där folk bor. Det är också viktigt för både anhöriga och boende 

att Gullvivan får vara kvar.  

2. Ökad efterfrågan.  

Utredningen visar med all tydlighet på att behovet finns. Att lägga ned hemmet 

skulle då bara vara en kortsiktig lösning.  

3. Utvecklad verksamhet.  

Gullvivan föreslås bli en somatisk vårdinrättning. Men utredningen pekar också på 

flera andra behov.   

a) Växelvård.  

Gullvivan kommer i framtiden bli ett mycket stort redskap för kommunen vad 

gäller växelvårdsplatser. Befolkningen i Lysekil kommer att bli äldre och 

behovet kommer också därför att öka  

b) Hemtagning/trygg hemgång.   

Befolkningen i Lysekil kommer att bli äldre. Alla kommer inte att bo i livets 

slutskede på några av våra särskilda boenden, men fallolyckor, frakturer och 

andra hälsoproblem kommer att öka. Regionen kommer med största sannolikhet 

att skärpa upp sina rutiner och vi kommer att behöva ta hem folk tidigare. Ett 

rehab center skulle vara en bra lösning. Vi skulle då kunna stänga ned 

Kompassen, alternativt minska trycket på densamma. Kompassen har historiskt 

haft stora överbeläggningar.  
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c) Vid föregående möte aktualiserades frågan om trygg hemgång för våra psykiskt 

sjuka. Här skulle då kompassen komma att vara en bra framtida lösning.  

Vi moderater kommer inte att medverka till att Gullvivan stängs ned. Det är en dum 

och kortsiktig lösning. En lösning som bittert kommer att bita oss i ändan, redan 

inom ett par år.  

Utredningen konstaterar också att alternativ 2 säkrar vårdbehovet till år 2030  

En nedläggning skulle medföra lidande för de boende och inte minst anhöriga. Det 

skulle också skapa ytterligare oro på Skaftö, där oron redan i dag är stor för 

indragen kommunal service.  

Härmed yrkar jag på:  

• Att SN beslutar enligt förvaltningens utredning alternativ 2  

• Att SN beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda verksamhetsinnehåll 

enligt ovannämnda förslag.  

  

Högaktningsfullt  

Krister Samuelsson  

Moderaterna  
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§ 155 
 
Resursfördelningsmodell inför 2019 inom vård och omsorg 
Dnr SON 2017-37 
 
För att få en jämn fördelning av resurser inom kommunens särskilda boenden 
beslutade socialnämnden den 23 januari 2018 att ge förvaltningen i uppdrag att 
lämna förslag på en resursfördelningsmodell inför 2019.  
 
Ärendet redovisas muntligt samt med powerpoint-bilder vid dagens sammanträde.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av redovisningen.  
 
Uppdraget anses därmed genomfört. 
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef vård och omsorg  
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§ 156 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 2/2018 
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 avseende vård och omsorg samt LSS avseende kvartal 2/2018 redovisas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningen tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av redovisningen.  
 
Rapport avseende vård och omsorg samt LSS, kvartal 2/2018, 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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§ 157 
 
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 24 september 
2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens redovisning 
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden tar del av redovisningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef biståndsenhet 
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§ 158 
 
Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård samt tillhörande riktlinjer 
Dnr SON 2018-195 
 
En nu lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från 
1 januari 2018 och ersätter den tidigare betalansvarslagen. En tillfällig överens-
kommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen med tillhörande riktlinjer har gällt under 2018-01-01 till 2018-
09-24 med 2017 års regler och rutiner för kommunens betalansvar.  
 
En ny ekonomisk modell för betalansvar är nu framtagen och gäller från 2018-09-
25 till 2020-11-30.  
 
Fyrbodals kommunalförbunds direktion har beslutat att rekommendera 
medlemskommunerna att anta överenskommelsen med tillhörande riktlinjer som 
reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland samt betalningsansvar 
efter utskrivning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2018.  
Överenskommelse.  
Riktlinjer och missiv.  
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden följer Fyrbodal kommunförbunds rekommendation och beslutar 
enligt kommunförbundets förslag att anta redovisad överenskommelse med 
tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland 
samt kommunens betalningsansvar efter utskrivning, gällande perioden 2018-09-
25 till 2020-11-30.  
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till 
 
Förvaltningschef SOF 
Avdelningschef biståndsenhet (för vidare befordran till berörda) 
Avdelningschef vård och omsorg (för vidare befordran till berörda) 
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri (för vidare befordran till berörda) 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg (för vidare befordran till berörda) 
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§ 159 
 
Ekonomiskt utfall per augusti månad 2018  
Dnr SON 2018-44 
 
Förvaltningens ekonomiska utfall per augusti månad 2018 redovisas. Utfallet per 
augusti månad uppgår till minus ca 13,9 mnkr. Prognos per helår, utifrån 
uppdateringen i augusti 2018, visar på minus ca 9,1 mnkr. Regelbunden 
uppföljning av det ekonomiska utfallet sker till nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 september 2018.  
Standardrapport.  
Förvaltningsöversikt.  
Utfall och prognos.  
Kolada-jämförelser mellan kommuner år 2015-2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av förvaltningens rapport gällande ekonomiskt utfall per juni 
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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§ 160 
 
Ekonomisk uppföljningsrapport U3 – Mål och ekonomisk uppföljning 
augusti 2018 
Dnr 2018-44 
 
Ekonomisk uppföljning och målredovisning per augusti 2018 uppdelad på 
verksamhetsnivå redovisas. Uppföljningen är översiktlig med inriktning mot 
prognostiserat resultat per 31 december 2018. Regelbunden uppföljning sker till 
nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-24. 
Uppföljningsrapport U3. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av sammanfattande målredovisning, ekonomisk rapport och 
prognostiserat resultat. 
 
Beslut inklusive handlingar skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
Avdelningschefer SOF 
Förvaltningsekonom 
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§ 161 
 
Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
Dnr SON 2018-11 
 
Förvaltningschefen informerar om:  
 

➢ Personalläget – 2 enhetschefer slutar, MAS slutar 15 oktober. Diskussioner 
pågår angående gemensam MAS-funktion tillsammans med Sotenäs och 
Munkedals kommuner.  
 

➢ Sjukfrånvarostatistik – redovisades i samband med ekonomisk U3-rapport 
 

➢ Ekonomisk styrning – Ensolution tar uppdraget till en kostnad av ca 
208.000:-. Genomlysningen sker som 2 delprojekt.  
 

➢ Lägesrapport kring ungdomssituationen i kommunen i samverkan med 
SSPF 

 
 
Ordföranden informerar om:  
 

➢ Vid möte med kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor (KRF) den 6 september diskuterades de försämringar 
som många upplevt i samband med förändrad busslinje 851/ anslutnings-
buss ”Lysekilsrundan”. Vid det mötet informerades rådens representanter 
om den skrivelse socialnämnden skickat till bland annat kommunstyrelsen i 
ärendet. Nu har det uppmärksammats att en så kallad låggolvad buss 
återigen kör i kommunen, vilket ses som positivt.  

 
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden tar del av informationen.  
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§ 162 
 
Anmälningsärenden  
 
Nämnden tar del av följande anmälningsärenden:  
 

➢ IVO, Inspektionen för vård och omsorg; Beslut 2018-08-28; tillsyn av hem 
för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid HVB Almgården i Lysekil.  
Dnr SON 2018-204 

 
➢ IVO, Inspektionen för vård och omsorg; Beslut 2018-08-28; tillsyn av hem 

för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid HVB Stöten i Lysekil.  
Dnr SON 2018-205 

 
➢ IVO, Inspektionen för vård och omsorg; Begäran om yttrande avseende 

klagomål från enskild. Dnr SON 2018-197 
 

➢ Privatperson; synpunkter – verksamhetsförändringar. Dnr SON 2018-213 
 

➢ Privatperson; synpunkter – personaltäthet. Dnr SON 2018-214 
 

➢ Privatperson; synpunkter – personaltäthet. Dnr SON 2018-215 
 

➢ Redovisning – inkomna domar/beslut. Dnr 2018-40, 2018-134, 2018-5 
 
Socialnämndens beslut  
 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden samt inkomna 
domar/beslut som förtecknats och redovisas i protokoll, § 162, den 2 oktober 2018.  
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§ 163 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Med stöd av nämndens beslut om delegationsordning redovisas följande 
delegationsbeslut:  
 

➢ Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen, perioden 2018-08-01 – 2018-08-31 
 

➢ Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt 
hemteam, matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats), 
perioden 2018-08-01 – 2018-08-31 

 
➢ Familjerätt, perioden 2018-08-01 – 2018-08-31 

 
➢ Uppdragstagare, perioden 2018-08-01 – 2018-08-31 

 
➢ Urvalslista klient, perioden 2018-08-01 – 2018-08-31 

 
➢ Arbetsutskottets protokoll, §§ 128-149, från den 4 september 2018 

 
Socialnämndens beslut  
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll, § 163, den 2 oktober 2018.  
 
 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 

Socialnämnden                                                    2018-10-02 27/27 

 

 

Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 164 
 
Övriga frågor 
 
Inga frågor har anmälts vid mötets öppnande.  
 
 
 
 


