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Socialförvaltningen
Eva Andersson, 0523 - 61 33 89
eva.b.andersson@lysekil.se

Utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan
Sammanfattning
Frågan om ett äldreboende på Skaftö har utretts 2016 och 2018. Förslag till
utbyggnad har redovisats för Socialnämnden i oktober 2019.
Mot bakgrund av slutsatserna i de senaste årens utredningar om Skaftöhemmet och
det utbyggnadsförslag som tagits fram, samt med hänvisning till
Kommunfullmäktiges krav på att Socialnämnden skall bedriva en kostnadseffektiv
verksamhet med kostnader som ligger i nivå med jämförbara kommuner, görs
bedömningen att en ombyggnation av Skaftöhemmet Gullvivan inte kommer att
tillföra Lysekils kommun ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt äldreboende.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att inte gå vidare med uppdraget om utbyggnad av
Skaftöhemmet Gullvivan.
Ärendet
Den 20 februari 2019, § 28 beslutade socialnämnden att ge socialförvaltningen i
uppdrag att utreda en utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan till 21 platser.
Uppdraget redovisades för nämnden den 1 oktober 2019 av LysekilsBostäder och
Radar arkitektur och planering, i form av två förslag till utbyggnad, se bilaga 1.
Förvaltningen och Lysekilsbostäder gjorde bedömningen att utbyggnaden inte blir
funktionell på grund av följande:
 De allmänna lokalerna blir trånga med små möjligheter att inrymma matplats
och vardagsrum för 21 personer.
 De krav som finns avseende dagsljus är svåra att tillgodose i alla rum. Samma
sak gäller solljus och utblick från gemensamma utrymmen och
bostadslägenheter.
 Det blir höjdskillnader på flera ställen i korridorerna som skapar uppförs- och
nedförsbackar för de boende vilket skapar risk för fallskador och inte uppfyller
den tillgänglighet som behövs i ett äldreboende.
 Överblickbarheten i boendet blir ej tillfyllest. Detta är problematiskt särskilt för
personer med kognitiv nedsättning då överblickbarhet underlättar möjligheten
att orientera sig
 Enhetens storlek med 21 platser möjliggör inte boende för personer med
demenssjukdom. Avgränsningar är inte möjliga utan boendet kan då endast avse
boende för somatisk vård.
Inte heller arkitekten bedömer att en utbyggnad blir en bra lösning för
äldreboendet.
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De ritningar som presenterades är gjorda i syfte att bedöma vad som är möjligt att
inrymma i anslutning till befintlig byggnad. Ett framtagande av en fullständig
programhandling för Skaftöhemmet Gullvivan beräknas kosta ca 300 000 kronor,
se bilaga 2 för offert. I bilaga 3 finns en risklista som är kopplad till framtagandet av
en programhandling.
Socialnämnden noterade informationen som mottagen presenterade för att ta upp
ärendet för beslut vid sammanträdet den 30 oktober 2019.
Den 3 oktober 2019 gav socialnämndens arbetsutskott uppdrag till förvaltningen att
till socialnämndens sammanträde den 30 oktober 2019 inkomma med en
uppdragsbeskrivning avseende kompletterande beslutsunderlag angående
Skaftöhemmet Gullvivan.
Skaftöhemmet Gullvivan har en högre dygnskostnad
Enligt undersökningen Kostnad per brukare, förkortad KPB, var Lysekils
genomsnittskostnad för ett boendedygn på ett särskilt boende år 2018 drygt
7 procent högre än genomsnittskostnaden för de kommuner som deltar i KPB.
År 2018 var årskostnaden för drift av en boendeplats på Skaftö 264 000 kronor
högre än snittkostnaden för en boendeplats i kommunens övriga äldreboenden.
Merkostnaden för driften av Skaftöhemmet Gullvivans 12 platser är därmed
3,2 miljoner kronor per år.
Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper får nämnden inte överskrida sin
ekonomiska ram. Enligt Kommunallagen och kommunens riktlinjer för god
ekonomisk hushållning skall kommunen bedriva sin verksamhet på ett
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.
Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att under perioden
2019–2021 minska sina kostnader enligt KPB till snittet för andra jämförbara
kommuner.
Slutsatser från utredningar gjorda under perioden 2016 – 2019 om
Skaftöhemmet Gullvivan
Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda frågan om ett
äldreboende på Skaftö 2016, 2017 och 2019. De två första uppdragen redovisades
2016 och 2018, se bilaga 2 och 3. Det senaste uppdraget redovisades i oktober 2019.
En genomgång av Socialnämndens uppdrag och beslut om Skaftöhemmet under
perioden 2016–2019 redovisas i bilaga 4.
De tre utredningar har bland annat kommit fram till följande:
Skaftöhemmet Gullvivan är uppfört i två etapper varav den första delen
färdigställdes 1992. Den andra delen är från 2003. Som mest har Skaftöhemmet
haft 25 lägenheter. Antalet platser har succesivt minskats till 12. Lokalerna är
byggda utifrån den tidens vårdbehov där hyresgästerna hade mindre
omvårdnadsbehov än i dag. Nu är behoven större och lokalerna är inte
ändamålsenliga utifrån dagens behov. Det är också därför som boendets platsantal
successivt har minskats under åren.
Ett boende med få platser ger högre driftskostnader. Det är mer sårbart vad gäller
personalbemanningen och beläggningsgrad och har inte möjlighet till
samordningsvinster när det gäller användning av personalresurser.
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För att ett särskilt boende skall uppnå skalfördelar i drift och ekonomi behöver det
uppgå till minst 40 platser. Först då kan personalresurserna, och särskilt
nattbemanningen, nyttjas på ett optimalt sätt.
På uppdrag av Socialnämnden har en arkitektfirma tagit fram två förslag på
utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan. Förslagen bedöms varken av arkitekten
själv, LysekilsBostäder eller socialförvaltningen kunna möta omsorgstagarnas
behov av överblickbarhet och tillgänglighet. Utbyggnadsförslagen möjliggör inte
heller avgränsningar av gemensamhetsytor och enheter vilket innebär att det inte
går att uppnå den småskalighet i boendet som personer med demenssjukdom
behöver.
Om ett boende med 21 platser inte går att anpassa till personer med demenssjukdom innebär det att befolkningsunderlaget på Skaftö är för litet för att kunna
fylla 21 somatikplatser. Enligt den senaste prognosen för behov av särskilt boende
som förvaltningen har tagit fram är 21 somatikplatser det maximala behov som
Skaftö kommer att ha under prognosperioden. Behovet infaller enligt prognosen
runt 2035. Det bör då beaktas att prognosen troligtvis överskattar behovet, dels på
grund av att Skaftö har en lägre nyttjandegrad än kommunens genomsnittliga
nyttjandegrad vilken prognosen baseras på, dels på grund av att prognosen inte har
tagit hänsyn till att behovet av särskilt boende historiskt har minskat i takt med att
äldres hälsa, funktionsförmåga och möjligheter att bo kvar i ordinärt boende har
förbättrats.
Om Skaftö inte har befolkningsunderlag själv för att belägga samtliga platser
kommer det att vara mycket svårt att belägga platserna med personer från andra
delar av kommunen. Den enskilde som väntar hemma på en lägenhet har rätt att
tacka nej till ett erbjudande i princip hur många gånger som helst. Under senare år
har Skaftöhemmet haft minst en av tolv platser lediga. Lediga platser på
Skaftöhemmet har erbjudits till personer från andra delar av kommunen som i
regel tackat nej och istället valt att vänta på ett erbjudande om boende i
närområdet. Förvaltningens bedömning är att äldres preferenser i detta avseende
inte kommer att ändras utan att äldre även i framtiden kommer att välja ett boende
i närheten av sin tidigare bostad, när det alternativet finns.
Det är svårt att rekrytera personal med adekvat kompetens till kommunens
äldreboenden. Svårigheterna är större på Skaftö, vilket till viss del beror på
avsaknaden av en fast förbindelse mellan Skaftö och Lysekil/Brastad.
Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av slutsatserna i de senaste årens utredningar om och
utbyggnadsförslag av Skaftöhemmet och stora svårigheter att rekrytera personal till
Skaftö, samt med hänvisning till kommunfullmäktiges krav på att socialnämnden
skall bedriva en kostnadseffektiv verksamhet med kostnader som ligger i nivå med
jämförbara kommuner bedömer socialförvaltningen att en ombyggnation av
Skaftöhemmet Gullvivan inte kommer att tillföra Lysekils kommun ett
ändamålsenligt och kostnadseffektivt äldreboende. Skaftöhemmet Gullvivan är
enligt socialnämndens beslut 2019-10-01 tillfälligt stängt till och med 2020-01-31
vilket innebär att ingen rekrytering av personal görs under motsvarande tid
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Eva Andersson
Förvaltningschef
Bilaga/bilagor
1. Förslagsskisser på utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan från Radar arkitektur
& planering
2. Uppdragsförslag och offert från Radar arkitektur & planering
3. Risklista kopplad till förslagsskisser från Radar arkitektur & planering
4. Utredning av äldreomsorgsverksamhet på Skaftö dnr. SON 2016–000205
5. Utredning av den framtida äldreomsorgen på Skaftö dnr. SON 2016–000284
6. Översikt av Socialnämndens uppdrag och beslut om Skaftöhemmet Gullvivan
2016–2019

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschefer socialförvaltningen
Utredare socialförvaltningen
Förvaltningsekonom
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Socialförvaltningen
Marina Lindblom, 0523- 61 33 38
marina.lindblom@lysekil.se

Utredning av äldreomsorgsverksamhet på Skaftö
Sammanfattning
Socialförvaltningen fick i uppdrag av Socialnämnden 2016-06-20 att ta fram förslag
på hur äldreomsorgsverksamheten ska bedrivas på Skaftö. Socialnämnden
uppdrog även att alternativa driftsformer skulle utredas. Utredning föredrogs vid
socialnämndens sammanträde 2016-09-28.
Socialnämnden beslutade då att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta och
utveckla arbetet med förslag till äldreomsorgsverksamhet på Skaftö ytterligare
utifrån följande delar:
 Konsultera kommunens upphandlingsenhet för att undersöka möjligt
intresse om entreprenad, intraprenad eller personalkooperativ.
 Redovisa risk och konsekvensanalys gällande en eventuell förändrad
verksamhet
 Undersöka om någon stiftelse kan ta hand om driften av Skaftöhemmet
Gullvivan
 Göra en fullständig ekonomisk jämförelse om 10 platser är belagda på
boendet( Skärgårdshemmet) i stället för 8 platser
Uppdraget har nu kompletterats utifrån ovanstående områden.
Utredningen visar att Gullvivans särskilda boende inte är kostnadseffektivt, inte har
ändamålsenliga lokaler och har svårt att nå upp till den kvalité som de boende
behöver.
Det är svårt att hålla den medicinska säkerhet som krävs på Gullvivan beroende på
den geografiska placeringen och den utryckningstid sjuksköterskan har för att nå
Skaftö från Lysekil.
Förslag till beslut
Nämnden tar del av redovisningen av givet uppdrag och ger förvaltningen uppdrag
att….
Ärendet
Socialförvaltningen presenterade 2016-06-20 ett förslag till åtgärdsplan för budget
i balans. Ett av de långsiktiga förslagen var att avveckla Gullvivan som särskilt
boende. Den gamla delen av lokalerna byggdes 1991-1992 och de nyare delarna är
från 2003. Gullvivan har idag 12 platser.
Under 2016 har beläggningen i boendet minskat och i medeltal har 1.5 lägenhet
varit tom till följd av att efterfrågan på dessa lägenheter minskat.
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Ekonomi
Under året har en genomlysning gjorts av alla verksamheter i socialförvaltningen.
Bakgrunden till detta är att socialförvaltningen haft svårigheter att hålla budget
under flera år.
Genomlysningen bygger på alla verksamheters kostnader under 2015.
Enligt denna undersökning, ”Kostnad per brukare (KPB)”, är dygnskostnaderna för
en plats på Gullvivan 596 kronor dyrare jämfört med medelkostnaden för ett
vårddygn i Lysekils kommuns övriga särskilda boenden.
På årsbasis blir kostnaden per plats, 217.500 kronor dyrare på Gullvivan i
jämförelse med medelkostnaden.
Här nedan redovisas kostnaderna enligt KPB
Enhet
Dygnskostna
Total
d 2015
kostna
d
Stångenäshemme 1844
27
t
867727
Skaftöhemmet
2449
10
290365
Skärgårdshemmet 1812
29
811155
Lysekilshemmet
1759
43
380330
Medelkostnad

1853

111
947026

Antal
platse
r
40

Beläggnin
g

Kostna
d 2011

104 %

1391

12

96 %

1805

47

96 %

1660

71

95 %

1556

170

97 %

1598

Ett boende med så få platser som Gullvivan har stora svårigheter att använda
personalresurserna effektivt. För att uppnå bra kostnadseffektivitet krävs 40-60
platser i ett boende.
En avveckling av Gullvivan och öppning av 8 platser på Skärgårdshemmet beräknas
ge en kostnadsminskning med 2,8 mkr räknat på helårsdrift.
Se bilaga 1.
Med den åtgärden minskar också kommunens totala antalet platserna i särskilt
boende med 4 stycken.
Lokalerna
Lokalkostnaden för gemensamma lokaler , 522 kvm, på Gullvivan är hög och
socialförvaltningens hyresavtal med Lysekilsbostäder ger en årshyra på 1 023 mkr.
Driftskostnader tillkommer för lokalvård, sophämtning och mindre
reparationer/underhåll av fastigheten på cirka 200 000 sek/år.
Lokalerna är i dagsläget slitna och inte anpassade för boende med diagnos demens.
Socialförvaltningen har ett hyresavtal på Gullvivan med Lyskilsbostäder som kan
sägas upp till 2017-12-31.
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Personalsituationen
Personaltätheten är anpassad till en somatiskt inriktad verksamhet vilket gör att
personer med demenssjukdom hänvisas till andra boenden i kommunen. Att höja
personaltätheten ytterligare är ingen tänkbar möjlighet då kostnaderna redan är
höga i verksamheten. Personalomsättningen för såväl chefer som
omvårdnadspersonal har varit relativt hög på Skaftö och det har varit svårare att
rekrytera till Skaftö än till övriga delar i kommunen.
Befolkningsutveckling/planering
Andel personer över 65 år har i riket ökat med en procent, från 18,8% under 2011
till 19.8% under 2015.
I Lysekils kommun är ökningen 2,4 %. 2011 var andelen personer 65 år och äldre,
25,7 % .
Under 2015 var motsvarande siffra 28,1 %. Lysekils kommun finns bland de 10% av
kommunerna i landet med högst andel kommuninnevånare över 65 år( 4068
personer var över 65 år).Av dessa är 547 personer över 85 år.
Befolkningen på Skaftö uppgick i september 2016 till 1 460 invånare. Av dessa är
623 personer i åldrarna 65 år och äldre. Av dessa är 70 personer över 85 år.
Befolkningsstatistik framgår av bilaga 2.
En äldreomsorgsplan håller också på att tas fram för Lysekils kommun i syfte att ge
underlag för framtida planering och behov av äldreomsorg.
Alternativa driftsformer
Kommunens upphandlare har konsulterats i frågan om vilka möjligheter som finns
för att driva boendet i annan form och inkommit med följande bedömning.
Det finns inga upphandlingsmässiga hinder att lägga ut ett äldreboende på
entreprenad. Det blir en upphandling och det krävs att en noggrann
kravspecifikation tas fram.
Det bedöms som svårt att få bra konkurrens på en sådan liten entreprenad som
Gullvivan. Det är möjligt att annonsera ett preliminärt förfrågningsunderlag, en så
kallas RFI (request for information) där potentiella leverantörer får ge synpunkter
på underlaget.
Det är en möjlighet att undersöka om det finns intresse för uppdraget. En sådan
förfrågan behöver föregås av en kravspecifikation som liknar ett
förfrågningsunderlag i en upphandling.
Upphandlaren ser inga möjligheter till att lämna över driften till en stiftelse.
Stiftelsen får om de har intresse vara med och lämna anbud som andra intressenter
i en upphandling. De behöver då visa att de har erfarenhet och kapacitet att klara
uppdraget, d.v.s. att klara kvalifikationskraven för uppdraget.
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Möjlighet att ha intraprenadverksamhet prövas i kommunerna. På Tjörn finns en
intraprenadverksamhet som har besökts av Lysekils kommun tillsammans med
företrädare för intresseorganisationerna. För att utveckla detta krävs ett förarbete
där spelregler, förutsättningar och regelverk behöver tydliggöras för att personal
sedan skall kunna göra sin intresseanmälan om att arbeta i en sådan driftsform.
Framgångsfaktorerna för detta är att det finns medarbetare som är intresserade av
arbetssättet och en stor delaktighet från såväl medarbetare som boende. För att gå
vidare i frågan behöver det finnas politiskt intresse och ett uppdrag till
förvaltningen i den enskilda frågan.

Riskbedömning och konsekvensbeskrivning
En konsekvens av en stängning av Gullvivan utan att tillföra andra platser kan bli
att antalet dagar med betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade inom
Länssjukvården ökar. Det finns förslag om att det betalningsansvar som
kommunerna har idag, som innebär att det finns 5 betalningsfria planeringsdagar
inför hemgång, skall minskas till 3 dagar.
Kostnaden för en betaldag är idag 4 085:-.
Verkställigheten av bistånd till särskilt boende kan bli svårare beroende på att det
blir längre väntetider för att flytta in i boende. Ytterst kan sanktionsavgifter
tilldömas kommunen om oskäligt dröjsmål av verkställighet uppstår.
Minskning av platser kan öka behovet av hemtjänst/hemsjukvård i det egna
hemmet. En ytterligare konsekvens kan då bli att arbetsbelastning för
hemvård/hemsjukvård på Skaftö, ökar.
Konsekvenserna kan minimeras av en utökning av åtta extra platser på Kompassen.
Förvaltningen har idag 8 rum i anslutning till de korttidsplatser som drivs på
Kompassen i dag.
Lokalerna har behållits och de har delvis använts under 2016 i syfte att öka
korttidsplatserna för undvika betalningsdagar till sjukhuset.
I snitt har 2 av de 8 platserna varit i drift under året. Om en utökning av dessa
platser sker måste personalbemanningen öka både för undersköterskor och
legitimerad personal, men det blir kostnadseffektivt då avdelningen kan använda
personalresurserna mer flexibelt. Personalkostnad för utökning av åtta platser
kostar ca 2,5 mkr.
Ekonomisk kalkyl framgår av bilaga 1.
Förvaltningen får då inte lika stor möjlighet till att utöka korttidsplatserna och
växelvårdsplatserna. Åtgärden föreslås göras i väntan på att en mer permanent
lösning kan åstadkommas. Det är möjligt att utöka antalet boendeplatser på det
planerade boendet i Fiskebäck genom två extra avdelningar med 10 platser vardera.
Boendet skulle då få 20 extra platser och inrymma totalt 80 bostäder istället för de
60 som projekterats idag.
Den tillfälliga utökningen av åtta platser på Kompassen skulle då bara vara aktuell
under nybyggnationen och sedan kunna åtgå till att vara enbart
korttidsboende/växelvård.
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Det saknas platser för yngre med demenssjukdom i Lysekil, likväl som i många
andra kommuner. Yngre med demenssjukdom är i behov av en egen avdelning men
kommunerna har svårt att tillgodose behovet då antalet personer i de mindre och
mellanstora kommunerna inte är tillräckligt många.
Om socialnämnden tar beslut om att en av avdelningarna på Fiskebäck skulle vara
avsedda för yngre personer med demenssjukdom, skulle socialförvaltningen kunna
sälja de platser till närliggande kommuner, som Lysekils kommun inte har fullt
underlag för. Det skulle ge socialförvaltningen nya intäkter.
Risk och möjlighetsbedömning framgår av bilaga 3 och 4.
Förvaltningens synpunkter
Det är av yttersta vikt att våra äldre kommuninnevånare, känner sig trygga och
säkra med den vård och omsorg som ges. Därför är det viktigt att lokalerna är
anpassade utifrån den standard som krävs för särskilt boende idag, att
personaltätheten är anpassad, och att personalen har adekvat utbildning.
Socialförvaltningen behöver ha en budget i balans och Gullvivans särskilda boende
är det dyraste särskilda boendet i Lysekils Kommun. I KPB framgår det att den
totala kostnaden för Skaftöhemmet 2015 med 12 platser var 10 290 365:- vilket är
att jämföra med Skärgårdshemmet med 47 platser 29 811 155:-.
Per dygn kostar en plats på Gullvivan 2015, 2 449: - jämfört med
Skärgårdshemmet där en plats 2015 kostar 1 812: -. Uppgifter från KPB visar att
medelvärdet 2014 för ett särskilt boende i Sverige låg på 1 813: -/dygn.
Gullvivan hade 2015 en beläggning på 96 %. Under år 2016 har Gullvivan haft 1 – 3
platser tomma, vilket har inneburit intäktsbortfall, då förväntade intäkter inte
kommit in. Anledningen till de tomma platserna är att de äldre som har beviljats
plats på särskilt boende och inte är mantalsskrivna på Skaftö, ofta tackar nej till att
bo på Gullvivan.
Det händer även att mantalsskriva på Skaftö, väljer annat särskilt boende i stället
för Gullvivan. Efterfrågan på platser till särskilt boende är inte lika stor på Skaftö
som för övriga kommunen.
Förvaltningen föreslår en avveckling av äldreboendet Gullvivan, då det inte är
kostnadseffektivt, den medicinska säkerheten för personer med omfattande vård
och omsorgsbehov är inte tillfredsställande samt att lokalerna inte är anpassade
och säkra efter dagens standard för särskilt boende.
Socialförvaltningen ser också en stor svårighet att rekrytera personal med adekvat
utbildning, specifikt till Skaftö. Det är svårt att rekrytera undersköterskor,
sjuksköterskor och enhetschefer i landet i stort, extra svårt då de allmänna
kommunikationerna inte överensstämmer med arbetstiderna och Skaftö ligger
avsides.
Att bygga om eller till Gullvivan, är inte ekonomiskt försvarbart och inte heller
försvarbart utifrån befolkningsutvecklingen 65 år och uppåt. Gullvivan uppfyller
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inte kraven på en god vårdhygienisk standard, utifrån lokaliteter och
tvättutrustning. Tvättstuga finns endast i markplan och tvättmaskin/tumlare finns
inte i bostadsrummen. Detta riskerar bl.a. att resistenta bakterier kan spridas.
De som bor på Gullvivan idag har ett stort omvårdnadsbehov och i och med det har
vi svårt att garantera den medicinska säkerheten, dygnet runt, bland annat på
grund av det geografiska läget med nödvändighet att ta sig till äldreboendet via
färja. Med medicinsk säkerhet menar vi möjligheter att snabb kunna få
smärtlindring och finnas på plats vid akuta sjukdomstillstånd och för akuta
bedömningar.
Information gavs till Pensionärsrådet och Funktionshinderrådet, den 12 september.
Vid informationen fick råden uppgifter från KPB (kostnad per brukare) om att
Gullvivan kostar cirka 569: - mer per dygn och plats än övriga särskilda boenden i
Lysekil samt att vi har svårt att garantera den medicinska säkerheten. Råden tog del
av informationen och framförde farhågor om att det kan bli längre sträcka för
anhöriga att åka och hälsa på.
Kommunens upphandlare har konsulterats i syfte att undersöka de möjligheter som
finns för alternativ drift av Gullvivan. Deras bedömning är att det är svårt att få
någon intressent till uppdraget med anledning av småskaligheten. Det är heller inte
möjligt att lämna över driften till någon stiftelse utan föregående upphandling där
de jämställs med andra anbudsgivare.
Alternativ verksamhet i Gullvivans lokaler skulle kunna vara trygghetsboende, för
de äldre på Skaftö, som önskar flytta från sina hus, men ännu inte är i behov av
särskilt boende. Trygghetsboendet behöver då också ha en dagverksamhet, som är
öppet både för boende i trygghetsboende och andra som bor i ordinärt boende.
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Uppdraget
Socialnämnden beslutade i maj 2017 att uppdra åt förvaltningen att utreda hur den framtida
äldreomsorgen ska organiseras på Skaftö (SON 2017-05-23 § 107).
Utredningen har genomförts av utredare vid förvaltningen och chef för vård- och
omsorgsavdelningen.
I samband med att utredningen påbörjades hölls den 8 november ett informationsmöte på Skaftö
med representanter för socialnämnden och socialförvaltningen och brukarorganisationer på Skaftö.
Efter mötet på Skaftö bildades en referensgrupp till utredningen som har bestått av en representant
från SPF Skaftö, en representant för Skaftö PRO och en representant från Stödföreningen Gullvivan.
Vård- och omsorgschef och utredare har träffat referensgruppen den 20 december, 26 februari och
den 16 april. Vid mötet den 26 februari deltog även Lysekilsbostäder.

Skaftöhemmet Gullvivan
Skaftöhemmet Gullvivan1 i Fiskebäckskil byggdes som ett särskilt boende 1991-1992 och byggdes om
2003. Huvudbyggnaden i suterräng är uppdelad på källarplan, bottenplan och entréplan och har som
mest rymt 16 lägenheter. På entréplan finns 12 lägenheter samt matsal, samlingslokal och tvättstuga.
På bottenplan har det funnits fyra lägenheter. Efter nämndbeslut 2005-12-19 (Dnr 05-352)
omvandlades även nio servicebostäder på gården till lägenheter för särskilt boende. Som mest hade
Skaftöhemmet därmed 25 lägenheter.
Lägenheterna på bottenplan var svårtillgängliga för de äldre, som oftast behövde stöd och hjälp att
förflytta och orientera sig när de skulle ta sig till matsal och gemensamhetslokal på entréplan. Även
lägenheterna på gården var svårtillgängliga då de äldre var tvungna att gå utomhus, och därför ofta
klä om, för att ta sig till huvudbyggnaden.
Nämnden beslutade 2012-01-19 att ta lägenheterna på bottenplan i anspråk till personalutrymmen
och därmed minska antalet platser till 21.
Den 27 november 2012 beslutade nämnden att, i avvaktan på att kriterier för trygghetsboende skulle
utarbetas, erbjuda de gårdslägenheter som var lediga på Skaftöhemmet till de som stod i kö för
servicehus på Skaftö. Lediga lägenheter i huvudbyggnaden erbjöds till de boende på utegården i syfte
att dra ned antalet platser till tolv. År 2014 sade socialnämnden upp blockhyresavtalet med
Lysekilsbostäder för bl.a. servicelägenheterna på gården på Skaftöhemmet. Den 1 januari 2015 gick
ansvaret för, liksom uthyrningen av, lägenheterna över till Lysekilsbostäder.
I dag har Skaftöhemmet kvar 12 lägenheter på entréplan. I de tidigare lägenheterna på bottenplan
har hemtjänsten, som tidigare var lokaliserad i Grundsund, sina kontor. På bottenplan har även
Skaftös två sjuksköterskor och enhetschef sitt kontor. På källarplan har Närhälsan Lysekil en
vårdcentralsfilial, vilken är bemannad tre dagar i veckan.
Skaftöhemmet bedöms med nuvarande storlek och utformning inte kunna anpassas för personer
med demensdiagnos. Äldre med demensdiagnos erbjuds därför boende vid en demensavdelning i
Lysekil eller Brastad. När det har funnits efterfrågan och tillgängliga platser har en av platserna på
Skaftöhemmet använts som korttidsplats.
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Skaftöhemmet Gullvivan kommer fortsättningsvis i utredningen att förkortas till "Skaftöhemmet".

Invändigt har Skaftöhemmet behov av en uppfräschning av matsal, korridor och lägenheter. Bl.a. för
att göra det lättare för de boende att orientera sig. Enhetschefen uppskattar att två av tolv
lägenheter är i fint skick. Tillagningsköket avvecklades 2016 av kostenheten och blev istället ett
mottagningskök. Det finns önskemål om att bygga om delar av köket för att möjliggöra för aktiviteter
som bakning för de boende. Under årens lopp har det konstaterats att tvättstugan inte lever upp till
vare sig hygien- eller arbetsmiljökrav. Lysekilsbostäder har fått i uppdrag att se över ombyggnation av
dessa utrymmen, men avvaktar på grund av osäkerheten om Skaftöhemmets framtid.

Bemanning och kompetensförsörjning
Enhetschefen för Skaftöhemmet är också chef för hemtjänsten på Skaftö. Till sin hjälp har
enhetschefen en administrativ samordnare. De senaste åren har det varit stor omsättning på
enhetschefer på Skaftö.
Dagtid bemannas Skaftöhemmet av 7,8 årsarbetare. Tre av dessa har heltidsanställning. Den
genomsnittliga personaltätheten vid Lysekils särskilda boenden är i dag 0,52 vid en somatisk
avdelning och 0,64 vid en demensavdelning2. Personaltätheten på Skaftöhemmet är 0,65.
Jämfört med de andra somatiska avdelningarna i kommunen har alltså Skaftöhemmet en hög
personaltäthet dagtid. Den högre personaltätheten förklaras främst av att det inte går att dra nytta
av personalresurserna fullt ut i ett boende med få platser. De boende har ett vård- och
omsorgsbehov som kräver att ett visst antal personal finns på plats, eller snabbt kan göras tillgänglig
när behov uppstår. Vid de större boendena kan avdelningarna samordna personalresurserna mellan
sig för att använda personalresurserna optimalt under dygnet, och på så sätt lägga sig på en lägre
personaltäthet. Skaftöhemmet har inte den möjligheten utan måste bemanna utifrån hur behovet
ser ut när det är som störst, och som konsekvens ha en personal som inte utnyttjas optimalt de tider
på dygnet behovet är lägre. På samma sätt kan avdelningarna vid de större boendena ta hjälp av
varandra för att bemanna korttidsfrånvaro eller tillfällig ökning av vård- och omsorgsbehov, t.ex. vak.
Skaftöhemmet har inte den möjligheten utan måste bemanna all frånvaro eller tillfälliga
behovstoppar med timvikarier, fyllnads- eller övertid.
På natten bemannar tre undersköterskor/vårdbiträden hemtjänsten och Skaftöhemmet. En av dessa
är stationerad på huset och de andra är på patrull i hemtjänsten. När nattpatrullen inte är ute i
brukarnas hem arbetar de på Skaftöhemmet. Nattresurserna för hemtjänsten och Skaftöhemmet
överstiger det faktiska vård- och omsorgsbehovet, men då vissa brukare i hemtjänsten kräver
dubbelbemanning och det ur patientsäkerhetsperspektiv bedöms vara behov av en person som
ständigt är på plats i boendet, är det svårt att minska antalet nattpersonal. En nattbemanning där en
personal är på plats i huset hela natten tar sammantaget 1,96 årsarbetare i anspråk, vilket ger en
personaltätheten nattetid på Skaftöhemmet på 0,16. Som jämförelse ligger nattbemanningen på
Lysekilshemmet och Skärgårdshemmet på 0,14.
Andelen omsorgspersonal med adekvat utbildning är något lägre på Skaftö än de andra boendena.
Jämförelser mellan Skaftöhemmet och de andra boendena i Lysekil måste dock göras med
försiktighet då det låga personalantalet på Skaftö innebär att varje enskild personal utgör en stor
procentandel.
Enhetschefen upplever att personalomsättningen bland undersköterskorna är stor och att det är
svårt att rekrytera personal med den kompetens som behövs. Antalet sökande till tjänsterna är ofta
stort men de sökande når sällan upp till kompetenskraven. Enhetschefen upplever inte att
personalomsättningen och svårigheterna att rekrytera kompetent personal är större på Skaftö än i
2

Avser personaltätheten efter 2018 års neddragningar med 100 kr per plats.

andra delar av kommunen. Det handlar mindre om Skaftö som arbetsplats än om att kommunen i
dagsläget inte kan erbjuda en sysselsättningsgrad, arbetstider, kompetensutveckling och en lön som
lockar.

Tillgång till sjuksköterska
Skaftö har två sjuksköterskor på sammanlagt 1,75 årsarbetare. En av sjuksköterskorna har
patientansvar för Skaftöhemmet. Minst en sjuksköterska finns på plats på Skaftö mellan kl. 8 och 16
vardagar.
Helger och nätter bemannar två sjuksköterskor hela hemsjukvården i Lysekil, inklusive de särskilda
boendena. Sjuksköterskorna utgår då från Lysekil. Inställelsetiden varierar beroende på var
sjuksköterskan befinner sig men utgår sjuksköterskan från Lysekil centrum kan det ta tid innan
sjuksköterska är på plats i kommunens mer avlägsna delar, såsom Skaftö eller Härnäset. Många
gånger kan sjuksköterskan dock göra en bedömning av vårdbehov och ge vägledning över telefon.
Sjuksköterskorna har möjlighet att larma ut bilfärjan om det skulle behövas. Är det medicinsk
utrustning som behöver fraktas ut finns det möjlighet att ta hjälp av personfärjan Carl Wilhelmson.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) gör bedömningen att nuvarande sjuksköterskebemanning
hittills fungerat bra och att den medicinska säkerheten för patienterna på Skaftö inte äventyras på
kvällar och helger. Det finns många kommuner i Sverige med både längre avstånd till
hemsjukvårdspatienterna och lägre sjuksköterskebemanning än Lysekil.
MAS understryker dock att en förutsättning för att telefonkonsultation med sjuksköterska ska
fungera väl är att omsorgspersonalen på Skaftö har den utbildning och kompetens som behövs för
att dels kunna ge ett tillförlitligt bedömningsunderlag till sjuksköterska, dels utföra delegerad
sjukvård.

Efterfrågan och beläggning på Skaftöhemmet
Att Skaftöhemmet är ett mycket omtyckt och efterfrågat hem hos befolkningen på Skaftö råder det
stor enighet om. Såväl Skaftös brukarorganisationer som biståndshandläggare uppger att
Skaftöhemmet är förstahandsvalet bland de allra flesta Skaftöbor med behov av särskilt boende.
I genomsnitt bor 3,9 procent av de som är 65 år eller äldre i Lysekil på ett särskilt boende.
Nyttjandegraden ligger på riksgenomsnittet, som år 2016 var 4,1 procent.
Tabell 1: Totala antalet boendedygn på säbo per åldersgrupp i Lysekils kommun, helår
Ålder

2015

2016

2017

Snitt 15-17

Snitt 15-17,
omräknat i
helårsplatser

Kommuninvånare 31
december 2017

Nyttjandegrad (%)

65 - 74

3 309

4 204

4 061

3858

10,6

2318

0,46

75 - 84

11 356

11 333

10 730

11140

30,5

1303

2,34

85 +

45 735

44 521

44 186

44814

122,8

566

21,69

65+

60 400

60 058

58 977

59812

163,9

4187

3,91

Källa: Data från verksamhetssystemet Magna Cura samt SCB:s befolkningsstatistik.

Beräknat utifrån nyttjandegraden per åldersgrupp och SCB:s befolkningsstatistik för kvartal 1 2018
borde det finnas ett behov av knappt 25 säbo-platser på Skaftö.
De senaste fyra åren har beläggningen på Skaftöhemmet varierat mellan 10 och 11, 6 platser, vilket
innebär att 1-2 platser på Skaftöhemmet har stått tomma.

Tabell 2: Beläggning på Skaftöhemmet 2009-2018
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018***

Antal platser

25

25

25

21

17*

12

12

12

12

12

Belagda platser

24,2

24,0

21,9

17,7

15,4

12,0

11,6

10,4**

10

10,3

Källa: Data är hämtad från verksamhetssystemet Magna Cura. Kommentar: Beläggningen inkluderar eventuella
korttidsplatser. *Under 2013 minskades antalet lägenheter succesivt ned till 12.**Inkluderar inte eventuella
korttidsplatser då vi inte har statistik över korttidsplatser för 2016.***Avser perioden januari-augusti 2018.

Det råder således en differens mellan beräknat behov och faktisk nyttjande av plats på särskilt
boende på Skaftö motsvarande 14-15 platser. En av förklaringarna till denna skillnad är att personer
med demensdiagnos i dag inte kan erbjudas plats på Skaftöhemmet. Socialförvaltningen har inte
någon statistik över hur många på Skaftö med demensdiagnos som bor på en demensavdelning i
Lysekil eller Brastad. Vi kan dock göra en grov uppskattning med utgångspunkt från att 43 procent av
det totala antalet platser på Lysekils särskilda boenden är för personer med demensdiagnos. Utgår vi
från att andelen demensplatser speglar det faktiska behovet, och att det finns behov av 11
somatikplatser på Skaftö i nuläget, kan Skaftös faktiska behov av särskilt boende uppskattas till 19
platser.

Stor andel hemtjänsttagare med omfattande hemvårdsinsatser
Även om vi inkluderar personer med behov av en demensplats kvarstår en differens mellan faktiskt
behov och beräknat behov på sex platser, motsvarande 24 %. En av anledningarna till att Skaftös
behov av särskilt boende är mindre än beräknat kan vara att en stor andel personer på Skaftö bor
kvar hemma med ett omfattande stöd av hemtjänst och hemsjukvård.
Enligt Kostnad per brukare blir det mer kostnadseffektivt för kommunen att bevilja särskilt boende
istället för hemtjänst när en brukare har ca 120 timmar hemtjänst per månad, den så kallade
brytpunkten (Wallo och Holmqvist 2018).3 Utdrag från verksamhetssystemet visar att det i juni 2018 i
kommunen fanns 18 personer över 65 år med kommunala insatser enligt SOL och HSL som översteg
120 timmar per månad. Sju av dessa personer, det vill säga 39 procent, bodde på Skaftö. Av
kommunens invånare 65 år eller äldre bor 19 procent på Skaftö. Skaftö har således en
överrepresentation av hemtjänsttagare med omfattande beslut. Det ser alltså ut som att
Skaftöbornas lägre konsumtion av särskilt boende till stor del kan förklaras av att en större andel
äldre bor hemma med omfattande insatser av kommunal vård och omsorg.

Mindre behov av kommunal vård och omsorg på Skaftö?
Andelen äldre med hemtjänst i Lysekil var 5,9 procent den 31 december 2017. Det är två
procentenheter lägre än riksgenomsnittet på 8 procent. Andelen hemtjänsttagare är lägre på Skaftö,
Lyse, Bro och Brastad än i Lysekil tätort.

3

I Kostnad per brukare beräknas brytpunkten genom att kostnaden för en säbo-plats, inklusive HSL-kostnader
divideras med kostnaden för en hemtjänsttimma exklusive HSL-kostnader. Lysekils brytpunkt 2017 är 132
timmar per månad. Den genomsnittliga brytpunkten för alla KPB-kommuner var 121 timmar år 2016. Lysekils
höga brytpunkt förklaras av den höga dygnskostnaden på Skaftöhemmet. Exkluderar vi Skaftöhemmet från
beräkningen samt kostnaden för HSL-insatser på säbo, för att få en mer rättvis jämförelse, får vi istället en
brytpunkt på 117 timmar.

Tabell 3: Äldre med hemtjänst i Lysekil den 31 december 2017.
Område

Hemtjänsttagare

Antal invånare över 65 år

Andel äldre med
hemtjänst (%)

Skaftö

32

660

4,8

Lysekil tätort

140

2019

6.9

Lyse, Bro och Brastad

78

1548

5,0

Totalt

250

4227

5,9

Källa: Uppgifter om hemtjänsttagare hämtade ur verksamhetssystemet Magna Cura, antal invånare hämtade från
SCB:s befolkningsstatistik.

Skaftö har alltså inte bara en mindre andel personer i särskilt boende än kommungenomsnittet utan
också en mindre andel personer med hemtjänst. Andelen äldre med behov av kommunal vård och
omsorg verkar alltså vara lägre på Skaftö än kommungenomsnittet.
Vi ser åtminstone två möjliga förklaringar till att andelen hemtjänsttagare är lägre på Skaftö, Lyse,
Bro och Brastad än i Lysekil tätort: den genomsnittliga hälsan är bättre och/eller att vård- och omsorg
i större grad tillgodoses av anhöriga.
När det gäller hälsotillståndet på Skaftö har detta inte undersökts närmare. Det är vetenskapligt
belagt att hälsa har ett starkt samband med utbildningsnivå, inkomst och sociala nätverk. Detta är
resurser som invånare på Skaftö har relativt mycket av.
När det gäller anhörigvård vet vi att det nationellt sett finns färre enmanshushåll och fler
flerfamiljshushåll på landsbygden, vilket innebär att möjligheten till anhörigvård är större på
landsbygden än i städerna.
Andelen äldre med hemtjänst är alltså lägre på Skaftö än i kommunen i stort. De som har hemtjänst
på Skaftö uppger att de har ett sämre hälsotillstånd och i högre grad besväras av ängslan, oro eller
ångest än kommungenomsnittet.
Tabell 4: Upplevd hälsa hos hemtjänsttagare i Lysekil och riket 2017. Procent.
Fråga

Riket

Lysekil
kommun

Brastad

Lysekil
tätort

Skaftö

Har ett mycket eller ganska gott hälsotillstånd

29

35

40

34

26

Har inte besvär av ängslan, oro eller ångest.

51

46

43

51

33

Källa: Socialstyrelsens brukarundersökning "Så tycker de äldre om äldreomsorgen" 2017.

Dessa resultat indikerar tillsammans med den höga andelen ytterfall inom hemtjänsten att Skaftö har
en relativt låg andel hemtjänsttagare men att de som har hemtjänst har större behov av vård och
omsorg än kommungenomsnittet.

Kostnaden för en plats på Skaftöhemmet
I tabellen redovisas dygns- och årskostnaden för en plats på Lysekils särskilda boenden. Kostnaderna
är exklusive kostnader för kommunal hälso- och sjukvård.
Tabell 5: Dygns- och årskostnaden för en plats vid särskilt boende i Lysekil
Dygnskostnad per plats

Årskostnad per plats

2017

2016

2017

2016

Lysekilshemmet

1 868

1 734

681 820

632 910

Stångenäshemmet

1 957

1 799

714 305

656 635

Skärgårdshemmet

1 980

1 802

722 700

657 730

Genomsnitt för Lysekils-,
Stångenäs- och
Skärgårdshemmet

1 935

1 778

706 275

649 092

Skaftöhemmet, Gullivan

3 148

2 807

1 149 020

1 024 555

Källa: Wallo och Holmqvist 2018.

Tabellen visar att kostnaden för en plats på Skaftöhemmet år 2017 var 63 procent högre än en plats
på de andra tre boendena. Kostnaden för en plats på Skaftöhemmet var 1213 kronor högre per dygn
och 442 745 kronor högre per år än genomsnittskostnaden för kommunens andre tre boenden.
Ensolution har gjort en kostnadsnedbrytning av 2017 års dygnskostnad på Skaftöhemmet som visar
att personalen står för 72 procent av kostnaden 2017 och att personalkostnaderna ökade med 32
procent mellan 2016 och 2017.
Tabell 6: Nedbrytning av dygnskostnaden på Skaftöhemmet 2016 och 2017.

Den främsta anledningen till att dygnskostnaden är så hög är att det inte går att dra nytta av
personalresurserna fullt ut i ett boende med få platser. Till skillnad från de andra boendena i
kommunen kan inte Skaftöhemmet använda sig av andra avdelningar för att jämna ut variationer i
personalbehov över dygnet, utan måste bemanna för högsta personalbehov som kan uppstå vid varje
arbetspass. Skaftöhemmet har därför en jämförelsevis hög personaltäthet. Avsaknaden av
samordningsmöjligheter innebär också att all korttidsfrånvaro eller tillfälliga behovstoppar som
måste bemannas får bemannas med timvikarier, fyllnadstid eller övertid.

Svårigheterna med att optimera bemanningen på en liten isolerad enhet innebär att varje obelagd
plats genererar en stor ökning i dygnskostnad för de andra platserna. Om beläggningsgraden hade
varit 100 % år 2017 (d.v.s. 12*365) och totalkostnaderna varit oförändrade, hade dygnskostnaden
minskat till 2430 kronor, vilket är 500 kronor högre än den genomsnittliga dygnskostnaden för de
andra tre boendena.
En beläggningsgrad på 100 % är emellertid inte möjlig att uppnå då ut- och inflyttandeprocessen tar
viss tid i anspråk. Räknar vi med en ledtid på 30 dagar och nuvarande medelvårdtid på 896 dagar
skulle vi ha drygt 140 dygn per år som inte kan beläggas, endast på grund av ledtider.
För att ett särskilt boende ska uppnå skalfördelar i drift och ekonomi behöver det uppgå till minst 40
platser. Först då kan personalresurserna, och särskilt nattbemanningen, nyttjas på ett optimalt sätt.

Vad påverkar det framtida behovet av särskilt boende?
Ett ökat antal äldre kommer att innebära ett ökat behov av särskilt boende i framtiden. Det framtida
behovet av särskilt boende påverkas dock av fler faktorer än själva befolkningsutvecklingen. En rak
framskrivning utifrån nuvarande konsumtion och befolkningsprognoser kommer därför sannolikt att
bli missvisande.
En av de viktigaste faktorerna som påverkar behovet av särskilt boende är utvecklingen av de äldres
hälsa och funktionsförmåga. Hälsan och funktionsförmågan påverkas dels av medicinska framsteg
men också av förebyggande och rehabiliterande insatser. Socialdepartementet (2010) och
Myndigheten för vårdanalys (2015) lyfter i sina rapporter fram förebyggande och rehabiliterande
insatser som den kanske viktigaste åtgärden för att begränsa kostnaderna för morgondagens
äldreomsorg. Det förebyggande arbetet kan ta sig många uttryck, från att skapa sociala mötesplatser
och fler anpassade boenden, till utökad dagverksamhet, ett utökat anhörigstöd och användning av
tekniska hjälpmedel.
Det förebyggande arbetet är inte ett ensamt ansvar för socialnämnden utan en uppgift som
nämnderna måste ta sig an i samverkan. För sina verksamheter har Socialnämnden för 2018 antagit
två mål som syftar till att öka hälsan och funktionsnivån hos befolkningen:



Socialnämndens verksamheter ska stödja och stärka medborgarnas egna förmågor att leva
ett självständigt och gott liv.
Socialtjänstens användning av välfärdsteknik och digitala lösningar ska öka.

Socialnämnden har även i sin Vård- och omsorgsplan för perioden 2017-2025 identifierat ett antal
utvecklingsområden som bl.a. syftar till att minska behovet av vård- och omsorg: Hälsofrämjande och
förebyggande insatser, välfärdsteknologi och anhörigstöd. Till dessa utvecklingsområden har även
strategier tagits fram.
Utöver utvecklingen av hälsan och funktionsförmågan påverkas behovet av särskilt boende av vilka
förväntningar och önskemål morgondagens äldre har när det gäller t.ex. var och hur de vill bo. Även
anhöriga kan ha andra preferenser, krav och möjligheter när det gäller anhörigomsorg. Även den
nationella styrningen genom t.ex. lagar och föreskrifter påverkar kommunens skyldigheter och
förutsättningar att ge vård- och omsorg i ordinär och särskild bostad. Nedan redogörs för nuläget och
utvecklingen i Lysekil för några av de faktorer som påverkar behovet av särskilt boende i framtiden.

Hälsa och sjukdom
Sedan 1860-talet har medellivslängden ökat i Sverige, och den prognostiseras fortsätta att öka. Det
finns ingen internationell forskarkonsensus om huruvida den ökade levnadslängden kommer att

innebära fler friska eller sjuka år (Socialdepartementet, 2010, s. 10). Den historiskt positiva
utvecklingen av de äldres hälsa och funktionsnivå, vilken i sin tur är nära kopplad till den medicinska
utvecklingen, skulle dock kunna tala för att behovet av äldreomsorg kommer att växa i långsammare
takt än befolkningstillväxten (Myndigheten för vårdanalys, 2015, s. 25).

Demens
Det finns inget som tyder på att risken att insjukna i demenssjukdom har ökat under senare år.
Däremot har antalet personer som utvecklar demens ökat kraftigt i takt med att Sveriges befolkning
lever allt längre. Till år 2050 förväntas antalet personer med demenssjukdom nästan ha fördubblats
(Socialstyrelsen, 2014, ss. 12-13). Medianvårdtiden på särskilt boende är oftast längre för personer
med demenssjukdom än för personer med somatisk svikt.
Förvaltningens framskrivning av behovet av säbo-platser baseras på det platsbehov och den
boendetid som personer med demenssjukdom i dag har i Lysekil. Så länge andelen med
demenssjukdom beräknas vara oförändrad behöver inte prognosen skrivas om.

Fördelningen mellan hemtjänst och särskilt boende
Efter 1990-talet har det skett en strukturomvandling inom äldreomsorgen i Sverige där allt fler äldre
med omfattande behov av stöd och hjälp får hjälp av hemtjänsten i sitt eget hem snarare än att flytta
till ett särskilt boende. På riksnivå har andelen personer 80 år och äldre i särskilt boende gått från
22,4 procent 1998 till 12,5 procent 2017. I Lysekil, som följer den nationella trenden, har under
samma tid andelen halverats från 24 procent till 12,9 procent.
Diagram 1: Invånare 80+ i särskilt boende i Lysekil och riket, 1998-2017

Kommentar: Antal personer 80+ som bor i särskilda boendeformer dividerat med antal invånare 80+ 31/12. Fr.o.m.
2013 avses ett snitt av årets tolv månader Fr.o.m. 2007 hämtas antalet från Socialstyrelsens individstatistik. T.o.m. 2006
från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: Socialstyrelsen och SCB. Diagrammet är hämtat från
kommun- och landstingsdatabasen Kolada

Data från nationell nivå visar att även allt fler inom gruppen ”mest sjuka äldre” bor i ordinärt boende.
Under perioden 2008-2013 ökade andelen i denna grupp som bodde i ordinärt boende från 67 till 74
procent (SOU 2017:21, s. 209).
Flera samverkande faktorer förklarar utvecklingen. Bättre anpassade bostäder, fler som lever
tillsammans, tekniska hjälpmedel och en utökad hemtjänst ger förbättrade möjligheter för äldre att
bo kvar i ordinärt boende även med stora behov av vård och omsorg.
Fortsätter denna trend kan vi förvänta oss att en mindre andel äldre kommer att bo på särskilt
boende, alternativt att boendetiden på särskilt boende kommer att minska. Detta skulle ge en högre
omsättningshastighet och ett lägre platsbehov än prognostiserat.

Möjligheten att bo kvar i ordinärt boende - utbudet av anpassade boendealternativ
Behovet av särskilt boende påverkas av de äldres möjligheter att bo ändamålsenligt i ordinarie
bostadsbestånd. I dag bor en majoritet av de äldre i Sverige i en bostad där det inte går att komma ut
eller röra sig inom bostaden utan att behöva gå i trappor (SOU 2017:21, s. 155).
Utredningen Bostäder att bo kvar i konstaterar i sitt betänkande att ”om morgondagens äldre ska
kunna leva ett självständigt liv i egna bostäder behöver utbudet av bostäder som är tillgängliga och
användbara för personer med funktionsnedsättningar bli större” (SOU 2015:85, s.225-226).
Boverkets bostadsmarknadsenkät 2018 visar att hälften av landets kommuner har
tillgänglighetsinventerat hela eller delar av det kommunala beståndet av flerbostadshus. Det har
ännu inte gjorts någon inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet i Lysekil.
En sådan tillgänglighetsinventering skulle dock kunna vara ett viktigt kunskapsunderlag för
kommunens strategiska planering av bostadsförsörjningen för äldre personer.
Kommunen kan ge bostadsanpassningsbidrag till personer med funktionsnedsättning för anpassning
av bostaden. Bostadsanpassning kan vara en viktig förutsättning för kvarboende och kan minska
risken för t.ex. fall.

Seniorbostäder och trygghetsbostäder
Seniorbostäder och trygghetsbostäder på den öppna marknaden är inte en särskild boendeform och
kräver därför inget biståndsbeslut. Denna typ av bostäder är tillgängliga och användbara för personer
med funktionsnedsättningar och ger ofta möjlighet till vardaglig social samvaro. En vanlig
förhoppning är att boendeformen ska bidra till ökad trygghet och social gemenskap och därmed
förebygga psykisk och fysisk ohälsa.
Seniorbostäder är ett samlingsbegrepp för boendeformer som vänder sig till människor i övre
medelåldern och äldre personer. De marknadsförs ofta som t.ex. plusboende, 55+boende,
årgångsboende, gemenskapsboende, Tryggbo eller framtidsboende.
Begreppet trygghetsbostad har inte någon enhetlig definition. Begreppet uppstod i samband med att
regeringen under åren 2007-2014 lämnade ett statligt investeringsstöd till trygghetsbostäder.
Regeringen återinförde investeringsstödet 2016, men begreppet ”trygghetsbostad” ersattes då med
begreppet ”hyresbostad för äldre personer”. För att stöd ska lämnas ska det bl.a. finnas personal som
kan stödja de boende under vissa angivna tider, utrymmen för de boendes samvaro och måltider
samt en yngre åldersgräns på 65 år. Regeringens mål med investeringsstödet är att
trygghetsbostäder ska tillgodose behovet hos äldre personer som känner sig oroliga, otrygga
och/eller ensamma.
Socialförvaltningen hade fram till 31 december 2014 blockhyresavtal med LysekilsBostäder för
lägenheter på Skaftö, Järnvägsgatan och i Brodalen. Lägenheterna var anpassade för äldre och låg i
vissa fall i så kallade servicehus. Biståndsavdelningen ansvarade för tilldelningen av lägenheterna,
men det krävdes inget biståndsbeslut för att få en lägenhet. Nämnden sade upp blockhyresavtalet
2014 och den 1 januari 2015 gick ansvaret för lägenheterna, liksom uthyrningen, över till
LysekilsBostäder. I dag hyrs lägenheterna ut som seniorboenden för personer som är 65 år eller
äldre. 2012-2013 byggde Lysekilsbostäder Slättegården, ett trygghetsboende för 70+ . Det finns även
ett trygghetsboende i anslutning till Stångenäshemmet i Brastad som ägs av Kooperativa
hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder. Utöver dessa bostäder finns det lägenheter som är
populära hos den äldre åldersgruppen, t.ex. de fyra punkthusen på Drottninggatan. I dag bor det
nästan enbart äldre i dessa lägenheter och kötiden är fem år.

Tabell 7: Senior- och trygghetsbostäder i Lysekils kommun. Lägesbild maj 2018.
Antal
lägenheter

Hyra

Kö

Ägare

Solrosen, Grundsund.
Seniorboende för 65+

10

4954 kr för
en 2:a på
56 kvm

1 års väntetid.

LysekilsBostäder

Gullvivan, Fiskebäckskil.
Seniorboende för 65+

9

5756 för en
2:a på 48
kvm.

Ingen kö.

Lysekilsbostäder

Järnvägsgatan 6, Lysekil.
Seniorboende 65+

22

4802 kr för
en 2:a på
53 kvm

1-2 års väntetid.

Lysekilsbostäder

Brodalen. Seniorboende 65+

6

5389 kr för
en 2:a på
56 kvm

1-2 års väntetid.

Lysekilsbostäder

Slättegården, Järnvägsgatan
8. Trygghetsboende för 70+

33

Från 8300 kr
för en 2:a
på 63 kvm

2-3 års väntetid

Lysekilsbostäder

Bagarvägen 14, Brastad (i
anslutning till
Stångenäshemmet).
Trygghetsboende för 70+

14

6400 kr för
en 3:a 80
kvm

Ca 14 personer står i
kö. Liten omsättning.

Kooperativa
hyresrättsföreningen
Lysekils
omsorgsbostäder.

Källa: E-postkorrespondens med Lysekilsbostäder maj 2018.

Kötiden för de olika trygghetsboendena är ett genomsnitt. Enligt LysekilsBostäder varierar kötiden
stort beroende på lägenhetens placering eller attraktivitet. På Slättegården är t.ex. kötiden till
lägenheter med havsutsikt lång, medan andra lägenheter i byggnaden t.o.m. kan vara svåra att hyra
ut.
LysekilsBostäder har tidigare haft planer på att bygga nio seniorbostäder i anslutning till
seniorboendet Solrosen i Grundsund. Då projektet inte når de lönsamhetskrav som bolagets
ägardirektiv och Allabolagen från 2011 kräver har LysekilsBostäder fattat beslut om att inte bygga
nya lägenheter där.

Omsättningshastighet
En konsekvens av att äldre bor kvar i sitt ordinära boende längre än tidigare är att genomsnittsåldern
vid inflytt till särskilt boende ökar, att hjälpbehovet är omfattande och att den genomsnittliga
boendetiden minskar, vilket leder till att färre platser behövs. En studie från Kungsholmen i
Stockholm visar att under 2006 avled var femte person inom sju månader efter inflyttning till ett
särskilt boende, år 2012 avled var femte person inom en månad efter inflyttningen (SOU 2017:21 s.
217). Boendetiden varierar dock stort mellan de personer som flyttar in därför att demenssjukdomen
gör att de inte klarar sig själva och de som flyttar in i livets slutskede.
Medianåldern vid inflyttning till särskilt boende är 87 år i Lysekil (2016), ett år äldre än medianåldern
i kommunerna i den jämförelsegrupp Lysekil tillhör. Även medelåldern på särskilt boende på 86,7 år
(2017) är något högre i Lysekil än i jämförelsegruppen. Givet den högre medelåldern är det något
förvånande att även medianvårdtiden på ett vård- och omsorgsboende är högre i Lysekil än i riket
och genomsnittet i kommungruppen. I Lysekil var medianvårdtiden 896 dagar år 2016, vilket
motsvarar drygt 2 år och 5 månader.

Tabell 8: Ålder och medianvårdtid i särskilt boende 2014-2017
Medelålder för äldre i särskilt boende, år

Medianvårdtid i särskilt boende
äldreomsorg, antal dagar

Ålder vid inflyttning till särskilt boende,
median

2014

2015

2016

2017

Lysekil

86,1

86,6

86,4

86,7

Lågpendlingskommun nära större
stad (ovägt medel)

86,4

86,2

86,2

86,3

Alla kommuner, ovägt medel

86,2

86,0

86,1

86,0

Lysekil

1 342

831

896

Lågpendlingskommun nära större
stad (ovägt medel)

770

788

825

Alla kommuner, ovägt medel

793

793

812

Lysekil

86

88

87

Lågpendlingskommun nära större
stad (ovägt medel)

86

86

86

Alla kommuner, ovägt medel

86

86

86

Källa: Data från Socialstyrelsen (ålder) och Palliativa registret (medianvårdtid) hämtade från Kommun- och
landstingsdatabasen Kolada.

Ledtider och acceptabel kötid
Prognoserna av behovet av särskilt boende baseras på en beläggningsgrad om 100 procent. En plats
definieras som belagd den dag en person flyttar in på boendet och obelagd den dagen personen
avlider eller flyttar. En beläggningsgrad på 100 procent går inte att uppnå eftersom det alltid är en
viss omställningstid/ledtid mellan att en person avlider och en ny boende kan flytta in. Om ledtiden
uppskattas till 30 dagar och medelvårdtiden ligger oförändrad på 896 dagar kommer ledtiderna för
180 personer att uppgå till 6 platser per år, vilka alltså måste dras från platsutbudet. Halveras
ledtiderna till 14 dagar genom en effektiviserad ut- och inflyttningsprocess, halveras också antalet
platser som inte kan beläggas på grund av ledtider.
Utöver ledtider, vilka påverkar beläggningen, behöver planeringen av boendeplatser också ta hänsyn
till kötiden till särskilt boende. Faktorer som påverkar kötiden är bl.a. ledtiden, överensstämmelse
mellan erbjuden bostad och brukarens önskemål och omsättningen på platser.
Medelvårdtiden för en person i särskilt boende är i dag 896 dagar, vilket är knappt 2,5 år i Lysekil.
Räknat på 180 platser innebär det att i genomsnitt 72 platser per år, eller 6 platser per månad, blir
lediga ((180/2,5)/12). För att bevara en balans mellan utbud och behov behöver alltså i genomsnitt 6
personer få behov av särskilt boende per månad. Överstiger antalet nya beslut antalet lediga platser
kommer en kötid att uppstå.
Under 2017 hade i genomsnitt 174 personer beslut om särskilt boende varje månad. Det
genomsnittliga antalet belagda platser varje månad var 164, vilket innebar att det varje månad i
genomsnitt fanns tio personer som väntade på att få sitt beslut verkställt. Enligt den rapport som
redovisas till nämnden över icke-verkställda beslut varje månad, och som beskriver läget vid en
specifik tidpunkt, väntar knappt 4 personer per dag på ett erbjudande om särskilt boende.
Beslut om särskilt boende ska enligt 16 kap. 3 § SoL verkställas omedelbart. Beslut som inte har
verkställts inom tre månader ska enligt 16 kap. 6 f § SoL rapporteras till Inspektionen för vård och
omsorg.
Det genomsnittliga antalet dagar från beslut om särskilt boende till erbjudet inflyttningsdatum har
varierat stort under 2017 men är i genomsnitt 29 dagar. Knappt två personer per månad har väntat

längre än tre månader på att få sitt beslut verkställt. Under 2017 hade samtliga av de som väntat
längre än tre månader fått ett eller flera erbjudanden om plats vid ett särskilt boende men tackat nej
då de önskade bo på ett annat boende. Väntetiden för de personer som tackar nej till erbjudande om
särskilt boende drar upp den genomsnittliga väntetiden.
Inkluderar vi ledtiderna i prognosen behöver vi justera antalet tillgängliga platser för detta, vilket gör
att behovet kommer att överstiga utbudet tidigare än prognosticerat. Tillåts kötiden öka eller om
omsättningshastigheten ökar innebär det däremot att platsbehovet är lägre än prognostiserat.

Prognostiserat behov för särskilt boende utifrån befolkningsprognos
Platser på särskilt boende i Lysekil i dag
Lysekils kommun driver fyra särskilda boenden: Lysekilshemmet, Skärgårdshemmet,
Stångenäshemmet och Skaftöhemmet. Lysekilshemmet och Stångenäshemmet ägs av Kooperativa
hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder. Enligt plan ska Lysekilshemmet avvecklas och
ersättas med ett särskilt boende i Fiskebäck om totalt 80 platser vilket innebär att Lysekil inom de
närmsta åren beräknas ha totalt 180 platser för särskilt boende. I analysen av möjliga alternativ för
Skaftöhemmet har utredningen därför utgått från att Lysekil kommer att ha 180 platser i särskilt
boende.

Prognos för behov av särskilt boende i Lysekils kommun
Prognos för framtida behov av särskilt boende har gjorts genom rak framskrivning av platsbehov
utifrån SCB:s befolkningsprognos för Lysekils olika delområden 2017-2037 och genomsnittlig
nyttjandegrad åren 2015-2017 per åldersgrupp. Prognosen ser till den genomsnittliga
nyttjandegraden för hela kommunen och inte aktuell nyttjandegrad per delområde. Den
genomsnittliga beläggningen under dessa år var 164 helårsplatser. Uppgifterna om beläggningsgrad
är hämtade ur verksamhetssystemet Magna Cura. Osäkerheten i prognosen ökar ju längre fram i
tiden prognosen sträcker sig.
Tabell 9: Prognos för behov av särskilt boende i Lysekils kommun 2018-2037
År

65-74

75-84

85+

Totalt

Ökning i antal
platser från
föregående år

Ackumulerad ökning i
antal platser

2018

11

32

124

167

2019

11

34

123

167

0

0

2020

10

35

125

171

4

4

2021

10

37

124

172

0

5

2022

10

38

126

175

3

8

2023

10

39

129

179

5

12

2024

10

41

134

185

6

18

2025

10

42

135

188

3

21

2026

10

43

142

195

7

28

2027

10

43

148

201

7

34

2028

10

43

157

210

9

43

2029

10

43

165

219

9

52

2030

10

43

175

228

9

61

2031

10

43

182

236

8

69

2032

11

43

188

241

6

74

2033

11

43

193

247

5

80

2034

10

43

201

255

8

88

2035

10

43

206

260

5

93

2036

10

43

210

264

4

97

2037

11

43

211

265

1

98

Kommentar: Linjen i tabellen markerar det år platsbehovet beräknas överstiga utbudet av platser. När det nya
äldreboendet i Fiskebäck är i drift och har ersatt Lysekilshemmet kommer Lysekil ha 180 boendeplatser.

Prognosen visar att det beräknade behovet av platser kommer att överstiga utbudet omkring år
2024. Accepterar vi en viss kötid till särskilt boende kan platsbehovet tilllåtas överstiga utbudet.
Storleken på detta ”efterfrågeöverskott” beror på vilken kötid som kan accepteras,
omsättningshastigheten och ledtidernas längd.
Runt 2028/2029 beräknas behovet av särskilt boende i kommunen överstiga utbudet med 40 platser,
vilket är den storlek på ett äldreboende som behövs för optimalt resursutnyttjande. Prognosen tar
endast utgångspunkt i befolkningsprognoserna. Om äldres hälsa, funktionsförmåga och möjligheter
att bo kvar i ordinärt boende fortsätter att förbättras genom medicinsk utveckling, förebyggande
insatser och ökad tillgång till anpassade bostäder kommer behovet på längre sikt sannolikt att vara
lägre.

Prognos för behov av särskilt boende på Skaftö
I tabellen nedanför görs en prognos av Skaftös behov av särskilt boende baserad på den
genomsnittliga nyttjandegraden för hela kommunen. Prognosen över Skaftö är mer osäker än den för
hela Lysekil då mindre områden är mer känsliga för slumpmässiga variationer.
Tabell 10: Prognos för behov av särskilt boende på Skaftö 2018-2037
År

Folkmängd
65-74 år

Behov av
Säboplatser
65-74 år

Folkmängd
75-84 år

Behov av
Säboplatser
75-84 år

Folkmängd
85-w år

Behov av
Säboplatser
85-w år

Folkmängd
65+

Totalt behov
av Säboplatser

2018

380

2

197

5

68

15

645

21

2019

378

2

221

5

61

13

660

20

2020

386

2

223

5

64

14

673

21

2021

386

2

238

6

63

14

686

21

2022

386

2

251

6

65

14

703

22

2023

382

2

254

6

70

15

706

23

2024

365

2

269

6

75

16

709

24

2025

360

2

276

6

79

17

715

25

2026

350

2

282

7

83

18

715

26

2027

346

2

281

7

86

19

713

27

2028

342

2

280

7

92

20

713

28

2029

330

2

281

7

99

22

710

30

2030

321

1

286

7

101

22

708

30

2031

314

1

286

7

106

23

707

31

2032

305

1

286

7

113

24

704

33

2033

306

1

283

7

114

25

703

33

2034

305

1

273

6

123

27

700

34

2035

302

1

269

6

126

27

697

35

2036

302

1

264

6

129

28

696

36

2037

301

1

262

6

128

28

690

35

Faktorer som påverkar behovet specifikt på Skaftö
Den befolkningsprognos som prognosen över platsbehov utgår från är från 2017, och är den senaste
prognos från SCB som kommunen har tillgång till. Jämför vi prognostiserad befolkning 2018 med

faktisk befolkning kvartal 1 2018 ser vi att den äldre befolkningen på Skaftö har ökat mer än
beräknat, vilket ger ett behov av ytterligare 4 boendeplatser. Även om vi känner till denna avvikelse
mellan prognostiserad och faktisk befolkning per åldersgrupp 2018, saknar vi underliggande
information som är nödvändig för att själva kunna skriva om prognosen. Vi kan dock konstatera att
befolkningsändringarna de senaste två åren ger upphov till ett beräknat platsbehov som år 2018 är
19 procent högre än vad som tidigare prognostiserats.
Prognosen gäller det totala antalet säbo-platser och skiljer inte mellan somatik- och demensplatser.
Beräknat utifrån antagandet att behovet av demensplatser är 43 procent av det totala platsbehovet
har Skaftö ett behov av somatikplatser som motsvarar 57 procent av det totala platsbehovet.
Prognosen för Skaftö baseras på den genomsnittliga nyttjandegraden för hela kommunen och inte
Skaftös specifika nyttjandegrad. Som vi såg tidigare uppskattas Skaftöborna endast uppta 76 % av det
beräknade platsbehovet, vilket sannolikt beror på att en relativt stor andel Skaftöbor istället har
omfattande insatser av kommunal vård och omsorg i sin ordinarie bostad. I tabellen nedan jämförs
prognosen med tre alternativa prognoser: behovet om fortsatt en stor andel bor kvar hemma med
omfattande vård- och omsorgsinsatser, behovet av somatikplatser samt en kombination av dem
båda.
Tabell 11: Alternativa prognoser för behov av särskilt boende på Skaftö 2018-2037
År

Totalt behov av säboplatser (demens och
somatik) baserat på
kommunens
genomsnittliga
nyttjandegrad.

Platsbehov justerat för
Skaftös uppskattade
nyttjandegrad 2018
(19/25 = 0,76 av totalt
behov).

Behov av somatikplatser
baserat på kommunens
genomsnittliga
nyttjandegrad (0,57 av
totalt behov)

Behov av
somatikplatser
justerat för Skaftös
nyttjandgrad (Totalt
behov * 0,76*0,57)

2018

21

16

12

9

2019

20

15

11

9

2020

21

16

12

9

2021

21

16

12

9

2022

22

17

13

10

2023

23

17

13

10

2024

24

18

14

10

2025

25

19

14

11

2026

26

20

15

11

2027

27

21

15

12

2028

28

21

16

12

2029

30

23

17

13

2030

30

23

17

13

2031

31

24

18

13

2032

33

25

19

14

2033

33

25

19

14

2034

34

26

19

15

2035

35

27

20

15

2036

36

27

21

16

2037

35

27

20

15

Kommentar: Linjerna i tabellen markerar det år platsbehovet beräknas överstiga utbudet av platser. Skaftöhemmet
har i dag 12 platser.

Den första kolumnen, totalt platsbehov, visar Skaftös behov för ett särskilt boende med såväl
demens- som somatikplatser om nyttjandegraden ökar på Skaftö så att den ligger på samma nivå
som kommungenomsnittet. Enligt den prognosen kommer det att finnas behov av 28 säbo-platser på
Skaftö om tio år (2028) och 35 platser år 2037. I den andra kolumnen har prognosen justerats för
Skaftös lägre nyttjandegrad vilket ger ett något lägre platsbehov. Om Skaftöhemmet även
fortsättningsvis endast har somatikplatser och nyttjandegraden förändras så att den ligger på
kommungenomsnittet kommer somatikplatserna på Skaftöhemmet räcka fram till 2022. Om
Skaftöbornas lägre nyttjandegrad av särskilt boende förblir oförändrad kommer nuvarande antal
somatikplatser på Skaftöhemmet vara tillräckligt fram till ca 2030. För alla fyra prognoserna gäller att
de endast tar utgångspunkt i befolkningsprognoserna. Om äldres hälsa, funktionsförmåga och
möjligheter att bo kvar i ordinärt boende fortsätter att förbättras genom medicinsk utveckling,
förebyggande insatser och ökad tillgång till anpassade bostäder kommer behovet på lång sikt
sannolikt att vara lägre.

Brukarorganisationernas önskemål
Referensgruppen har i sin kommunikation med socialförvaltningen varit tydlig med att den har
mandat för att verka för ett fortsatt bevarande av Skaftöhemmet som ett särskilt boende.
Referensgruppen önskar att Skaftöhemmet utvecklas till ett modernt, ändamålsenligt och attraktivt
boende. I e-post till Socialförvaltningen den 3 april 2018 föreslår referensgruppen bland annat
följande förbättringsåtgärder:








maten lagas på plats, med härlig matlukt
besökande och andra pensionärer kan äta på äldreboendet
det finns tvättmaskin i alla lägenheter
korridorskänslan byggs bort
det finns utrymme för hår- och fotvård
hemtrevliga sällskapsutrymmen
goda och ändamålsenliga personalutrymmen

Möjliga alternativ för Skaftöhemmet i framtiden
Förvaltningen har identifierat fem möjliga alternativ för Skaftöhemmet i framtiden: Ingen förändring;
utbyggnad till 40 platser, utbyggnad till 21 platser, ombyggnad till mellanboende och avveckling.

Alternativ 1: Ingen förändring av Skaftöhemmet
Alternativ 1 innebär att Skaftöhemmet fortsätter att drivas som ett särskilt boende med 12 platser
för personer med somatisk svikt. Utgår vi från nuvarande nyttjandegrad på Skaftö skulle då
Skaftöhemmet ha en fortsatt underbeläggning fram till och med 2026. Från och med 2027 och fram
till 2032 skulle behovet vara i balans med utbudet och därefter skulle behovet överstiga platsutbudet
med runt 3 platser fram till prognosperiodens slut.
Prognosen utgår från Skaftös nuvarande nyttjandegrad vilken är lägre än kommungenomsnittet på
grund av att en stor andel på Skaftö har omfattande insatser av vård och omsorg i ordinärt boende.
Om nyttjandegraden på Skaftö ökar så att den uppgår till kommungenomsnittet kommer behovet av
somatikplatser på Skaftöhemmet att öka och överstiga utbudet runt 2022-2024. Behovet kommer att
fortsätta att öka fram till prognosperiodens slut år 2037 då Skaftö, enligt detta alternativ, har ett
uppskattat behov av 20 somatikplatser.

Om antalet platser på Skaftöhemmet inte utökas kommer kostnaden per plats på Skaftöhemmet att
förbli hög, i synnerhet under den tid som Skaftöhemmet inte är fullbelagt.
Om Skaftöhemmet ska fortsätta att drivas i nuvarande form är viss ombyggnation nödvändig för att
tvättstugan ska leva upp till hygien- och arbetsmiljökrav och ytskikten i lägenheter, korridorer och
gemensamhetsutrymmen kommer att behöva fräschas upp.

Alternativ 2: Utbyggnad av Skaftöhemmet till 40 platser
För att ett särskilt boende ska uppnå skalfördelar i drift och ekonomi behöver det uppgå till minst 40
platser. Först då kan personalresurserna, och särskilt nattbemanningen, nyttjas på ett optimalt sätt.
Ett alternativ är därför att bygga ut Skaftöhemmet med 28 platser till ett särskilt boende med 40
platser.
Om Skaftöhemmet utökades med 28 platser skulle kommunen ha totalt 208 platser i särskilt boende,
vilket skulle innebära att kommunens beräknade platsbehov skulle vara tillgodosett i ytterligare tio
år, fram till 2028.
Ett boende med 40 platser skulle kunna rymma såväl boende för personer med demenssjukdom som
boende för personer med somatisk svikt. Boendeprognosen för Skaftö visar att Skaftö om tio år
kommer att ha ett behov av totalt 21 demens- och somatikplatser på särskilt boende, baserat på
Skaftös nuvarande nyttjandegrad. Beräknas behovet istället på kommunens genomsnittliga
nyttjandegrad kommer det totala behovet vara 28 platser år 2028. Vid prognosperiodens slut år 2037
kommer behovet vara 27 eller 35 platser, beroende på nyttjandegrad.
Boendeprognoserna visar att det inte finns ett tillräckligt stort befolkningsunderlag på Skaftö för ett
boende på 40 platser. Om ett boende stod färdigt redan 2021 skulle det innebära att minst 20 platser
skulle behöva beläggas av personer som kommer från andra delar av kommunen.

Den enskilde har rätt att avböja ett erbjudande om lägenhet
Beslut om särskilt boende ska verkställas omedelbart. Biståndshandläggarna försöker så långt som
möjligt matcha den enskildes önskemål med de lägenheter som finns tillgängliga. Finns det inte
någon ledig lägenhet i det önskade boendet erbjuds den enskilde en lägenhet i ett annat ledigt
boende och möjlighet att sätta upp sig på en byteslista, alternativt att vänta hemma tills en lägenhet
på det önskade boendet blir ledig. Den enskilde som väntar hemma på en lägenhet har rätt att tacka
nej till ett erbjudande i princip hur många gånger som helst. Enligt socialnämndens beslut 2017-05-23
§ 112, genomför dock biståndshandläggaren en ny behovsutredning när den enskilde avböjt ett
erbjudande om lägenhet i särskilt boende två gånger.
Enligt förvaltningens biståndshandläggare önskar de flesta personer med beslut om särskilt boende
bo på ett boende i närheten av det område de tidigare har bott i, inte minst för att ha nära till
anhöriga och vänner. Det är därför mycket ovanligt att personer från Skaftö vill bo i ett särskilt
boende i en annan del av kommunen än Skaftö. På motsvarande sätt är det ovanligt att personer från
Lysekil, Lyse, Bro eller Brastad vill bo på Skaftö. Det är i regel bara om behovet av en flytt till ett
särskilt boende är akut och inte kan vänta som man frångår principen att välja ett boende i
närområdet.
Under 2017 har Skaftöhemmet haft minst en av tolv platser lediga. Lediga platser på Skaftöhemmet
har erbjudits till personer från andra delar av kommunen som i regel tackat nej och istället valt att
vänta på ett erbjudande om boende i närområdet. Förvaltningens bedömning är att äldres
preferenser i detta avseende inte kommer att ändras utan att de även i framtiden kommer att välja

ett boende i närheten av sin tidigare bostad, när det alternativet finns. Sannolikheten att få 40
platser belagda på Skaftö är därför mycket liten.

Möjligheter till utbyggnad och ombyggnation
En utökning till 40 platser på Skaftöhemmet skulle kräva omfattande utbyggnad. Det är inte utrett
om det är möjligt att bygga ut Skaftöhemmet med 28 platser på befintlig tomt och inte heller vad en
sådan utbyggnad skulle innebära i ökade hyreskostnader. För att göra kostnadskalkyl av en om- och
utbyggnad behöver Lysekilsbostäder få ett uppdrag för det.

Alternativ 3: Utbyggnad av Skaftöhemmet till 21 platser
Skaftöhemmet hade som mest 25 lägenheter. Fyra av lägenheterna låg i bottenplan och var
svårtillgängliga för de äldre, som oftast behövde stöd och hjälp att förflytta och orientera sig när de
skulle ta sig till matsal och gemensamhetslokal på entréplan. De nio lägenheterna på gården
bedömdes också vara svårtillgängliga då de äldre var tvungna att gå utomhus, och därför ofta klä om,
för att ta sig till huvudbyggnaden.
Alternativ tre innebär att de nio lägenheterna på gården genom en ombyggnation byggs ihop med
huvudbyggnaden. Den nuvarande gården skulle då byggas över med tak och väggar och göras om till
exempelvis en gemensamhetslokal. En sådan ombyggnation skulle innebära att Skaftöhemmet
utökades med nio platser, vilket skulle möjliggöra en effektivare resursanvändning av personal och
sänka dygnskostnaden jämfört med i dag. Platsantalet skulle dock fortfarande vara för litet för ett
optimalt nyttjande av personalresurserna, detta gäller särskilt nattbemanningen. Förvaltningens
bedömning är därför att dygnskostnaden fortsatt skulle vara betydligt högre än dygnskostnaden på
de större boendena.
I en ombyggnation skulle Skaftöhemmet kunna anpassas så att det är lämpligt även för personer med
demenssjukdom. Beräknat utifrån nuvarande nyttjandegrad har Skaftö i dag ett behov av totalt 16
somatik- och demensplatser. Efterfrågan skulle motsvara utbudet först år 2028. Utgår vi från
kommunens genomsnittliga nyttjandegrad kan det redan i dag finnas behov av 21 platser. Ett
demensboende på Skaftöhemmet skulle eventuellt behöva en högre personaltäthet än den
Skaftöhemmet har i dag, vilket skulle innebära en högre dygnskostnad.
Som alternativ eller komplement till ett demensboende på Skaftöhemmet skulle de utökade
platserna ge utrymme för att förlägga växelvårdsplatser på Skaftöhemmet. På kompassen används i
dag 5-6 av totalt 10 platser av personer med växelvård. Utöver Kompassen finns det två
korttidsplatser på Lysekilshemmet för växelvård av personer med demenssjukdom. Genom att
förlägga samtliga växelvårdsplatser på Skaftöhemmet skulle platser på Kompassen kunna frigöras till
personer som skrivits ut från sjukhus, vilka beräknas kunna öka med den nya lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Samtidigt skulle personer med växelvård få en större
kontinuitet av medboende om de bodde på Skaftöhemmet.
Växelvård är en insats som syftar till att avlasta anhöriga som vårdar en närstående i hemmet. För
personer med demenssjukdom kan korttidsvistelse vid en för dem främmande miljö innebära ökad
oro och en försämring av hälsan. Enligt Socialnämndens vård- och omsorgsplan bör därför målet vara
att minska växelvård vid korttidsboende till förmån för andra former av avlastning såsom avlösning i
hemmet och dagverksamhet för demenssjukdom.
Om Skaftöhemmet byggdes ut med nio platser skulle hela kommunens beräknade boendebehov vara
tillgodosett fram till och med 2025.

Möjligheter till utbyggnad och ombyggnation
Enligt samtal med Lysekilsbostäder skulle det vara möjligt att göra en ombyggnad av Skaftöhemmet
där de nio lägenheterna på gården byggs ihop med huvudbyggnaden. Det är inte utrett vad en sådan
utbyggnad skulle innebära i ökade hyreskostnader. För att göra kostnadskalkyl av en ombyggnad
behöver Lysekilsbostäder få ett uppdrag för det.

Alternativ 4: Omvandling av Skaftöhemmet till ett mellanboende
Ett fjärde alternativ är att omvandla Skaftöhemmet till ett så kallat "mellanboende" där målgruppen
är personer som känner sig otrygga eller ensamma i sitt eget hem men som inte har ett tillräckligt
stort omsorgsbehov för att behöva en plats på ett särskilt boende.
Detta alternativ har diskuterats med referensgruppen som är enig om att Skaftö behöver fler
mellanboenden men att efterfrågan på mellanboenden i Fiskebäckskil är litet. Det är i Grundsund
med omnejd som de flesta äldre bor, de sociala mötesplatserna finns och som det finns efterfrågan
på trygghetsbostäder. Referensgruppen bedömning att efterfrågan på trygghetsbostäder i
Fiskebäckskil är liten stöds av det faktum att det i dag är svårt att hitta hyresgäster till de nio
seniorbostäderna på gården till Skaftöhemmet.

Biståndsbedömt mellanboende
I en promemoria från 2017 konstaterar regeringen att Ädel-reformen i kombination med
kvarboendeprincipen och bemanningskraven för särskilt boende har lett till en utveckling där allt fler
boenden bebos av personer med behov av vård, omsorg eller tillsyn alla tider på dygnet. Den höga
platskostnaden har lett till en höjd tröskel för äldre med behov av stöd och service i boendet att
ansöka om plats i ett särskilt boende (Socialdepartementet 2017). 4 Regeringen har därför föreslagit
att ett nytt tredje stycke ska föras in i 5 kap. 5 § SoL som förtydligar att kommunen även får inrätta
särskilda boendeformer för äldre människor som behöver stöd och hjälp i boendet och annan
lättåtkomlig service (s.k. mellanboenden). Enligt regeringen är målgruppen för förslaget äldre
människor som har hemtjänst och som inte behöver ett särskilt boende med heldygnsomsorg men
där kvarboende i ordinärt boende inte längre upplevs tryggt. Enligt förslaget om mellanboende ska
stöd, hjälp och service som erbjuds få organiseras på samma sätt som vid hemtjänst i ordinärt
boende. Skillnaden mot ordinärt boende är att den äldre får möjlighet att komma till ett särskilt
boende som t.ex. kan erbjuda gemensamma måltider och umgänge vilket kan öka tryggheten och
tillgodose behovet av gemenskap hos äldre. Socialtjänstförordningens bestämmelse med krav på
tillgång till personal dygnet runt ska inte gälla för mellanboenden. Enligt förslaget ska
bestämmelserna träda i kraft den 2 april 2019. Regeringens förslag är remitterat till lagrådet för
granskning och har således ännu inte lämnats som proposition till riksdagen.
Regeringen uppskattar att kostnaden för en plats i ett mellanboende ligger någonstans mellan
kostnaden för hemtjänst och kostnaden för särskilt boende då det inte krävs bemanning
motsvarande heldygnsomsorg fast däremot kan medföra en ökad kostnad för boendet i sig jämfört
med en hemtjänstbrukare i ordinärt boende.
En möjlig konsekvens av en nedläggning av Skaftöhemmet är att en större andel personer på Skaftö
önskar att bo kvar i sin ordinarie bostad med omfattande insatser av vård och omsorg i hemmet. För
personer vars insatser i hemmet överstiger kostnaden för särskilt boende (den så kallade
brytpunkten) skulle ett mellanboende vara ett billigare alternativ än hemtjänst. Det är dock svårt att
uppskatta storleken på denna grupp. Ändringarna i Socialnämndens delegationsordning, vilken
4
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innebär att beslut om hemtjänstinsatser som överstiger brytpunkten ska fattas av socialnämndens
arbetsutskott kommer sannolikt att minska andelen personer med omfattande hemtjänstbeslut. Men
även om personalresurserna i hemtjänsten kan utnyttjas mer effektivt om hemtjänsttagare bor i ett
flerbostadshus istället för utspritt på Skaftö finns en stor risk för att kostnaderna för
gemensamhetslokaler och eventuella tomhyror överstiger eventuella samordningsvinster.
Förvaltningen ser framför allt en risk i att de äldre i ett mellanboende med tiden kan få ett vård- och
omsorgsbehov som inte kan tillgodoses inom ramen för mellanboendets insatser. Frågan är då hur
kvarboendeprincipen ska tillämpas och om besittningsskyddet kan avtalas bort. Om inte den äldre
ska behöva flytta igen finns risken att mellanboendet med tiden omvandlas till ett dyrt särskilt
boende.
Osäkerhet avseende efterfrågan på ett mellanboende i just Fiskebäckskil och vilka ekonomiska
konsekvenser ett biståndsbedömt mellanboende kan komma att få gör att förvaltningen inte ser en
omvandling av Skaftöhemmet till ett biståndsbedömt mellanboende som ett alternativ i nuläget.
Däremot ser förvaltningen potential i ett icke biståndbedömt trygghetsboende på den ordinarie
bostadsmarknaden på Skaftö. Förvaltningens bedömning är att trygghetsbostäder kan bidra till ökad
trygghet och social gemenskap och därmed förebygga psykisk och fysisk ohälsa och skjuta upp och
minska behov av andra kommunala stödinsatser såsom vård- och omsorgsboende och
hemtjänstinsatser. Ett trygghetsboende på Skaftö skulle även kunna ge samordningsvinster för
hemtjänsten på Skaftö. Att Lysekilsbostäder inte kunnat få nödvändig lönsamhet i en investering i
trygghetsbostäder på Skaftö behöver inte betyda att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt med
trygghetsbostäder där.

Alternativ 5: Nedläggning av Skaftöhemmet
Det femte alternativet är att avveckla Skaftöhemmet. En nedläggning av Skaftöhemmet skulle
innebära att antalet platser i särskilt boende skulle reduceras till 168 och att efterfrågan på platser
skulle överstiga platsbehovet redan år 2020, eller ett par år senare om vi räknar med en viss kötid.
Parallellt med en avveckling av Skaftöhemmet skulle därför nämnden behöva planera för ett nytt
särskilt boende, alternativt utbyggnad av existerande boenden.
En nedläggning av Skaftöhemmet skulle innebära att uppskattningsvis 19 personer på Skaftö i dag
skulle behöva bo på ett särskilt boende i en annan del av kommunen. Antalet kommer att öka
succesivt över åren för att uppgå till 35 stycken år 2037.
Eftersom kommunen i dag har en beläggningsgrad som understiger platsutbudet med ca tio platser
bedöms det finnas plats på kommunens tre andra särskilda boenden för de elva personer som i dag
bor på Skaftöhemmet. Den ökade beläggningen skulle dock innebära att kötiden ökade för de
personer som väntar på en plats på särskilt boende. Givet nuvarande omsättning och kötid bedöms
inte kötiden komma att öka så mycket att den närmar sig 3 månader.
En nedläggning av Skaftöhemmet skulle innebära en stor belastning för de boende som måste flytta
till ett annat boende. För anhöriga boende på Skaftö skulle det innebära ett längre avstånd till den
närstående, vilket kan vara särskilt påfrestande för anhöriga som själv har nedsatt hälsa eller
funktion.
En möjlig konsekvens av en nedläggning av Skaftöhemmet är att en större andel personer på Skaftö
önskar att bo kvar i sin ordinarie bostad med omfattande insatser av vård och omsorg i hemmet.
Ändringarna i Socialnämndens delegationsordning, vilken innebär att beslut om hemtjänstinsatser
som överstiger kostnaden för en plats i särskilt boende (den så kallade brytpunkten) ska fattas av

socialnämndens arbetsutskott kommer dock sannolikt att minska andelen personer med omfattande
hemtjänstbeslut.

Avslutning
Förvaltningen har identifierat ett antal tänkbara alternativ för Skaftöhemmets framtid. Samtliga
alternativ ska säkerställa att de äldre i Lysekil får den vård och omsorg de har behov av och rätt till.
En person som får beslut om särskilt boende önskar ofta bo på ett boende i det bostadsområde hen
tidigare bott. I bland är behovet så akut att personen inte kan vänta utan måste tacka ja till första
lediga plats. Den boende har då möjlighet att ställa sig i kö för internbyte. Enligt
biståndshandläggarna brukar emellertid de flesta trivas och bli kvar på det boende de kommer till,
även om det inte var förstahandsvalet.
Att de flesta personer med beslut om särskilt boende oftast har ett starkt önskemål om var de vill bo,
behöver inte betyda att boendets placering är den kvalitetsaspekt som äldre upplever som viktigast
för särskilt boende. Personalens kompetens, personalkontinuitet, närhet till omsorgspersonal och
möjligheten att styra när och hur hjälpen ska ges är andra viktiga värden som kanske skattas högre.
För de flesta äldre torde frågan om hur de får sina behov tillgodosedda vara överordnad frågan om
var i kommunen behoven tillgodoses. För Socialnämnden handlar det om att planera sina boenden
efter de rådande förutsättningarna så att tillgängliga resurser används på ett sätt som både är
kostnadseffektivt och ger mesta möjliga kvalitet i vården och omsorgen om den äldre.
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Bilaga 1. Översikt av Socialnämndens uppdrag och
beslut om Skaftöhemmet Gullvivan 2016–2019
Uppdrag från Socialnämnden 2016-06-20
Socialförvaltningen presenterade den 20 juni 2016 ett förslag till åtgärdsplan för budget i
balans. Ett av de långsiktiga förslagen var att avveckla Skaftöhemmet Gullvivan som särskilt
boende. Skaftöhemmet Gullvivan hade då 12 platser. Bakgrunden var att beläggningen i
boendet hade minskat och i medeltal hade 2 lägenheter stått tomma under ett år tillbaka i
tiden på grund av minskad efterfrågan.
Enligt Kostnad per brukare (KPB) var dygnskostnaderna för en plats på Skaftöhemmet
Gullvivan 1057 kronor högre än medelkostnaden för kommunens övriga tre särskilda
boenden år 2016. På årsbasis blev kostnaden för en boendeplats på Skaftöhemmet Gullvivan,
385 805 kronor högre än genomsnittskostnaden för en boendeplats på kommunens övriga
tre boenden.
Vid behandling av förslaget till åtgärdsplan beslutade Socialnämnden den 20 juni 2016, §
196, att ge Socialförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur
äldreomsorgsverksamheten ska bedrivas på Skaftö. Socialnämnden gav också
Socialförvaltningen i uppdrag att utreda alternativa driftsformer.
Efter att utredningen föredragits Socialnämnden beslutade socialnämnden 2016-09-28, §
257 att ge Socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med förslag till
äldreomsorgsverksamhet på Skaftö och att utveckla utredningen ytterligare utifrån följande
delar:


Konsultera kommunens upphandlingsenhet för att undersöka möjligt intresse om
entreprenad, intraprenad eller personalkooperativ.



Redovisa risk och konsekvensanalys gällande en eventuell förändrad verksamhet.



Undersöka om någon stiftelse kan ta hand om driften av Skaftöhemmet Gullvivan.



Göra en fullständig ekonomisk jämförelse om 10 platser är belagda på boendet
(Skärgårdshemmet) i stället för 8 platser.

Utredningen kompletterades utifrån ovanstående områden i november. Utredningen visade
att Skaftöhemmet Gullvivans inte var kostnadseffektivt, inte hade ändamålsenliga lokaler och
hade svårt att nå upp till den kvalitet som de boende har rätt till. Vidare visade utredningen
att det var svårt att hålla den medicinska säkerhet som krävs beroende på den geografiska
placeringen och den inställelsetid sjuksköterskan har för att nå Skaftö från Lysekil under
obekväm arbetstid.
Socialförvaltningen såg också en stor svårighet att rekrytera personal med adekvat utbildning
till Skaftö. Det var svårt att rekrytera undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer i
landet i stort och extra svårt till Skaftö då Skaftö ligger avsides och de allmänna
kommunikationerna till och från ön inte överensstämmer med arbetstiderna.
Socialnämnden tog del av utredningen den 14 december 2016, § 314.
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Uppdrag från Socialnämnden 2017-05-23
Socialnämnden beslutade den 23 maj 2017, § 107, att uppdra åt Socialförvaltningen att
utreda hur den framtida äldreomsorgen ska organiseras på Skaftö. Socialnämnden fick den
26 juni 2018 en muntlig redovisning av utredningen.
Den slutliga utredningen presenterades för Socialnämnden den 2 oktober 2018.
Följande slutsatser presenterades i utredningen:


År 2017 var kostnaden för en plats på Skaftöhemmet 63 procent högre än en plats på
de andra tre boendena. Kostnaden för en plats på Skaftöhemmet var 1 213 kronor
högre per dygn och 442 745 kronor högre per år än genomsnittskostnaden för
kommunens andra tre boenden.



Den främsta anledningen till att Skaftöhemmet har en högre dygnskostnad är att det
inte går att dra nytta av personalresurserna fullt ut i ett boende med få platser. För att
ett särskilt boende ska uppnå skalfördelar i drift och ekonomi behöver det uppgå till
minst 40 platser. Först då kan personalresurserna, och särskilt nattbemanningen,
nyttjas på ett optimalt sätt.



Om Skaftö inte skulle ha befolkningsunderlag själv för att belägga samtliga platser
kommer det vara mycket svårt att belägga platserna med personer från andra delar av
kommunen. Den enskilde som väntar hemma på en lägenhet har rätt att tacka nej till
ett erbjudande i princip hur många gånger som helst. Under senare år har
Skaftöhemmet haft minst en av tolv platser lediga. Lediga platser på Skaftöhemmet
har erbjudits till personer från andra delar av kommunen som i regel tackat nej och
istället valt att vänta på ett erbjudande om boende i närområdet. Socialförvaltningens
bedömning är att äldres preferenser i detta avseende inte kommer att ändras utan att
äldre även i framtiden kommer att välja ett boende i närheten av sin tidigare bostad,
när det alternativet finns.



Lokalutformningen är inte ändamålsenlig, tillgänglig och orienteringsbar.

Socialnämnden beslutade den 2 oktober 2018 § 154, att återremittera ärendet för att:


Inhämta information om ekonomiska konsekvenser.



Undersöka Lysekilsbostäder AB:s möjlighet att bygga ett trygghetsboende.



Ta del av referensgruppens synpunkter i ärendet samt



Ge den nya socialnämnden möjlighet att bestämma inriktning om framtidens
äldreomsorg på Skaftö.

Vid Socialnämndens sammanträde 2018-12-18 § 221 beslutade Socialnämnden att ge
förvaltningen i uppdrag att i början av 2019 återkomma med förslag om framtidens
äldreomsorg på Skaftö med beslut i nämnden senast under april månad 2019.

Uppdrag från socialnämnden 2019-02-20
Socialnämnden beslutade den 20 februari 2019, § 28 att ge Socialförvaltningen i uppdrag att
utreda en utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan till 21 platser och att särskilt beakta
särskilda boendeplatser (SÄBO) inom demens, somatik, växelvård och hospice.
Förvaltningschef gav därefter Lysekilsbostäder AB i uppdrag att ta fram förslag till utbyggnad
av Gullvivan i enlighet med Socialnämndens beslut.
Vid Socialnämndens sammanträde den 1 oktober 2019 redovisades LysekilsBostäder uppdrag
avseende förslag till utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan från 12 till 21 platser.
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Christina Johansson, VD LysekilsBostäder, Micael Melin, fastighetschef LysekilsBostäder och
Susanna Rignér, arkitekt på RADAR redovisade två förslag till utbyggnad av Skaftöhemmet
Gullvivan. Förlagen utgår från att innergården byggs in och används till
gemensamhetslokaler samt att ett befintligt lägenhetshus avknoppas.
Socialförvaltningen och Lysekilsbostäder bedömde att utbyggnaden inte blir funktionell på
grund av följande:


De allmänna lokalerna blir trånga med små möjligheter att inrymma matplats och
vardagsrum för 21 personer.



Det blir höjdskillnader på flera ställen i korridorerna som skapar uppförs- och
nedförsbackar för de boende vilket skapar risk för fallskador och inte uppfyller den
tillgänglighet som behövs i ett äldreboende.



Överblickbarheten i boendet blir ej tillfyllest. Detta är problematiskt särskilt för
personer med kognitiv nedsättning då överblickbarhet underlättar möjligheten att
orientera sig.



Enhetens storlek med 21 platser möjliggör inte boende för personer med
demenssjukdom. Avgränsningar är inte möjliga utan boendet kan då endast avse
boende för somatisk vård.

Inte heller arkitekten bedömer att en utbyggnad blir en bra lösning för äldreboende.
De ritningar som presenterades är gjorda i syfte att bedöma vad som är möjligt att inrymma i
anslutning till befintlig byggnad. Ett framtagande av fullständig programhandling för
Skaftöhemmet Gullvivan beräknas kosta ca 300 000 kr.
Socialnämnden noterade informationen som mottagen för att ta upp ärendet igen vid
sammanträdet den 30 oktober 2019.

Beslut om tillfällig stängning
Under våren 2019 uppstod bemanningsproblem på Skaftöhemmet Gullvivan.
Socialförvaltningen informerade Socialnämnden i april 2019 att det var stora
rekryteringsproblem på Skaftöhemmet Gullvivan och att personal förflyttades från andra
verksamheter för att klara av att bemanna boendet.
Vid Socialnämndens möte den 28 maj 2019 beslutade Socialnämnden att Skaftöhemmet
Gullvivan skulle stängas tillfälligt då rekryteringssvårigheterna var så stora att den
medicinska säkerheten inte bedömdes som tillräcklig under sommaren. Socialnämnden
beslutade om tillfällig stängning med omprövning 2019-10-01. Då bemanningssituationen
var oförändrad vid tid för omprövningen beslutade Socialnämnden att den tillfälliga
stängningen skulle förlängas t.o.m. januari 2020 och omprövas vid nämndens sammanträde
i januari 2020.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-10-15

SON 2019-000276

Socialförvaltningen
Marianne Sandsten,
marianne.sandsten@lysekil.se

Yttrande till Inspektionen för Vård och Omsorg –
Redogörelse för vidtagna åtgärder
Sammanfattning
Inspektion för vård och omsorg har beslutat om tillsyn av handläggning av enskilt
ärende. IVO begär därför in följande uppgifter:
- Socialnämndens yttrande över handläggares och enhetschefers uppgift om att
enskild inte får de insatser som han är i behov av
- Kortfattad redogörelse av hur socialnämnden arbetar för att finna en individuell
läsning för den enskilde
- En redogörelse över vilka åtgärder socialnämnden vidtagit efter IVO:s beslut
daterat 17 oktober 2018.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av vidtagna åtgärder och ställer sig bakom yttrandet.
Ärendet
IVO har tidigare genomfört tillsyn av nämndens handläggning utifrån ärendet
hösten 2018. Anmälaren har åter inkommit med klagomål till IVO på att
socialnämnden inte verkställer beslut om ledsagarservice enligt LSS 18 timmar i
veckan. Därför fattade IVO beslut om tillsyn ännu en gång.
Den enskilde är beviljad boendestöd enligt Sol samt ledsagarservice enligt LSS.
Insatsen boendestöd är verkställt med två besök i veckan. Ledsagarservice 18
timmar i veckan är inte verkställt och har inte varit verkställt sedan 2017.
Ärendet är av komplex karaktär och svårigheter att verkställa enligt önskemål samt
att rekrytera lämplig person för detta ärende, har inte kunnat genomföras.
Inspektion för vård och omsorg skall ha mottagit svar på redogörelser för vidtagna
åtgärder senast 8 november.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Marianne Sandsten
Avdelningschef Biståndsavdelningen

Bilaga/bilagor
Redogörelse för vidtagna åtgärder till inspektion för vård och omsorg
Begäran om yttrande
IVO:s tjänsteanteckning från dialogmöte 12 september 2019
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Tjänsteskrivelse
Dnr

SON 2019-000276

Beslutet skickas till
Avdelningschef Biståndsavdelning
Avdelningschef LSS/Socialpsykiatri
Förvaltningschef
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Lysekils kommun
Socialförvaltningen
Biståndsenheten

Delegationsrapport till Socialnämnden enligt 4 kap 1§
Enhet

Antal lediga
lägenheter
Lysekilshemmet
0
Skärgårdshemmet 0
Stångenäshemmet 0
Område

Skaftöhemmet
(somatik)

Avser 2019-10-16

Antal beslut om
plats, säbo

0

Rutin:
Biståndshandläggare rapporterar på blankett till nämndsekreterare i SON vid det datum då övriga
handlingar ska lämnas inför kommande nämndsammanträde.

Orsak till beslut

Väntat över 3 månader

Väntar på Kompassen

Lysekil/centrum

2

Somatik

Nej, beslutsdatum i
september

Lysekil/centrum väst
Lysekil/Slätten

0
1

Somatik

Lysekil/Mariedal

1

Somatik

Från annan kommun

1

Ja, beslutsdatum
Nej
2019-04-01, fått
erbjudande 2019-0510 och 2019-10-01
så ärendet ska nu
omprövas.
Ja, beslutsdatum
Nej
2019-05-28, tackat
nej till erbjudande
till boende på
Stångenäshemmet
2019-10-08.
Nej, beslutsdatum
Nej
2019-10-11

Skaftö
Brastad

0
0

Nej

Kompassen:
På Kompassen är beläggningen 13 personer varav:
 3 personer har växelvård
 2 personer är i palliativ vård/vårdas i livets slutskede samt
 8 personer med korttidsbeslut.
 Ytterligare 1 korttidsärende verkställs på Lysekilshemmet avd 1.

Datum: 2019-08-15

Namn: Anette Nyfjäll
Biståndshandläggare, Biståndsenheten

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-10-18

SON 2019-000321

Socialförvaltningen
Marianne Sandsten, 0523 - 61 33 33
marianne.sandsten@lysekil.se

Information - Ny rutin om erbjudande om plats på särskilt
boende och till de boende med särskild service för vuxna
Sammanfattning
Socialförvaltningen ändrar rutinen för personer i ordinärt boende som får beslut
som avser särskilt boende enligt SoL eller boende med särskild service för vuxna
enligt SoL och enligt LSS.
Rutinen medför att den enskilde inte ges möjlighet att avböja erbjudande om plats.
Om den enskilde avböjer angiven plats kommer behovet av insatsen åter att prövas.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Ärendet
När den enskilde har så omfattande behov av stöd eller trygghet att inte redan
beviljade insatser längre räcker till kan det bli aktuell med ansökan om särskilt
boende eller boende med särskild service.
När den enskilde får beslut på boende finns möjligheten att avböja den
plats/lägenhet som erbjuds. Orsaken till att den enskilde avböjer en plats är oftast
önskemål om att bo på ett annan plats i kommunen eller ett annat boende.
Det medför att socialförvaltningen har ej verkställda boendebeslut som inte har
verkställts inom tre månader efter att beslut är fattat. Dessa ärenden anmäls till
Inspektion för vård och Omsorg (IVO) som tar ställning till om förvaltningen skall
utdömas att betala en särskild avgift eller om det finns särskilda skäl till att ärendet
inte har kunnat verkställas.
Tendensen hos socialförvaltningen i Lysekil visar på samma resultat som de flesta
övriga kommuner i landet att det inte finns lediga boendeplatser att tillgå.
Det är då viktigt att personer som får ett bifall på sin ansökan om särskilt boende
eller boende med särskild service blir informerad om denna rutin.
Nuvarande rutin ger den enskilde trots boendebeslut, möjlighet att bo kvar i
hemmet med utökade hemtjänstinsatser trots att det finns lediga boendeplatser i
kommunen.
Socialförvaltningen vill därför att rutinen skall revideras och att behovet av en
boendeinsats åter prövas av biståndshandläggare om den enskilde avböjer anvisad
boendeplats.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Marianne Sandsten
Handläggare
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Tjänsteskrivelse
Dnr

SON 2019-000321

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschefer

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

Dnr

2019-10-22

SON 2019-000310

Socialförvaltningen
Julia Lundwall, 0523 - 61 34 00
julia.lundwall@lysekil.se

Arbetssituationen på IFO - Avdelningen BoU
Sammanfattning
1:e socialsekreterare har under september månad genomfört en
ärendetyngdsmätning enligt Göteborgsmodellen. Ärendetyngdsmätningen har
gjorts i utredargruppens ärenden som består av fem socialsekreterare och två
barnsekreterare. Varje medarbetares arbetstyngd (ärenden) i gruppen har räknats
samman.
Ärendetyngdsmätning enligt Göteborgsmodellen innebär att man poängsätter olika
typer av ärenden utifrån vilken arbetsinsats som krävs i ärendet.
Hur många poäng en socialsekreterare kan hantera, varierar bland annat beroende
på erfarenhet i yrket. Därför finns det i Göteborgsmodellen en riktlinje för hur
många poäng en socialsekreterare bör kunna hantera beroende på antal år i yrket.
Sammantaget hade de utredande socialsekreterarna 305 poäng utöver det som de
bör ha, utifrån sin erfarenhet. Det motsvarar tre heltidstjänster. Barnsekreterarna
hanterar motsvarande en tjänst för mycket. Totalt har utredargruppen en
arbetsmängd som överstiger de tillgängliga resurserna med fyra tjänster.
Utöver detta finns ca 20 oskrivna utredningar (där själva utredningsarbetet är klart,
men utredningen inte färdigskriven) och 25 - 30 nya ärenden som nyligen kommit
in och fördelats. 1:e socialsekreteraren har dessutom en mängd utredningar, trots
att hennes arbete ska innebära arbetsledning och inte att hantera egna ärenden.
Inför 2020 kommer en socialsekreterartjänst att omfördelas från vuxenenheten till
barn- och ungdomsenheten. Handläggningen av försörjningsstödet bör kunna
hanteras mer digitalt och så småningom automatiserat, medan antalet barn- och
ungdomsärenden ökar och dessa kräver mycket personalresurser. En
socialsekreterartjänst på utredningsgruppen är utannonserad, ett vikariat, för att
täcka upp för föräldraledigheter på deltid.
Enhetschef och 1:e socialsekreterare arbetar med att hjälpa socialsekreterarna att
effektivisera utredningsarbetet, att fokusera på rätt saker osv, men med den
nuvarande mängden ärenden och bemanning är uppdraget omöjligt att hantera.
De nya tjänsterna, den som fördelas från vuxenenheten och den som ska täcka upp
för föräldraledigheterna, förväntas avlasta en del men inte kunna lösa hela
situationen. Då annonserna finns ute nu kommer det att dröja innan tjänsterna kan
tillsättas.
För att enheten ska kunna bedriva sitt utredningsarbete utan att ärenden blir
liggande alltför länge samt för att den psykosociala arbetsmiljön inte ska bli alltför
belastande, gör förvaltningen bedömningen att två konsulter behövs tas in
omgående.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att tillstyrka arbetsutskottets beslut att förstärka med två
socialsekreterarresurser på IFO, avdelningen Barn och Unga året ut.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

SON 2019-000310

Eva Andersson
Förvaltningschef

Julia Lundwall
Avdelningschef IFO

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef IFO
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Placeringar Vuxna 2019
2019-10-04 (Underlag till prognos september)

Vårdform

Institutionsvård missbruk

I budget 2019,
tkr

Prognos per
191004, tkr

Prognos per
190916, tkr

1 423

2 296

1 756

319

0

0

Konsulentstöttat Familjehem

0

380

380

Extern öppenvård

0

115

115

1 742

2 791

2 251

I budget 2019,
tkr

Prognos per
191004, tkr

Nuvarande
prognos, tkr

56

952

942

Missbruksboende m inslag av vård

Summa

Skyddat boende
Pga Våld i nära relationer

Förändring
Två förlängda placeringar (ett på 92 dgr motsvarande
174' samt ett på 61' dgt motsvarande 212') + en
nygammal på 90 dgr motsvarande 153'.

Avslutat ärende, en dag innan plan

Förändring
Nytt akut ärende med vuxen och barn

Placeringar Barn och ungdom 2019
2019-10-07 (Underlag till prognos per september)

Vårdform

Prognos Prognos
I budget
per
per
2019, tkr 191007 190916

Familjehem, kons.

9 517

10 677

10 283

Familjehem, egna

4 617

4 005

4 005

Institution LVU & SOL

6 271

19 875

19 734

Korttidsvård

0

492

492

Köpt öppenvård

0

0

0

20 405

35 049

34 514

Summa

Förändring
Två förlängt ärende (ett förlängt 2,5 månader motsvarande 100' samt
ett förlängt 4 månader på Humana motsvarande 273') + några dgr
förlängt i ett tredje ärende

Två förlängda ärenden: Ett förlängt med 3 månader motsvarande
540', ett förlängt 20 dagar motsvarande 100' samt ett ärende med
högre dygnskostnad okt-dec motsvarande 160'. Men också ett
ärenden avslutat 2,5 månader tidigare än planerat, motsvarande 210'
samt en avviken (3 månader borttagna från prognosen motsvarande
400'). Också 70' sänkt kostnad pga prognostiserad skolkostnad höjd
(vidarefaktureratas, som sänker IFOs placeringskostnader')

Avslutat ärende

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-10-15

SON 2019-000019

Socialförvaltningen
Catarina Ross, 0523 - 61 31 36
catarina.ross@lysekil.se

Ekonomiskt utfall per september 2019
Sammanfattning
Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall per september månad 2019.
Redovisning av ekonomisk uppföljning sker regelbundet vid nämndens
sammanträden.
I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper kommer en ekonomisk
åtgärdsplan att upprättas till socialnämndens sammanträde i november 2019.
Förslag till beslut
Nämnden tar del av redovisningen av den sammanfattade ekonomiska rapporten
per september månad 2019.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Catarina Ross
Förvaltningsekonom

Bilaga/bilagor
Standardrapport september 2019
Förvaltningsöversikt september 2019
Utfall och prognos t.o.m. 2019-09-30
Beslutet skickas till
KS
Kommundirektör
Ekonomichef
Avdelningschefer
Förvaltningsekonomer
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500 Standardrapport
Nämnd: 6 Socialnämnden

Ansvarsområde: Alla

Ansvar: Alla

Enhet: Tkr. Period: 2019 09
Intäkt/Kostnad

Rader

Intäkter

Vomr: Alla

Vgr: Alla

Vsh: Alla

Aktivitet: Alla
Budget helår

Budget mån

Utfall mån

Avv mån

Budget ack

Utfall ack

Avv ack

Utfall ack fg år

Taxor och avgifter

16 996

1 416

1 577

160

12 747

14 284

1 537

13 321

Hyresintäkter

13 315

1 110

1 027

-82

9 986

10 038

52

9 906

Bidrag

22 051

1 838

2 315

477

16 538

22 299

5 761

30 438

Försäljning av verksamhet

Kostnader

Block: Alla

1 825

152

547

395

1 369

3 060

1 691

2 704

Övriga intäkter

44 251

3 688

3 181

-507

33 188

28 696

-4 492

32 018

Intäkter

98 438

8 203

8 646

443

73 828

78 377

4 549

88 387

Intäkter

98 438

8 203

8 646

443

73 828

78 377

4 549

88 387

-215 111

-19 295

-18 448

848

-163 042

-160 300

2 742

-169 096

-81 839

-7 357

-7 179

178

-62 049

-62 417

-369

-65 966

0

0

0

0

0

0

0

-15

Löner
Soc avgifter
Pensioner och löneskatt
Personalkostnader

-296 950

-26 652

-25 627

1 026

-225 091

-222 717

2 373

-235 077

Bidrag

-22 136

-1 845

-1 968

-123

-16 602

-19 431

-2 829

-17 672

Köp av verksamhet

-41 323

-3 444

-5 703

-2 260

-30 992

-48 322

-17 329

-35 284

Lokalkostnader

-37 067

-3 089

-3 112

-23

-27 800

-27 438

362

-29 044

Förbrukning- & underhållsmtrl

-12 351

-1 029

-848

181

-9 263

-5 328

3 935

-5 555

Övriga kostnader

-73 356

-6 113

-6 191

-78

-55 017

-56 737

-1 720

-59 001

-186 232

-15 519

-17 822

-2 303

-139 674

-157 256

-17 582

-146 555

-1 021

-85

-101

-16

-766

-919

-153

-818

-134

-11

-11

0

-101

-106

-6

-117

Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Kapitalkostnader

-1 155

-96

-111

-15

-866

-1 025

-159

-935

Räntekostnader

0

0

0

0

0

-13

-13

-14

Övriga finansiella kostnader

0

0

-1

-1

0

-20

-20

-17

Finansiella kostnader

0

0

-1

-1

0

-33

-33

-31

-484 336

-42 268

-43 561

-1 293

-365 631

-381 031

-15 401

-382 598

-385 899

-34 065

-34 915

-850

-291 803

-302 654

-10 852

-294 211

Kostnader
Resultat

Rapport: 500 Standardrapport
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300 Förvaltningsöversikt
Avser: alla
Period: 2019-09
Enhet: Tkr
Nämnd > Aomr > Ansvar

Budget helår

Budget mån

Utfall mån

Avv mån

Budget ack

Utfall ack

1 Kommunstyrelsen

-81 913

-6 798

-6 965

-167

-61 520

2 Samhällsbyggnadsnämnden

-45 211

-3 694

-3 671

24

-34 128

5 Utbildningsnämnden

-362 684

-29 647

-30 620

-973

-273 946

6 Socialnämnden

-385 899

-34 065

-34 915

-850

-291 803

60 Stab, nämnd och ledning

-25 546

-2 125

-1 288

837

61 Avd Bistånd

-51 606

-4 295

-3 780

515

62 Avd Individ- och familjeomsorg

-62 197

-5 179

-6 751

63 Avd Lss Psykiatri

-87 950

-7 587

-8 201

64 Avd Vård och omsorg

-158 601

-14 879

S:a 6 Socialnämnden

-385 899

0 Miljönämnden
9 Centralt
S:a totalt

Rapport: 300 Förvaltningsöversikt

Avv ack

Utfall ack fg år

-59 480

2 040

-54 456

-36 612

-2 484

-32 902

-277 121

-3 175

-263 833

-302 654

-10 852

-294 211

-19 171

-11 226

7 945

-7 661

-38 720

-33 981

4 739

-37 122

-1 572

-46 660

-58 483

-11 823

-49 650

-614

-66 343

-69 417

-3 074

-67 967

-14 894

-16

-120 908

-129 548

-8 640

-131 811

-34 065

-34 915

-850

-291 803

-302 654

-10 852

-294 211

-2 139

-178

-178

1

-1 604

-1 664

-60

-1 751

887 054

74 225

78 144

3 919

664 380

695 914

31 533

670 548

9 207

-158

1 796

1 953

1 379

18 383

17 004

23 395

KS\CATROS001

2019-10-11 12:48:01
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Utfall och prognos intern
Period 190101-190930

Fördelning avvikelser

Enhet: Tkr

Socialnämnden

Budget Ack

Utfall Ack

Ack Avvikelse

-19 171

-11 226

61 Avd Bistånd

-38 720

-33 981

4 739

-13

383

63 Avd Lss Psykiatri

-66 343

-69 417

-3 074

357

-1 585

-120 908

-129 548

-8 640

-392

-4 556

-245 142

-244 172

970

45

-46 660

-58 483

-11 823

4 503

-291 802

-302 655

-10 853

4 548

2 373

S:a verksamheter
62 Avd Individ- och familjeomsorg
S:a 6
Socialnämnden

93

Pers.kostn

60 Stab, nämnd och ledning

64 Avd Vård och omsorg

7 945

Intäkter

Tillfälligt inhyrd
personal*

4 863

Lokalkostnad

Köp av
verksamhet

Övr.kost

Summa avv.
per 2019

Prognos
lagd i sep

Prognos
lagd i aug

Prognos
lagd i juni

Prognos
lagd i maj

7 945

9 300

8 806

4 600

4 000

Prognos
lagd i
april

2 951

Prognos
lagd i
mars

2 600

Prognos
lagd i feb

109

-189

3 069

1 600

61

4 308

4 739

5 900

5 800

5 700

5 700

5 500

4 700

4 400

190

-2 310

274

-3 074

-5 238

-4 225

-4 106

-4 106

-3 892

-3 952

-3 728

-4 169

78

-371

770

-8 640

-10 054

-10 678

-9 447

-10 501

-9 563

-8 874

-8 626

-895

-4 169

377

-2 809

8 421

970

-92

-297

-3 253

-4 907

-5 004

-5 526

-6 354

3 268

-912

-14

-14 521

-4 147 -11 823

-13 931

-12 303

-10 271

-7 594

-7 594

-7 017

-6 097

-5 081

362

-17 330

4 274 -10 853

-14 023

-12 600

-13 524

-12 501

-12 598

-12 543

-12 451

Prognos sep 2019
2019-10-21

Utfall
Fördelning avvikelser

Enhet: Tkr

Socialnämnden

Budget Ack

Utfall Ack

Ack
Avvikelse

Intäkter

Pers.kostn

60 Stab, nämnd och ledning

-19 171

-11 226

7 945

93

4 863

61 Avd Bistånd

-38 720

-33 981

4 739

-13

383

63 Avd Lss Psykiatri

-66 343

-69 417

-3 074

357

-1 585

-120 908 -129 548

-8 640

-392

-4 556

S:a verksamheter -245 142 -244 172

970

45

-58 483

-11 823

-291 802 -302 655

-10 853

64 Avd Vård och omsorg

62 Avd Individ- och familjeomsorg
S:a 6
Socialnämnden

-46 660

Eva Andersson Socialchef/ Catarina Ross Förvaltningsekonom

Tillfälligt inhyrd
personal*

Lokalkostnad

109

Köp av
verksamhet

Övr.kost

Summa
avv. per
2019

-189

3 069

7 945

61

4 308

4 739

190

-2 310

274

-3 074

-4 169

78

-371

770

-8 640

-895

-4 169

377

-2 809

8 421

970

4 503

3 268

-912

-14

-14 521

-4 147 -11 823

4 548

2 373

-5 081

362

-17 330

4 274 -10 853

2019-10-21

2

Utfall med prognos
Enhet: Tkr

Socialnämnden

Ack
Avvikelse

60 Stab, nämnd och ledning

7 945

61 Avd Bistånd

4 739

Prognos
lagd i
sep

5 900

Prognos
lagd i
aug

Prognos
lagd i
juni

Prognos
lagd i
maj

Prognos
lagd i
april

Prognos
lagd i
mars

Prognos
lagd i feb

8 806

4 600

4 000

2 951

2 600

1 600

5 800

5 700

5 700

5 500

4 700

4 400

63 Avd Lss Psykiatri

-3 074

-4 225

-4 106

-4 106

-3 892

-3 952

-3 728

64 Avd Vård och omsorg

-8 640

-10 678

-9 447

-10 501

-9 563

-8 874

-8 626

970

-297

-3 253

-4 907

-5 004

-5 526

-6 354

62 Avd Individ- och familjeomsorg

-11 823

-12 303

-10 271

-7 594

-7 594

-7 017

-6 097

S:a 6
Socialnämnden

-10 853

-12 600

-13 524

-12 501

-12 598

-12 543

-12 451

12 600

12 600

12 600

12 600

12 600

12 600

0

-924

99

2

57

149

S:a verksamheter

Beslut KS 2019-06-12 § 53
Dnr: LKS 2019-182

12 600

S:a
Socialnämnden efter beslut

Eva Andersson Socialchef/ Catarina Ross Förvaltningsekonom

2019-10-21
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Utfall med prognos
Enhet: Tkr

Socialnämnden

Ack
Avvikelse

60 Stab, nämnd och ledning

7 945

61 Avd Bistånd

4 739

Prognos
lagd i
sep

Prognos
lagd i
aug

Prognos
lagd i
juni

Prognos
lagd i
maj

Prognos
lagd i
april

Prognos
lagd i
mars

Prognos
lagd i feb

8 806

4 600

4 000

2 951

2 600

1 600

5 800

5 700

5 700

5 500

4 700

4 400

-4 225

-4 106

-4 106

-3 892

-3 952

-3 728

-10 678

-9 447

-10 501

-9 563

-8 874

-8 626

970

-297

-3 253

-4 907

-5 004

-5 526

-6 354

62 Avd Individ- och familjeomsorg

-11 823

-12 303

-10 271

-7 594

-7 594

-7 017

-6 097

S:a 6
Socialnämnden

-10 853

-12 600

-13 524

-12 501

-12 598

-12 543

-12 451

12 600

12 600

12 600

12 600

12 600

12 600

0

-924

99

2

57

149

63 Avd Lss Psykiatri

-3 074

64 Avd Vård och omsorg

-8 640

S:a verksamheter

Beslut KS 2019-06-12 § 53
Dnr: LKS 2019-182

5 900

-10 054

12 600

S:a
Socialnämnden efter beslut

Eva Andersson Socialchef/ Catarina Ross Förvaltningsekonom

2019-10-21
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Utfall med prognos
Enhet: Tkr

Socialnämnden

Ack
Avvikelse

60 Stab, nämnd och ledning

7 945

61 Avd Bistånd

4 739

63 Avd Lss Psykiatri
64 Avd Vård och omsorg

Prognos
lagd i
sep

Prognos
lagd i
aug

Prognos
lagd i
juni

Prognos
lagd i
maj

Prognos
lagd i
april

Prognos
lagd i
mars

Prognos
lagd i feb

8 806

4 600

4 000

2 951

2 600

1 600

5 900

5 800

5 700

5 700

5 500

4 700

4 400

-3 074

-5 238

-4 225

-4 106

-4 106

-3 892

-3 952

-3 728

-8 640

-10 054

-10 678

-9 447

-10 501

-9 563

-8 874

-8 626

970

-297

-3 253

-4 907

-5 004

-5 526

-6 354

62 Avd Individ- och familjeomsorg

-11 823

-12 303

-10 271

-7 594

-7 594

-7 017

-6 097

S:a 6
Socialnämnden

-10 853

-12 600

-13 524

-12 501

-12 598

-12 543

-12 451

12 600

12 600

12 600

12 600

12 600

12 600

0

-924

99

2

57

149

S:a verksamheter

Beslut KS 2019-06-12 § 53
Dnr: LKS 2019-182

12 600

S:a
Socialnämnden efter beslut

Eva Andersson Socialchef/ Catarina Ross Förvaltningsekonom

2019-10-21
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Utfall med prognos
Enhet: Tkr

Socialnämnden

Ack
Avvikelse

Prognos
lagd i
sep

Prognos
lagd i
aug

Prognos
lagd i
juni

Prognos
lagd i
maj

Prognos
lagd i
april

Prognos
lagd i
mars

Prognos
lagd i feb

60 Stab, nämnd och ledning

7 945

9 300

8 806

4 600

4 000

2 951

2 600

1 600

61 Avd Bistånd

4 739

5 900

5 800

5 700

5 700

5 500

4 700

4 400

63 Avd Lss Psykiatri

-3 074

-5 238

-4 225

-4 106

-4 106

-3 892

-3 952

-3 728

64 Avd Vård och omsorg

-8 640

-10 054

-10 678

-9 447

-10 501

-9 563

-8 874

-8 626

970

-92

-297

-3 253

-4 907

-5 004

-5 526

-6 354

S:a verksamheter
62 Avd Individ- och familjeomsorg

-11 823

-12 303

-10 271

-7 594

-7 594

-7 017

-6 097

S:a 6
Socialnämnden

-10 853

-12 600

-13 524

-12 501

-12 598

-12 543

-12 451

12 600

12 600

12 600

12 600

12 600

12 600

0

-924

99

2

57

149

Beslut KS 2019-06-12 § 53
Dnr: LKS 2019-182

12 600

S:a
Socialnämnden efter beslut

Eva Andersson Socialchef/ Catarina Ross Förvaltningsekonom
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Utfall med prognos
Enhet: Tkr

Socialnämnden

Ack
Avvikelse

Prognos
lagd i
sep

Prognos
lagd i
aug

Prognos
lagd i
juni

Prognos
lagd i
maj

Prognos
lagd i
april

Prognos
lagd i
mars

Prognos
lagd i feb

60 Stab, nämnd och ledning

7 945

9 300

8 806

4 600

4 000

2 951

2 600

1 600

61 Avd Bistånd

4 739

5 900

5 800

5 700

5 700

5 500

4 700

4 400

63 Avd Lss Psykiatri

-3 074

-5 238

-4 225

-4 106

-4 106

-3 892

-3 952

-3 728

64 Avd Vård och omsorg

-8 640

-10 054

-10 678

-9 447

-10 501

-9 563

-8 874

-8 626

970

-92

-297

-3 253

-4 907

-5 004

-5 526

-6 354

62 Avd Individ- och familjeomsorg

-11 823

-13 931

-12 303

-10 271

-7 594

-7 594

-7 017

-6 097

S:a 6
Socialnämnden

-10 853

-14 023

-12 600

-13 524

-12 501

-12 598

-12 543

-12 451

12 600

12 600

12 600

12 600

12 600

12 600

12 600

0

-924

99

2

57

149

S:a verksamheter

Beslut KS 2019-06-12 § 53
Dnr: LKS 2019-182
S:a
Socialnämnden efter beslut

Eva Andersson Socialchef/ Catarina Ross Förvaltningsekonom
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Utfall med prognos
Enhet: Tkr

Socialnämnden

Ack
Avvikelse

Prognos
lagd i
sep

Prognos
lagd i
aug

Prognos
lagd i
juni

Prognos
lagd i
maj

Prognos
lagd i
april

Prognos
lagd i
mars

Prognos
lagd i feb

60 Stab, nämnd och ledning

7 945

9 300

8 806

4 600

4 000

2 951

2 600

1 600

61 Avd Bistånd

4 739

5 900

5 800

5 700

5 700

5 500

4 700

4 400

63 Avd Lss Psykiatri

-3 074

-5 238

-4 225

-4 106

-4 106

-3 892

-3 952

-3 728

64 Avd Vård och omsorg

-8 640

-10 054

-10 678

-9 447

-10 501

-9 563

-8 874

-8 626

970

-92

-297

-3 253

-4 907

-5 004

-5 526

-6 354

62 Avd Individ- och familjeomsorg

-11 823

-13 931

-12 303

-10 271

-7 594

-7 594

-7 017

-6 097

S:a 6
Socialnämnden

-10 853

-14 023

-12 600

-13 524

-12 501

-12 598

-12 543

-12 451

Beslut KS 2019-06-12 § 53
Dnr: LKS 2019-182

12 600

12 600

12 600

12 600

12 600

12 600

12 600

S:a
Socialnämnden efter beslut

-1 423

0

-924

99

2

57

149

S:a verksamheter

Eva Andersson Socialchef/ Catarina Ross Förvaltningsekonom
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Utfall med prognos

Enhet: Tkr

Socialnämnden

Ack
Avvikelse

Prognos
lagd i
sep

Utfall
2018

Utfall
2017

60 Stab, nämnd och ledning

7 945

9 300

7 999

3 623

61 Avd Bistånd

4 739

5 900

4 345

309

63 Avd Lss Psykiatri

-3 074

-5 238

-7 113

-7 163

64 Avd Vård och omsorg

-8 640

-10 054

-16 421

-5 987

970

-92

-11 190

-9 218

62 Avd Individ- och familjeomsorg

-11 823

-13 931

-3 999

-13 147

S:a 6
Socialnämnden

-10 853

-14 023

-15 189

-22 365

Beslut KS 2019-06-12 § 53
Dnr: LKS 2019-182

12 600

10 000

0

S:a
Socialnämnden efter beslut

-1 423

-5 189

-22 365

S:a verksamheter

Memo: -14 mnkr, heltidsresan ingår med +5 mnkr samt delar av verksamhetssystem.
Eva Andersson Socialchef/ Catarina Ross Förvaltningsekonom

2019-10-21
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Sammanfattning
• Utfall i sep
• Uppföljningsprognos -14 023 tkr
• Beslut KS 2016-06-12 §53 +12 600 tkr

• Uppföljningsprognos efter beslut -1 423 tkr

Eva Andersson Socialchef/ Catarina Ross Förvaltningsekonom

2019-10-21

10

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-10-18

SON 2019-000216

Socialförvaltningen
Eva Andersson, 0523 - 61 33 89
eva.b.andersson@lysekil.se

Budget och verksamhetsplan 2020
Sammanfattning
Socialnämnden beslutar årligen om fördelning av de ekonomiska ramarna samt
verksamhetsplan som skall gälla för nämndens olika verksamheter. I
verksamhetsplanen ingår också nämndens prioriterade utvecklingsområden.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att verksamhetsplanen och upprättad ramfördelning skall
gälla för verksamhetsåret 2020.
Ärendet
Socialförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsplan med ekonomisk
ramfördelning för 2020.
Socialnämnden har arbetat med utvecklingsområden som skall gälla för nämndens
verksamhet. De valda utvecklingsområden som tagits fram kommer tillsammans
med kärnverksamheternas mål och uppdrag från KF att utgöra verksamheternas
måldokument.
Verksamhetsplanen har förhandlats med de fackliga organisationerna i enlighet
med MBL.

Eva Andersson
Förvaltningschef
Bilaga/bilagor
Socialnämndens verksamhetsplan 2020
Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL - Kommunal
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tfn: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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§ 54
Budget 2020 och plan 2021 – 2022
Dnr:

LKS 2019-103

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Budget 2020 och plan
2021 - 2022. Förslaget är framtaget utifrån kommunens styrmodell och ekonomistyrningsprinciperna och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som ingår i denna.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2019-05-29 att föreslå
kommunfullmäktige att inte genomföra förvaltningens föreslagna effektivisering
under 2020, vilket finansieras genom att budgeterat överskott sänks med 3,5 mnkr.
I förslaget lämnas skattesatsen oförändrad 22:46 kr.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 87
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-22
Budget 2020 och plan 2021 – 2022
Kommunisternas förslag till budget
Protokoll från centralsamverkan och MBL förhandlingar med Kommunal
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 16.50-17.10.
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är samlat med 24 ordinarie och 7 ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-olof Johansson (S), Lars Björneld (L), Monica Andersson (C), Håkan Smedja (V),
Maria Granberg (MP), Anders C Nilsson (S), Ann-Charlotte Strömwall (L), Christina
Gustavsson (S) och Ricard Söderberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ronald Rombrant (LP):
- att lämna skattesatsen för 2020 oförändrad på 22,46 kronor
- att anta förslag på budget för 2020 med plan för 2021-2022 från Lysekilspartiet
(LP) och moderaterna (M) med resultatet 14,7 mkr och med anslag till
nämnderna uppgående till sammanlagt 873,8 mkr (se bilaga sid 13-17)
- att särskilt notera att förslaget på 3-årig resultatbudget från LP och M förstärkts
med en ekonomisk treårsplan på sammanlagt 20 mkr, aktieutdelningar från
Stadshus AB/Stadshus AB-koncernen på 12 mkr - aktieutdelningar som
förutsätts lämnas utan höjning av taxor och avgifter. Och budgeten innehåller
också en avsättning på 2 mkr till en fond för utvecklings- och
effektiviseringsåtgärder
- att anta av LP och M angivna sex uppdrag till nämnder och ett uppdrag till
Lysekilsbostäder AB med bibehållande av följande uppdrag från förslaget från
kommunstyrelsen: Implementera Agenda 2030 i kommunens verksamheter,
etablera en kulturskola, utred förutsättningarna för en ungdoms- och
vuxencentral samt uppdraget strukturella åtgärder för att möta framtiden

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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- att i övrigt följa Budgetförslag 3 från kommunstyrelsen.
Yngve Berlin (K): Kommunisternas förslag innebär att i stort sett hela det beräknade
överskottet används till prioriterad kommunal verksamhet. Hela förstärkningen läggs
på skola, vård och omsorg.
1) Oförändrad skattesats
2) Utökad ram socialnämnden, från 386,709 till 396 709= 10 mkr
3) Utökad ram utbildningsnämnden, från 356 606 till 360 606 = 4 mkr
Utöver dessa yrkanden föreslår (K):
- att fastigheten Lyse-hemmet (Fjällagården) återanpassas till boende för
äldre. För vård och omsorg i kommunal regi.
- att statens utlovade habiliteringspengar 2020 används till att återinföra
”flitpengar” i Lysekils kommun.
- Att kommunen aktivt med skrivelser och uppvaktning tydliggör för regering
och riksdag att deras ständiga övervältrande av ofinansierade verksamheter
på kommunerna måste upphöra.
- Att LSS, värdig äldrevård och omsorg i större grad måste vara ett nationellt
ansvar och garanteras medborgarna i hela landet och finansieras av staten
- Att kostnaderna för integration och flykting mottagande måste finansieras av
staten fullt ut.
Krister Samuelsson (M) och Jeanette Janson (LP): Bifall till Ronald Rombrants
förslag till budget.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants m.fl. förslag mot
Yngve Berlins förslag.
Proposition på kommunstyrelsens förslag att skattesatsen lämnas oförändrad med
22,46 kronor.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants
m.fl. förslag mot Yngve Berlins förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag mot Yngve Berlins förslag för att utse
motförslag till huvudförslaget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser som
motförslag.
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst till det förslag som kommunfullmäktige utser som motförslag.
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag mot Yngve Berlins
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar utse Ronald Rombrants m.fl.
förslag till motförslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till Ronald Rombrants m.fl. förslag till motförslag.
Nej-röst till Yngve Berlings förslag till motförslag.
Omröstningsresultat i omröstning om motförslag
Med 14 ja-röster, 5 nej-röster och 12 som avstår, beslutar kommunfullmäktige att utse
Ronald Rombrants m.fl. förslag till motförslag. (Se bilaga 1)
Omröstningsresultat i huvudomröstningen
Med 15 ja-röster, 14 nej-röster och 2 som avstår, beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag. (Se bilaga 2)
Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att skattesatsen lämnas
oförändrad med 22,46 kronor och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förlaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Budget 2020 och plan för 2021 –
2022 enligt socialdemokraternas, miljöpartiets, centerpartiets och liberalernas
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen lämnas oförändrad på 22,46 kronor.
Reservation
Krister Samuelsson (M): anmäler reservation till förmån till eget förslag.
Ronald Rombrant (LP) och Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation var för sig.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunfullmäktige

Bilaga 1
S
S
S
S
S
S
S
C
C
L
L
M
M
M
MP
V
V
K
K
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
SD
SD
SD
SD
S

Justerare:

Sammanträdesprotokoll
2019-06-12

NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jan-Olof Johansson
Christina Gustafson
Ricard Söderberg
Siv Linnér
Margareta Carlsson
Anders C Nilsson
Roger Siverbrant
Per-Olof Gustafsson
Monica Andersson
Siw Lycke
Linn Nielsen
Håkan Kindstedt
Lars Björneld
Ann-Charlotte Strömwall
Ulf Hanstål
Lars Setterberg
Krister Samuelsson
Wictoria Insulan
Maria Granberg
Håkan Smedja
Lina Säll
Yngve Berlin
Britt-Marie Kjellgren
Per-Gunnar Ahlström
Jeanette Janson
Ronald Rombrant
Ronny Hammargren
Bo Gustafsson
Annette Calner
Camilla Carlsson
Gert-Ove Forsberg
Mikael Wennergren
Fredrik Häller
Christoffer Zakariasson
Daniel Arvidsson
Magnus Elisson
Tommy Westman
Klas-Göran Henriksson
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NÄRV

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

8 (40)
VOTERING
§ 54
JA NEJ AVST

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14

X
X
X
X

X
5

X

12

Kommunfullmäktige

Bilaga 2
S
S
S
S
S
S
S
C
C
L
L
M
M
M
MP
V
V
K
K
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
SD
SD
SD
SD
S

Justerare:

Sammanträdesprotokoll
2019-06-12

NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jan-Olof Johansson
Christina Gustafson
Ricard Söderberg
Siv Linnér
Margareta Carlsson
Anders C Nilsson
Roger Siverbrant
Per-Olof Gustafsson
Monica Andersson
Siw Lycke
Linn Nielsen
Håkan Kindstedt
Lars Björneld
Ann-Charlotte Strömwall
Ulf Hanstål
Lars Setterberg
Krister Samuelsson
Wictoria Insulan
Maria Granberg
Håkan Smedja
Lina Säll
Yngve Berlin
Britt-Marie Kjellgren
Per-Gunnar Ahlström
Jeanette Janson
Ronald Rombrant
Ronny Hammargren
Bo Gustafsson
Annette Calner
Camilla Carlsson
Gert-Ove Forsberg
Mikael Wennergren
Fredrik Häller
Christoffer Zakariasson
Daniel Arvidsson
Magnus Elisson
Tommy Westman
Klas-Göran Henriksson
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RESERVATION från Lysekilspartiet mot kommunfullmäktiges beslut 2019-06-12
i ärende 6, Budget 2020 och plan 2021-2022, som fattades av S-styret med hjälp av
vänsterpartiet och kommunisterna.
Lysekils kommun – liksom de flesta kommuner i Sverige - står den kommande
planperioden 2020-2022 inför sjunkande skatteintäkter och ökande
verksamhetskostnader. SKL skriver i sin senaste ekonomirapport att det inom tre år
på grund av förändrad demografi kommer att uppstå ett gap mellan intäkter och
kostnader på 38 miljarder kronor.
I stort sett alla kommuner anpassar sig nu för detta scenario. Men inte vi i Lysekils
kommun. Vi fortsätter här som om vi överhuvudtaget inte tagit del av - än mindre
förstått – de utmaningar som vi står inför. För att undvika smärtsamma
nedskärningar eller stora skattehöjningar 2021-2022 menar vi att kommunen fortast
möjligt bör sätta igång ett anpassningsarbete.
Vad skiljer de s-styrets budget från Lysekilspartiets och Moderaternas
budgetförslag?
I vårt budgetförslag hade vi med en treårig besparingsplan där vi redan från 2020
skulle påbörja ett besparings- och effektiviseringsprogram som skulle minska
kostnaderna med 20 miljoner. Nämnderna hade med detta förslag genast kunnat
påbörja ett långsiktigt arbete med anpassningar.
S-styrets budget är i realiteten bara en ettårsbudget och beaktar bara år 2020. De
utmaningar vi står inför skjuts av styret på framtiden.
Genom förstärkning av budgeten med aktieutdelningar från de kommunägda bolagen
har vi kunnat anpassa nämndernas ramar till verkligheten genom att utgå från
nämndernas verkliga kostnader, dvs de senaste prognoserna som de har lämnat för
2019. Detta ger bl a närmare fyra miljoner mer till socialnämnden än vad styret hade
med i sin budget.
Tack vare aktieutdelningar har vi också kunnat upprätta ett överskott på i snitt 1,5 %,
vilket är ett överskott som i det närmaste ligger i nivå med vad som brukar sägas var
god ekonomisk hushållning. Styrets överskott i budgeten för 2020 uppgår till lite
drygt 1 procent. När man inte budgeterar för ett större överskott 2020, hur ska vi då
klara 2021-2022 då vi verkligen ställs inför mycket stora anpassningskrav?
Fullmäktige antog en svag budget av ett svagt styre…
S, L, C och MP fick igenom sin budget tack vare stöd av vänsterpartiet och nedlagda
röster från kommunistiska partiet. Resultatet vi ser är en mycket kortsiktig och svag
budget framröstad av ett svagt styre tillsammans med två vänsterpartier, varav ett på
den yttersta vänsterkanten.
Kommunens budget omfattar utgifter för 1,1 miljarder, berör 1400 anställda och
närmare 15000 kommuninvånare. Det är sorgligt att en kommun ska styras på enligt
vår mening ett så ansvarslöst sätt. Vi befarar tyvärr att vi kommer att få se stora
skattehöjningar framöver, något som väsentligt kommer att begränsa möjligheterna
att bli fler invånare i Lysekils kommun.
Ronald Rombrant för Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från Kommunistiska partiet mot kommunfullmäktiges beslut
2019-06-12 i ärende 6, Budget 2020 och plan 2021-2022.
Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder. Det är väl en överdrift att säga att
Lysekil skulle befinna sig i ett nödläge mätt med internationell måttstock. Men
illa är det, så illa att politiker och tjänstemän ”tvingas” uppfinna nya begrepp
och räknesätt.
Dramatiska nedskärningar kallas nu förbättringar/effektiviseringar och
förstärkt budget får man genom att ta bort verksamhet. Genom att drastiskt
minska verksamheten (som vore den onödig) får man ett större överskott utan
att tillföra medel och klarar på så sätt statens ”balanskrav”/överskott
(16-18 miljoner kr)
Detta fenomen beskriver nyss framlidne ordkonstnären Lennart Helsing med
fyra rader.
I Indialand bak Himalajas rand
där händer det konstiga saker ibland.
Där Bodde en trollkarl han trollade så,
att åtta blev nitton och nitton blev två
Nio år i rad, om man skall tro kommunens revisorer har Socialnämnden
redovisat kraftiga underskott. För det har nämnden också fått kritik och läxats
upp av både revisorer, styrande och oppositionspolitiker.
Vi har under samma tidsperiod föreslagit förstärkt budget genom att tillföra
medel, för att värna och utveckla verksamheten.
Nu vann inte (K):s budgetförslag tillräckligt gehör, samtidigt som de båda
maktblocken. S, L, C och MP å ena sidan och LP och M, å andra sidan krävde
beslut i ”klump”. (Borgmästarpaket)
Hade de politiska blocken varit ett uns mindre prestigefulla skulle viktiga beslut
kunnat fattas i fråga för fråga. Men makten är viktigare än omsorgen om
medborgarna.
Nu gick det ena av de båda snarlika, maktpaketerade budgetförslagen igenom
med knappast möjliga marginal. Med ett annat upplägg (inte ovanligt i andra
kommuner) skulle säkert flera av de olika partiernas förslag kunnat få majoritet
och gynnat både medborgare verksamheter.
Nu väntar det tionde året av jakt på kostnader och personal och inte minst risk
för sämre vård och omsorg.
Ett dramatiskt exempel på vad underfinansierad verksamhet kan leda till är
stängningen av Gullvivan på Skaftö. Brist på resurser för att täcka upp. Svårt att
rekrytera personal. Det hade inte behövt vara så.
Det har i många år funnits förslag på mer realistisk budgettilldelning. Och det
fanns det även i år.

Justerare:
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Det skulle förvånat oss om våra ”övriga yrkanden” inte fått majoritet i
fullmäktige vid ett annat budgetförfarande.
-

Att: statens utlovade habiliteringspengar 2020 används till att återinföra
”flitpengar” i Lysekils kommun.

-

Att: kommunen aktivt med skrivelser och uppvaktning tydliggör för
regering och riksdag att deras ständiga övervältrande av ofinansierade
verksamheter på kommunerna måste upphöra.

-

Att: LSS, värdig äldrevård och omsorg i större grad måste vara ett
nationellt ansvar och garanteras medborgarna i hela landet och
finansieras av staten

-

Att: kostnaderna för integration och flykting mottagande måste
finansieras av staten fullt ut.

Vem som skulle kunna tänkas vara negativa till dessa krav fick vi inte veta och vi
reserverar oss mot beslutet med denna skrivning och till förmån för vårt eget
budgetförslag.
Yngve Berlin (K) och Per-Gunnar Ahlström (K)

Justerare:
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Bilaga till Ronald Rombrants förslag till budget
En budget för framtiden – LP och M tänker och planerar långsiktigt!
Lysekilspartiets och Moderaternas budgetförslag utgår från det scenario
som SKL förutser för de kommande tre åren. Deras prognos för
kommunerna är mycket kärv. För att ha någon chans att klara av det
ökande kostnadstrycket och de minskade skatteintäkterna utan att höja
skatten måste man enligt vår mening anlägga ett långsiktigt perspektiv på
budgeten. Mot denna bakgrund planerar vi för hela treårsperioden, 20202022.
SKL – liksom kommunstyrelseförvaltningen – förutspår att
anpassningskraven stegras under planperioden. Det vill säga, sätter man
inte igång genast med anpassningar, då står man inför väldigt stora
utmaningar i slutet av perioden. 2022 är dessutom ett valår...
Lysekilspartiets och Moderaternas budgetförslag utgår från följande:
•

Nämndernas ramar för 2020 har beräknats utifrån de kostnader
nämnderna har prognostiserat för 2019. För socialnämndens del
innebär det på pappret en ramhöjning med 12,6 miljoner. Det
innebär inte mer medel till verksamhet, utan snarare en
anpassning till de kostnader som socialnämnden faktiskt har. Med
andra ord, vi får därmed en mer realistisk budget.

•

20 miljoner förstärks budgeten med genom en treårsplan.
Nämnderna ska under de tre åren minska kostnaderna med 8
miljoner per år 2020-2021, med 4 miljoner 2022. Beloppet
motsvarar 0,6 % per år av bruttokostnaderna (1100 miljoner).

•

12 miljoner förstärks budgeten med genom en årlig aktieutdelning
från de kommunägda bolagen.

•

2 miljoner avsätts under 2020 till långsiktiga utvecklings- och
effektiviseringsåtgärder som nämnderna kan avropa, liknande en
social investeringsfond. Ett enkelt och tydligt regelverk kommer
senare att sättas upp.

•

Överskottsmålet på två procent frångås under perioden. I snitt för
perioden blir det 1,5 % i överskott. Detta i likhet med vad många
andra kommuner gör. Samma tolkning gör uppenbarligen SKL.

Med detta upplägg mildrar vi behovet av besparingar i slutet av
planperioden. Vi hoppas också därmed kunna undvika skattehöjningar.
Det går förvisso inte att utesluta att regeringen kommer att tillskjuta mer
till kommunerna under de kommande åren, men att förlita sig på detta
och under tiden sitta med armarna i kors, det vågar i vart fall inte vi göra.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Lysekilspartiets och Moderaternas budgetförslag för 2020 med plan
2021-2022
SKL har under flera år talat om ett kommande gap mellan ökande
kostnader och minskade skatteintäkter, kommunerna ställs inför stora
anpassningskrav....
SKL har varnat för att skatteintäkterna inte kommer att räcka till för att
möta de stigande kostnaderna i kommunerna.
I Ekonomirapporten från maj 2019 skriver SKL i förordet:
”Vi kan nu konstatera att det finns många tecken på att kommuner går
hårdare tider till mötes. Den ekonomiska tillväxten väntas bromsa in i år
och skatteunderlagets utveckling blir betydligt svagare än de senaste åren.
Att anpassa verksamheterna till en ökande befolkning med resurser som
ökar betydligt långsammare är en svår ekvation att lösa. Nästan samtliga
ekonomichefer anger i en enkät att det kommer krävas effektiviseringar
nästa år för att motverka försämringar av ekonomi och verksamhet”
Nedanstående bild från ekonomirapporten illustrerar och sammanfattar
detta väl. SKL skriver:
- Om tre år kommer det att saknas 38 miljarder kronor för att klara ett
resultat på 1 procent, om kostnaderna i huvudsak tillåts öka i takt med
befolkningsförändringarna och inget annat görs. Vi antar dock att
kommunerna och regionerna höjer skatten med 13 öre år 2020 (varav 5
öre i kommunerna). Om staten därutöver ökar statsbidragen med 5
miljarder per år, enligt intentionerna i januariavtalet, saknas ändå 20
miljarder kronor år 2022. Gapet mellan kostnader och intäkter måste
sektorn hantera genom att vidta ytterligare åtgärder som
effektiviseringar, besparingar eller skattehöjningar.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Lysekils kommun utgör inget undantag, vi ser nu detta väldigt
tydligt i förslaget till budget för 2020 med plan för 2020-2022 som
förvaltningen har lämnat. Här framgår att kraven på effektiviseringar
uppgår till närmare 25 miljoner fram till 2022 (23,9 mkr för att vara exakt
för den som i underlagen vill hitta beloppet). Ju tidigare vi påbörjar arbeta
med effektiviseringarna, desto mindre kännbara blir de. En del kommuner
startar redan 2019 för att på så sätt sprida ut effekterna över flera år.
Detta minskar risken för att behöva vidta skattehöjningar eller tvingas
genomföra drastiska besparingsåtgärder.
Vi vill undvika ett scenario med drastiska nedskärningar eller
långtgående skattehöjningar genom att arbeta utifrån en plan som
omfattar hela planperioden, där åtgärder sätts in i så tidigt som möjligt för
att så att säga avlasta planperiodens senare del. Varje krona som sparas år
1 ger effekt även år 2 och 3 i planperioden. En nämnd – rent hypotetiskt –
som under 2020 genomför sitt effektiveringsprogram behöver inte spara
något åren 2021-2022.
En treårsplan som sammanlagt ska ge 20 miljoner...
LP:s och M:s förslag går ut på att kommunen ska minska kostnaderna
med 20 miljoner över treårsperioden. Kommunens bruttokostnader
uppgår till drygt 1100 miljoner. Detta motsvarar att kostnaderna ska
minska med 0,6 % per år. För ett hushåll med 10.000 kr i månadsinkomst
motsvarar det 60 kronor per månad. Det borde vara möjligt att klara en
sådan kostnadsminskning.
När detta är genomfört kommer kommunen vid slutet av planperioden att
vara i en helt annan situation än om vi skjuter anpassningarna framför
oss. Vi vill i det längsta undvika en situation där vi inför år 2022 står inför
stora besparingsbehov, vilka endast skulle kunna lösas med stora
skattehöjningar eller drastiska nedskärningar i verksamheten.

Förslag på resultatbudget 2020-2022 respektive nämndsramar för
2020
Resultatbudget (mkr)
Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Treårsplan
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Extra bidrag
Finansiella intäkter
Aktieutdelning 2020-2022
Utvecklings- och effektiviseringsfond
Finansiella kostnader
Resultat
Resultatets andel av skatteintäkter

Justerare:

Plan
2021

Plan
2022

-916
-934
-29
-29
8
8
-936,5
-955
938
959
5
0
8
8
4
4
-2
-2
-2
14,7
14
1,6% 1,4%
Snitt 2020-2022:

-952
-29
4
-977
982
0
7
4

Bokslut Budget Prognos Budget
2018 2019 2019 U2
2020
-857
-29

-887
-28

-878
-29

-885
874
13
23

-915
912
8
7

-907
917
8
8

-5
20
2,3 %

-3
9
1,0 %

-2
24
2,6 %

Utdragsbestyrkande:

-2
14
1,5%
1,5%
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LP:s och M:s förslag till nämndsramar 2020

Ram per nämnd 2020
(mkr)

Budget
Progn
Nettokostnadsramar
2019 U2 2019
Socialnämnden
-382,6 -395,2
Utbildningsnämnden
-357,6 -358,5
Kommunstyrelsen
-81,2
-81,2
Samhällsbyggnadsnämnden
-44,7
-45,6
Miljönämnden
-2,1
-2,1
Summa nämndverksamhet
-868,3 -882,6
Kommungemensamt
-46,3
-24,6
Verksamhetens nettokostnad
-914,5 -907,2
Skatter och bidrag, Finans 9101
919,8
925,2
Räntenetto
3,9
6,2
Summa
9,2
24,2
Aktieutdelning
Utvecklings- och effektiviseringsfond
Resultat

Budget Volym
2020 mm
-395,2
-1,5
-358,5
-0,6
-81,2
-0,6
-45,6
-2,1
-882,6
-2,7
-63,1
2,7
-945,7
944,4
6
4,7

Eff* Treårs- LP:s/M:s ramplan* förslag 2020
1,5
3,3
-391,9
1,4
3,1
-354,7
0,3
0,6
-81,0
0,4
1,0
-44,2
-2,1
3,5
8
-873,8
-2,3
-62,7
-936,5
-1,2
943,2
6,0
8
12,7
4,0
-2,0
14,7

*Fördelningsgrund utifrån budgeterade personalkostnader 2019 (mkr)
Nämnd
Soci a l nä mnden
Utbi l dni ngs nä mnden
Kommuns tyrel s en
Sa mhä l l s byggna ds nä mnden

Budget
294
271
52
85
702

Andel
42%
39%
7%
12%
100%

3årsplan
3,3
3,1
0,6
1,0
8,0

Särskilda uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att hos grannkommunerna sondera
förutsättningarna för ett utökat samarbete runt såväl tjänster som verksamhet.
Detta med syftet att minska kostnader samt i någon mån hantera det
rekryteringsbehov kommunerna står inför.
2. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda lämplig plats för
byggande av ett ytterligare särskilt boende efter Fiskebäck.
3. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en översikt över alla
interna mellanhavanden (kost, städ, fordon, internhyror, IT mm). Uppgifter
som behövs för att framöver kunna genomföra effektiviseringar ska medtas.
Avrapporteras till kommunstyrelsen tidigt våren 2020 så att eventuella
anpassningar kan göras i budgeten för 2021.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att lista alla verksamheter som inte är
lagstadgade. Alla uppgifter som behövs för att framöver kunna genomföra
effektiviseringar ska medtas. Avrapporteras till kommunstyrelsen tidigt våren
2020 så att eventuella anpassningar kan göras i budgeten för 2021.
5. Socialnämnden ges i uppdrag att under planperioden fortsätta arbetet med
”kostnad-per-brukare” med målet att inom alla områden ligga under snittet i
kostnader. Uppföljning ska göras i uppföljningsrapporterna på sätt som
socialnämnden och kommunstyrelsen tidigare har kommit överens om.

6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inom befintlig ram genomföra en

ekonomisk analys som omfattar minst ett tioårsperspektiv. Denna analys och
de konsekvenser som analysen leder fram till syftar till att ligga till att lägga en
grund för grund för kommunens långtidsplanering.

Särskilda uppdrag till företagen
1. Lysekilsbostäder AB ges i uppdrag att komma med förslag vad vi
kan göra för att minska boendesegrationen i kommunen. Detta
med fokus på badhusberget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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1 Inledning
Styrmodellen för Lysekils kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta innebär att
ansvaret för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat omfattar samtliga
organisatoriska nivåer. Nämnderna ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges budget och
andra reglementen som styr nämndens verksamheter ta fram en budget. Budgeten ska
innehålla en beskrivning om nämndens verksamhet, prioriterade utvecklingsområden,
inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten ska också säkerställa att
ansvaret för verksamheten sker utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ramarna.

2 Sammanfattning
Socialnämnden utgör det yttersta skyddsnätet i samhället. Insatserna skall stödja och stärka
medborgarnas egna förmågor att leva ett självständigt och gott liv.
För det kommande året bedöms invandringen till Sverige hållas på oförändrad nivå. Under
2019 har ett fåtal ensamkommande barn anlänt till Lysekil och vid årsskiftet beräknas ca 12
ungdomar vara kvar i Lysekil. Kommuntalen för 2020 är 1,43 ensamkommande barn och 7
nyanlända med uppehållstillstånd. Inom Lysekils kommun bedöms de egenbosatta som
kommer under 2020 vara ca 39 personer.
De statliga ersättningarna för mottagande av ensamkommande flyktingbarn har väsentligt
minskat under 2019. Alla HVB (hem för vård eller boende) för ensamkommande barn och
unga är avvecklade i Lysekils kommun. Ett antal lägenheter i form av stödboende för sju
ungdomar finns kvar. Fem ungdomar är placerade i familjehem. Under slutet av 2019 och
början av 2020 förväntas flera ungdomar i stödboende att bli redo att klara sig med mindre
insatser och inte längre behöva stödboende.
Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat under året med ca 30%. Orsaken till detta har
samband med att de nyanlända nu går ur etableringsfasen samt arbetsförmedlingens
minskade och förändrade roll i arbetsmarknadsfrågorna. Samarbete mellan AME och IFO
pågår för att få personer i egen försörjning så snabbt som möjligt. Förvaltningen deltar
tillsammans med AME i ett landsomfattande treårigt projekt som syftar till att minska
kostnaderna för försörjningsstöd. Projektet går i nu in i sitt andra år.
Inför 2020 kommer det att bildas en ny arbetslivsförvaltning som består av försörjningsstöd,
AME och vuxenutbildningen. Det innebär att försörjningsstödet med 7 årsarbetare kommer
att flyttas ur socialförvaltningen till den nya arbetslivsförvaltningen. I samband med detta ses
också socialförvaltningens organisation över i syfte att möta nya krav med så effektiv
verksamhet som möjligt.
Lysekil har många placeringar av barn och unga utanför det egna hemmet. Placeringarna är
fortfarande kostsamma vad gäller genomsnittlig dygnskostnad men en minskning har skett
under de senaste två åren motsvarande 20%. En genomlysning av verksamheten har
genomförts under 2017 vilket har resulterat i en handlingsplan med åtgärder i form av
kortare handläggningstider, intensifierad uppföljning, förebyggande åtgärder och
hemmaplanslösningar. Möjligheterna till kvalificerade hemmaplanslösningar har förbättrats
genom en satsning på nära arbetsledning av familjebehandlare och Förebyggandeenhet. Vid
senaste KPB undersökningen som avser 2018 kostnader framgår att arbetet har resulterat i
lägre medelkostnader för såväl utredning, externa placeringar och för familjehem jämfört
med 2017.
Införande av en familjecentral är beslutad och planeras starta i Lysekil 2020. Det innebär en
sammanhållen verksamhet med familjestödjande inriktning tillsammans med
barnavårdscentral och mödravårdscentral.
Personalförsörjningen vad gäller socialsekreterare har förbättrats. Konsulter har anlitats
sporadiskt under 2019. Däremot har rekrytering av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
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varit svår under året och inhyrd personal har behövt anlitas. Även chefer med erforderlig
kompetens är svåra att rekrytera till kommunen.
Arbetet med Heltidsresan som är ett uppdrag från kommunfullmäktige pågår i förvaltningen.
Det finns ekonomiska medel avsatta till detta motsvarande 5 mnkr. Förvaltningen har en hög
andel deltidsarbetande och många timavlönade. En bemanningsenhet är en viktig del i
ovanstående arbete vilken beräknas starta 2020-01-01.
Andelen äldre är hög i Lysekil. I slutet av kvartal 2 år 2019 var 30,3 % av befolkningen över
65 år. Motsvarande siffra för den genomsnittliga kommunen (per den 31/12-18) är 23,6 %
och riksmedelvärdet är 19.9%. En hög medelålder i befolkningen medför ett ökat behov av
hemtjänst och särskilt boende.
Förändrad lagstiftning, aviseringar om mer sjukvård i hemmet, mindre antal dagar för
planering av färdigbehandlade och växande andel äldre i kommunen ställer krav på effektiv
vård och omsorg. Hemtjänsten har trots det minskat under året med såväl brukare som
timmar. En öppenhet för alternativa/tekniska lösningar gällande tillsyn m.m. är en av
socialtjänstens utmaningar framåt.
Byggnation av äldreboende i Fiskebäck pågår och boendet beräknas stå klart för inflyttning i
november 2020. Äldreboendet är ett ersättningsboende för Lysekilshemmet och innebär
totalt en utökning med 7 platser i kommunen.
De särskilda boendena i kommunen har genomgått ett stort förändringsarbete och har nu
uppnått ekonomisk balans. Hemtjänsten har kommit en bra bit på väg i samma arbete. Dock
är timersättningen för lågt satt utifrån nuvarande löneläge vilket gör att förvaltningen
föreslår ett nytt pris inför budget 2020.
En översyn avseende tillgång på platser och organisation av boende för LSS/socialpsykiatrin
skall göras under 2020. Översynen förväntas ge svar på hur man bäst organiserar
boendeinsatser för att optimera effektiviteten och säkerställa kvaliteten.
Kostnaderna för personlig assistans har ökat under året i likhet med hela landet. En LSS
utredning av framtida huvudmannaskap för personlig assistans m.m. tillsattes 2018 men har
blivit försenad. Tidpunkt för redovisning av utredningen är ej tillkännagiven. Syftet med
uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig
assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.Försäkringskassan har
blivit mycket striktare i sin bedömning av assistans enligt SFB. Insatsen begränsas i
omfattning och kostnader förskjuts till kommunen i form av LSS insats.
Förvaltningen arbetar med planering av införande av en uppdaterad version av nuvarande
verksamhetssystem. Planeringen sker i en partssammansatt grupp i SML med gemensam
projektledare. Införandet som omfattar stora delar av förvaltningens medarbetare kommer
att starta hösten 2020. Införandet startar i vård och omsorg, hälso och sjukvård samt inom
LSS verksamheten.
Socialnämnden har identifierat tillitsbaserad styrning och ledning som utvecklingsområde
för nämndens verksamhet.
Den ekonomiska ram som tilldelats socialnämnden för 2020 har delats upp i två delar, varav
en avser individ och familjeomsorgen och den andra avser övriga verksamheter. IFO har fått
tillskott med 4 mkr för placeringar av barn och unga. Vård och omsorg har fått tillskott för
ökad andel äldre motsvarande 1,5 mkr. I övrigt är ramen i stort sett oförändrad i förhållande
till 2019. Dock har löneökningarna för 2019 kompenserats och indexuppräkning har gjorts.
Då nämnden prognostiserar en negativ årsprognos, -12,6 mkr, finns ett behov av
effektiviseringar motsvarande ca 8,5 mkr för 2019. Arbetet kommer att ställa stora krav på
ledning, styrning och uppföljning av verksamheten vad gäller ekonomi och kvalitet och öka
förväntningar och på alla medarbetare. En förändring av ledning och styrning mot en
tillitsbaserad styrning är nämndens utvecklingsområde.

Socialnämnd, Budget nämnd 2020 plan 2021 och 2022

4(16)

3 Verksamhetsbeskrivning
3.1 Verksamhetsidé
Verksamhetsbeskrivning
Socialnämnden ansvarar för att Lysekils kommuns invånare får stöd, vård och omsorg.
Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av
kompletterande samhällsinsatser. Verksamheten är relativt detaljreglerad med avseende på
kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter.
Ansvaret för socialtjänst
I socialtjänstlagen regleras det kommunala ansvaret. Här anges att kommunen ansvarar för
att tillhandahålla sociala tjänster för de som bor i kommunen och för andra som vistas där.
Detta yttersta ansvar innebär dock inte att kommunen skall utföra uppgifter som andra
huvudmän har ansvar för.
Insatser för barn och deras familjer.
Nämnden svarar för förebyggande insatser men också för utredningar och beslut om barn far
illa eller på annat sätt behöver insatser. Det finns insatser i form av familjebehandling,
aktiviteter på familjens hus och fältassistenter. Nämnden svarar också för familjerättsliga
frågor t.ex. i samband med vårdnad och umgänge. Nämnden har genom samarbete med
Uddevalla kommun en social jour.
Ensamkommande och nyanlända.
Socialnämnden ansvarar för mottagande av ensamkommande flyktingbarn och nyanlända
personer. IFO har även ansvaret för mottagande av flyktingar efter etablering.
Insatser för personer med missbruksproblem.
Nämnden arbetar med utredning, rådgivning, stöd och behandlingsinsatser.
Övriga insatser för vuxna.
Nämnden bistår de som behöver hjälp med sin försörjning och samverkar med andra i social
och arbetslivsinriktad rehabilitering. Ärenden som rör våld i nära relationer och
bostadslöshet ligger också inom nämndens ansvarsområde.
Insatser för äldre och funktionshindrade
Socialnämnden verkar för att människor som p.g.a. ålder eller andra skäl har särskilda
behov, får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv
och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Insatserna består av dagverksamhet, äldreboende, gruppboende, hemtjänst, trygghetslarm,
korttidsvård, nattpatrull och färdtjänst m.m. Nämnden bistår även anhörigvårdare.
Ansvaret för hälso- och sjukvård
Socialnämnden ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilda boenden. Ansvaret omfattar även
de personer som bor i ordinärt boende och som har ett funktionshinder som gör att det
medför stora olägenheter att ta sig till en vårdcentral. Hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar
de insatser som sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut ansvarar för. Arbetet utförs
dock till stor del på delegation av övrig vård- och omsorgspersonal. Läkarinsatser svarar
regionen för. Socialnämnden ansvarar för tidig rehabilitering i hemmet och har team för
trygg hemgång.
Ansvaret för stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS och
socialpsykiatri.
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Socialnämnden ansvarar för service och omvårdnad till personer med begåvningshandikapp,
autism, autismliknande tillstånd och s.k. vuxenhjärnskadade samt andra med varaktiga och
betydande funktionshinder som orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.
Insatserna består bl.a. av boende i gruppbostad, personlig assistans, ledsagarservice och
korttidsvistelse. Nämnden ansvarar också för insatser inom socialpsykiatrin i form av
boendestöd och boende med särskild service.

3.2 Vision och värdegrund
1.Vision och värdegrund
Lysekils kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och statliga
styrdokument verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet
med finansiella mål, resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra verksamheten ska
också faktorer och indikatorer som mäter verksamheten vara kopplade till grunduppdraget.
I december 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta värdeord som en vägledning
för alla kontakter och i allt arbete som förvaltningarna gör inom sitt ansvarsområde.
Värdeorden har en övergripande betydelse för hela Lysekils kommun men för att orden skall
få en kraft och förankring måste de översättas och användas i vardagen. Alla verksamheter
och arbetsgrupper i socialförvaltningen har haft dialoger om och beslutat vad de tre
värdeorden betyder i deras verksamheter. Uppföljningar sker med jämna mellanrum i
arbetsgrupperna för att hålla innehållet levande och introducera nya medarbetare i
värdegrundsarbetet. Uppföljning regleras genom förvaltningens och verksamheternas
årshjul.
Öppet, enkelt och värdigt.
Så här tolkas öppet, enkelt och värdigt på övergripande nivå för hela Lysekils kommun.
Öppet.
Lysekils kommun skall öppet redovisa beslut och underlag för beslut till alla som önskar ta
del av dessa. Beslutsmöten och webbplatser skall vara öppna i alla de delar som inte
begränsas av myndighetsutövning och sekretess.
Lysekils kommun skall i sitt beredningsarbete och möten med medborgare och allmänhet ha
en öppen, bejakande och reflekterande inställning till olika synpunkter och förslag som kan
vidga perspektiven och öka kunskapen inför olika typer av beslut.
Enkelt
Lysekils kommun skall underlätta för medborgare, företag och allmänhet att ta del av vår
service.
Värdigt
Förtroendevalda politiker och medarbetare i Lysekils kommun skall kommunicera och agera
utifrån fakta i sak och med gott personligt omdöme.

4 Kritiska kvalitetsfaktorer
Kritiska kvalitetsfaktorer är särskilt angelägna faktorer som måste bli uppfyllda för att en
verksamhet ska ha hög kvalitet. En kritisk kvalitetsfaktor utgår från verksamhetens
grunduppdrag som definierats i lagstiftning och andra styrande dokument.
Kritiska kvalitetsfaktorer indelas i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetaroch ekonomiperspektiv.
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Uppföljning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna rapporteras kontinuerligt till
nämnden. Uppföljning av grunduppdraget sker tre gånger per år.
Genom att planera, följa upp, analysera och dra slutsatser av uppnådda resultat förväntas det
ske en kvalitetshöjning av verksamheterna.

4.1 Kritiska kvalitetsfaktorer
Målgruppsperspektivet

Verksamhetsperspektivet

Den enskilde skall få stöd till de behov hen inte själv eller på
annat sätt kan få tillgodosett. Stödet skall vara individuellt
anpassat

Rättsäker myndighetsutövning

Stödet skall alltid inriktas på att ta tillvara,utveckla och frigöra
den enskildes egna förmågor och resurser

Samverkan är utgångspunkten för att skapa bra individuellt
stöd till den enskilde

Respekt skall råda för den enskildes självbestämmande och
integritet

Verksamheten skall utvecklas mot tillitsbaserad styrning med
hög grad av dialog och delaktighet

Insatserna skall ges utifrån ett evidensbaserat arbetssätt

Vi förebygger kvalitetsbrister och arbetar med
systematisktförbättringsarbete

Medarbetarperspektivet

Ekonomiperspektivet

Socialnämnden skall vara en attraktiv arbetsgivare

Budget i balans

Medarbetarna skall rekryteras utifrån rätt kompetens och ha
en fortlöpande kompetensutveckling för verksamheten

Resurserna skall användas på det mest effektiva och
ändmålsenliga sättet

God arbetsmiljö
Attraktiv arbetsgivare

Kommentar

5 Utvecklingsområden och utvecklingsmål
5.1 Utvecklingsområde
5.1.1

Tillitsbaserad styrning och ledning

Definition och motivering
För att nå nämndens överordnade mål om insatser av hög kvalitet, effektiv
resursanvändning och god arbetsmiljö behövs en styrning och ledning som sätter
socialnämndens grunduppdrag i centrum och som präglas av tillits- och respektfulla
relationer. Med en tillitsbaserad styrning skapas gynnsamma förutsättningar för att nå
överordnade mål som:
- välfärdstjänster av hög kvalitet
- insatser anpassade till brukarens behov och önskemål
- en hållbar och hälsosam arbetsmiljö
- innovation och utveckling
- kostnadseffektiva insatser
- en budget i balans
Inriktning
- Styrningen och ledningen av socialnämndens verksamheter ska inriktas på öppenhet och
dialog
- Socialnämnden ska ge medarbetarna förutsättningar och handlingsutrymme att utföra sitt
grunduppdrag och möta brukarens behov

Socialnämnd, Budget nämnd 2020 plan 2021 och 2022

7(16)

Utvecklingsmål:
5.1.1.1
Öppenheten och dialogen i styrningen och ledningen av socialförvaltningen ska
öka
Strategier
Förvaltningen har en löpande dialog med nämnden om i vilken utsträckning nämnden kan
fullgöra, eller inte kan fullgöra, nämndens grunduppdrag.
Utvecklingsmål:
5.1.1.2
Socialnämnden ska i ökad utsträckning ge medarbetarna förutsättningar och
handlingsutrymme att utföra sitt grunduppdrag och möta brukarens behov.
Strategier
Socialförvaltningens medarbetare görs väl förtrogna med verksamhetens grunduppdrag och
vad det innebär i den praktiska tillämpningen.
Medarbetarnas synpunkter, kritik och förslag på verksamhetsutveckling efterfrågas och
respekteras på alla ledningsnivåer och utgör underlag i socialnämndens förbättringsarbete.
Ledarskapet ska understödja detta.

5.2 Uppdrag
5.2.1

Kommunfullmäktige

Uppdrag
Avsätt resurser till heltidsresan.
Samtliga nämnder ska avsätta erforderliga resurser för att kunna erbjuda heltidstjänster till de som omfattas av avtalet om
den s.k. heltidsresan.
Socialnämndens kostnader ska ner till snittet för andra jämförbara kommuner.
Under perioden budgetår 2019 och plan för 2020 - 2021 ska socialnämnden fortsätta arbeta för en kostnadsnivå i
verksamheterna i enlighet med jämförelsen ”kostnad per brukare”.
Vänd trenden för placeringar av barn och unga
Socialnämnden får i uppdrag att utveckla metoder och arbetssätt för att minska antalet placeringar av barn och unga.
Lysekils kommun har i förhållande till sin storlek många ärenden och därmed relativt sett höga kostnader avseende
placeringar av barn och ungdomar i familjehem eller HVB-hem. Antalet placeringar ökade kraftigt under 2018 och denna
trend måste vändas.

5.2.2

Nämnd

Uppdrag
Varje avdelning ska under 2020, 2021 och 2022 kartlägga vilka tjänster som inte är direkt värdeskapande för
brukaren och som kan automatiseras.
Syftet är att personalresurserna i första hand används för brukarmötet medan tjänster som inte direkt är värdeskapande för
brukaren i större utsträckning digitaliseras/automatiseras.
Varje avdelning ska årligen perioden 2020-2022 inkomma med handlingsplan för digitalisering/automatisering av
tjänster som inte är direkt värdeskapande för brukaren.
Syftet är att personalresurserna i första hand används för brukarmötet medan tjänster som inte direkt är värdeskapande för
brukaren i större utsträckning digitaliseras/automatiseras.

5.2.3

Förvaltningschef

Uppdrag
Genomföra en översyn av titulaturen för baspersonal omsorg enligt Fyrbodals rekommendationer
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6 Förutsättningar
6.1 Omvärldsanalys
Allmänt:
I all socialtjänstverksamhet är personalens kompetens central. Det råder för närvarande brist
på utbildad sjukvård- och omsorgs personal i hela Sverige. Även i Lysekil råder idag brist på
utbildad personal, framförallt vad gäller socialsekreterare, hälso och sjukvårdspersonal samt
enhetschefer. Det innebär att socialnämnden måste bli en än mer attraktiv arbetsgivare och
erbjuda goda anställningsförhållanden, god arbetsmiljö och kompetensutveckling för alla
yrkeskategorier för att kunna rekrytera och få personal att stanna kvar i kommunen.
Försörjningsstöd:
Helt avgörande för kostnads- utvecklingen av försörjningsstödet är utvecklingen på
arbetsmarknaden. Olika förändringar i det sociala välfärdssystemet påverkar också
utvecklingen av kostnaderna.
Lysekils kostnad för försörjningsstöd minskade med 1,4 miljoner kronor mellan 2017-2018
men under 2019 har antal hushåll och kostnader ökat igen. Orsaken till detta har samband
med att de nyanlända nu går ur etableringsprocessen samt arbetsförmedlingens minskade
och förändrade roll i arbetsmarknadsfrågorna. Försörjningsstödet är ändå jämförelsevis lågt i
Lysekil jämfört med övriga kommuner medan andelen personer som uppbär ekonomisk
bistånd är relativt högt. Det tyder på att fler personer har försörjningsstöd som insats men att
det inte är en långvarig insats. Kommunen har förberett sig inför ett ökat behov av
försörjningsstöd genom att besluta om en sammanhållen arbetslivsförvaltning som skall öka
möjligheten till kommuninnevånarnas möjlighet att komma i arbete och därmed klara sin
egen försörjning.
Lysekil deltar också i ett av SKL drivet projekt som syftar till att minska beroendet av
långvarigt försörjningsstöd och öka möjligheten till att komma i arbete. Projektet pågår i 3 år.
LSS/Psykiatri.
Sedan 2007 har kommunernas insatser enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade, LSS, ökat med 9 procent. Samtidigt har insatserna enligt
socialtjänstlagen, SoL, ökat med 35 procent. Orsaken till att fler får insatser kan till viss del
förklaras av att befolkningen ökar. En annan delförklaring är att vissa diagnoser ökar i
befolkningen. Exempelvis har antalet autism diagnoser mer än fördubblats sedan 2007.
Kommunerna har fått ta ett allt större ansvar för stödet till personer med
funktionsnedsättning,
Mellan 2015 och 2016 steg kostnaden för kommunalt beslutad personlig assistans enligt LSS
med 11 procent, cirka 1 miljard kronor. Kostnaderna för bostad med särskild service ökade i
sin tur med 9 procent, cirka 2 miljarder i fasta priser. Även kostnaderna för boende för barn
steg något, trots att antalet flickor och pojkar med insatsen minskar. En stor del av
förklaringen till ökningen är troligen förändringarna inom den statliga assistansersättningen.
Från och med 2015 har antalet indragningar av beslut om statlig assistansersättning ökat
kraftigt och många personer har istället fått insatser från kommunen vilket innebär att en del
av kostnaderna flyttats över. Drygt en femtedel, 22 procent, av besluten om kommunal
personlig assistans som togs mellan 2015 och 2016 var nya beviljanden. Även det
genomsnittliga antalet beviljade timmar ökar och var fjärde person med insatsen har 70
timmar per vecka eller mer. Staten har tillsatt en LSSutredning men den har blivit försenad
och i dagsläget finns inga besked om när den kan väntas vara klar.
Vård och omsorg.
Andelen personer över 65 år ökar i hela landet. I slutet av kvartal 2, år 2019 var 30,3 % av
Lysekils befolkning över 65 år. Motsvarande siffra för den genomsnittliga kommunen (per
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den 31/12-18) är 23,6 % och riksmedelvärdet är 19.9%.
Den nya lagen om effektiv utskrivning ( f.o.m. 2018-01-01) som innebär att
planeringsdagarna i samband med hemgång från sjukhus minskats från 5 arbetsdagar till 3
kalenderdagar innebär ökade krav på kommunen. Den snabba utvecklingen inom hälso- och
sjukvården innebär också ett ökat tryck på kommunens hemtjänst och hemsjukvård.
Planering pågår för att möta ökande behov i det ordinära boendet. Effektiv utskrivning och
minskat antal planeringsdagar för hemtagning påverkar beredskap och flexibilitet i all
verksamhet samt en hög grad av samarbete mellan de olika vårdgivarna.Arbetet har lyckats
och inga betalningsdagar föreligger hittills under året. Nu pågår samma process gällande
hemgång för personer inom psykiatrin. Här har planeringsdagarna minskats från 30
arbetsdagar till 15 kalenderdagar under innevarande år. Från och med 2020-03-01 minskas
även planeringsdagarna i psykiatrin till 3 kalenderdagar i likhet med den somatiska vården.
De statliga stöden har fortsatt till kommuner och landsting men styrs nu alltmer från
prestationsbaserade bidrag till generella bidrag och förslag om ändring i det kommunala
utjämningssystemet pågår. Anhörigstödet ligger nu i det generella statsbidraget. Lokala
lösningar är numer viktigt och samverkan mellan huvudmän stimuleras. Inom Fyrbodal finns
ett utvecklat samverkansarbete genom lokal närsjukvårdgrupp och ett utvecklingsarbete
pågår för multisjuka äldre. Närsjukvårdsgruppen utgör också samverkansarena för barn och
ungdomar, det som tidigare kallades Västbus.
Nya behov:
På grund av fler ansökningar kommer nya verksamheter och boenden, inom både LSSavdelningen och psykiatrin att bli aktuella de kommande åren. Om kommunen inte sköter
sina åtaganden kommer detta att medföra sanktionsavgifter och dålig kvalité i verksamheten.
En successiv utbyggnad av vård- och omsorgsboenden behöver planeras utifrån den
demografiska och den åldersmässiga utvecklingen. Utvecklingen framåt är komplicerad att
bedöma men uppskattningen av när behovet förväntas överskrida kommunens samlade
tillgång av säboplatser bedöms till 2024. Förutom den nybyggnation som nu görs i Fiskebäck
bedöms det behövas ytterligare tillskott med ca 30 säboplatser 2029. Projektering och
byggande pågår av nytt särskilt boende i Fiskebäck med inflyttning november 2020. Boendet
ersätter nuvarande Lysekilshemmet. Det nya boendet kommer att innehålla 7 platser mer än
Lysekilshemmet har idag.
Barn och ungdomsvård
Barn- och ungdomsvård är till stor del beroende av den allmänna utvecklingen i landet. Bra
generella insatser som förebyggande barn- och hälsovård, skolor och goda och trygga
förhållanden i allmänhet ger grunden för en bra uppväxt. En del familjer och barn klarar inte
utvecklingen på ett självständig sätt och behöver därför samhällets stöd. En mindre andel
barn och ungdomar behöver samhället ta om hand i familjehem eller på institution. Graden
av arbetslöshet skapar social oro som kan medföra ökade behov av insatser på
barnavårdsområdet.
Antalet orosanmälningar gällande barn och unga har stadigt ökat från 390 stycken år 2016
till 674 stycken för 2018. Trenden verkar nu ha brutits och utifrån augusti månads
anmälningar bedöms årets anmälningar stanna runt 570 stycken för 2019. Samtidigt finns
också ett ökat antal ansökningar om tidiga insatser från familjer vilket är positivt och i
enlighet med uppställda mål. Andelen ansökningar har ökat med sex procent på två år.
Lysekil har många placeringar utanför det egna hemmet avseende barn och unga. Trenden
ser likartad ut i hela landet. Andelen barn och unga i extern placering HVB har dock minskat
medan andelen familjehem ökar. Utredningskostnaderna minskar till följd av ett förbättrat
rekryteringsläge och därmed minskat behov av inhyrd personal.
Behovet av förebyggande verksamhet är stort och arbete pågår för att starta en familjecentral
2020-01-01. Sedan 2015 driver Lysekils kommun familjens hus i syfte att utveckla det
förebyggande arbetet för målgruppen. Det finns också två fältassistenter i kommunen.
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Förvaltningen har nämndens uppdrag att utveckla arbetet ytterligare mot mer
hemmaplanslösningar och minska antal och längd på externa placeringar.
Antalet ensamkommande barn som anlände under 2015-2016 har minskat drastiskt och nu
finns endast ett stödboende kvar i egen drift.
Alltfler komplicerade barnavårdsärenden gör att socialtjänstens personal behöver fortsatt
stöd och utbildning i utredningsarbetet. Sålunda behöver resurser för utbildning,
fortbildning och handledning att ökas under överskådlig tid.
Andra förändringar som kan komma att påverka socialnämndens arbete:
Funktionsnedsatta:
- Den psykiatriska vården fortsätter att förändras genom att öppen psykiatrisk tvångsvård
har införts från och med hösten 2008. Krav på gemensam vårdplanering (SIP) finns mellan
kommun och landsting. Fler personer kommer att vistas i kommunal omsorg och behöva
stödinsatser.
– Insatser för personer med psykiska funktionshinder förväntas öka vilket avspeglas i de
kommunala kostnaderna för boendestöd och sysselsättning.
Äldre:
- Sammanhållen vård för omsorg för äldre. Nationella riktlinjer har utarbetas och av
socialstyrelsen för äldre personer med stora och sammansatta behov
- Ökat självbestämmande i boendet för äldre och utveckling av biståndsbedömningen enligt
IBIC. I Lysekil pågår införandet av IBIC. Det ställer stora krav på utbildning och ett utvecklat
arbetssätt såväl inom biståndsbedömningen som i verkställigheten.
- Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller rekommendationer
för både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Riktlinjerna innehåller bland annat
rekommendationer om diagnostik, personcentrerad omvårdnad, läkemedel, dagverksamhet,
boende och stöd till anhöriga. Demenssjukdomarna tenderar att öka och andelen personer
som har behov av stödinsatser ökar.
Övrigt:
-Barnkonventionen blir svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020
-Sanktionsavgifter för oskäliga dröjsmål av verkställighet av gynnande beslut finns för äldre
och handikappomsorgen samt LSS. Socialtjänsten rapporterar var tredje månad ej
verkställda beslut till socialnämnden, revisorerna, KF och till socialstyrelsen som följer
utvecklingen. Lysekils kommun har under 2016 tilldömts en sanktionsavgift om 400 tkr på
grund av att ett gynnande boendebeslut LSS ej kunnat verkställas i tid.
- Vård och omsorgsinsatser skall vara evidensbaserade – kunskapsbaserade. Det kräver
kompetent personal och utbildningsinsatser behöver utvecklas.
- Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen samverkar från och med hösten
2009 om öppna jämförelser inom socialtjänsten. Målet är att det ska finnas tillgängliga
uppgifter för kommuninnevånarna om öppna jämförelser som visar kvalitet, resultat och
effektivitet för målgrupperna inom socialtjänsten och hemsjukvården. Jämförelserna syftar
till att ge kommuninnevånarna kunskap om den kvalitet som finns i socialtjänstens
verksamheter och ger kommunen en möjlighet att identifiera förbättringsområden.
- Miljöaspekter ställer krav på hållbarhet vad gäller miljömedvetenhet vad gäller färdsätt,
livsmedel och ekologiska inköp.
-Välfärdsteknologin utvecklas alltmer och kommunen behöver pröva detta som ett alternativ
till traditionell verkställighet av stöd och omsorgsinsatser.
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6.2 Befolkningsförändringar
I slutet av kvartal 2 år 2019 var andelen äldre över 65 år 30,3 % i Lysekil. Motsvarande siffra
för den genomsnittliga kommunen är 23,6 % och riksmedelvärdet är 19.9% (den 31/12-18).
Enligt SCB:s befolkningsprognos för åren 2019-2039 förväntas andelen 65 år och äldre i
Lysekil att öka till 33,2 procent år 2039. Det är i de äldre åldrarna som ökningen sker. Fram
till 2025 är det åldersgruppen 75–84 år som kommer att öka mest. Efter år 2025 är det
åldersgruppen 85+ som kommer att öka mest.
Det vanliga är att man är över 80 år när man ansöker om äldreomsorg första gången. Antalet
som är 80 år eller äldre kommer att öka från 1102 personer år 2018 till 1392 personer 2025
och 1805 personer år 2039.
Det mesta talar för att utvecklingen kommer att innebära ett betydande växande behov av
äldreomsorg under de kommande åren. Utvecklingen kommer dels att ställa krav på ökad
omfattning av insatser och tillgång till kvalificerad personal, men också på ett ökat fokus på
de hälsofrämjande och förebyggande perspektivet och på nytänkande när det gäller ett
effektivt resursutnyttjande, t.ex. genom ökad användning av välfärdsteknik.

6.3 Lokaler och reinvesteringar
Fördelning av reinvesteringsram
Reinvesteringsram tkr

Prognos 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Återinvest av div
förbrukningsinvent. så som
sängar mm

1 000

1 000

1 000

100

Summa

1 000

1 000

1 000

100

Not

Socialförvaltningen har stor verksamhet som består av särskilda boenden, kontor och
allmänna lokaler.
Ett utbyte av såväl inventarier, textilier, datorer, och Av-utrustning behöver ske med jämna
mellanrum och ingår således i ovanstående belopp för reinvestering.
Under 2020 planeras uppgradering av verksamhetssystemet Magna Cura till Combine.

6.4 Medarbetare
Antal medarbetare i
socialtjänsten

16-11-01

17-08-31

18-07-31

19-08-31

Tills vidare anställda

692

665

639

591

Varav heltid

254

254

249

230

Varav deltid

438

411

390

361

58

42

26

-

Antal
visstidsanställda

Antalet tills vidare anställda medarbetare har minskat med 99 personer mellan 2016-2019.
Av de tillsvidareanställda är 230 personer heltidsanställda vilket är en minskning med 24
personer mellan 2016-2019.
Antalet deltidsanställda 201 är 361 personer vilket är en minskning med 77 personer mellan
2016-2019.
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Antalet visstidsanställda anställda har minskat med 32 personer mellan 2016 och 2018.
Uppgifter saknas för 2019.
Totalt har antalet månadsanställda medarbetare minskat med 101 personer 2016-2019.
Socialförvaltningen har svårt att rekrytera medarbetare på flera olika befattningar. Just nu är
det svårast vad gäller socialsekreterare, hälso och sjukvårdspersonal, enhetschefer och
avdelningschefer. Det råder även brist på undersköterskor och stödassistenter inom
funktionshinderområdet, främst till sommaren.
Under året har inhyrd personal anlitats främst för att täcka behov av sjuksköterskor. Inom
IFO anlitas enstaka konsult för att klara av uppdraget.
I samband med det nya treåriga avtalet som slutits mellan SKL och kommunal vilket gäller
fram till 2019, har frågan om heltidsarbete varit en viktig del.Avtalet innehåller flera delar
som syftar till ökat heltidsarbete. I avtalets allmänna bestämmelser slås fast att
tillsvidareanställningar på heltid ska eftersträvas vid nyanställning. Krav ställs också på
arbetsgivaren att ta fram en plan för hur heltidsarbetet ska öka. De centrala parterna ska
arbeta partsgemensamt under fem år för att stötta de lokala parterna i arbetet.
I Lysekil kommer socialförvaltningens arbete med heltidsresan att fortsätta under 2020. Det
finns många utmaningar i det uppdraget vad gäller organisation, schemaläggning och nya
arbetssätt som behöver lösas och som är mycket viktiga och avgörande framtidens
verksamhet.
En bemanningsenhet kommer att starta 2020-01-01 för att underlätta arbetet.
Under årets 8 första månader 2019 har sjukfrånvaron ökat från 10,3% till 11,9%.
Sjukfrånvaron varierar mycket mellan olika arbetsgrupper och alla chefer har haft uppdrag
att arbeta för en sänkt sjukfrånvaro. Arbetet har intensifierats under andra halvåret 2019 och
kommer att fortsätta under 2020. Ett utvecklat samarbete sker mellan arbetsgivare och
fackliga organisationer och utveckling av arbetsmiljöarbetet pågår i förvaltningarna. Det
tidigare strukturerade arbetet vad gäller friskfaktorer, tidig rehabilitering och ökat samarbete
med företagshälsovården är viktiga delar i det arbetet. Samarbete har påbörjats med
personalavdelningen i arbetet med personalvårdsronder.
Arbetsmiljöutbildning pågår kontinuerligt där chefer och skyddsombud utbildas samtidigt.
Det är en stor och viktig satsning som ger ökad beredskap för ett bra arbetsmiljöarbete.

6.5 Ekonomi
Totalt beräknad prognos för hela förvaltningen 2019 är -12,6 mkr.
Förvaltningsledningen (+ 8,8 mkr) Överskottet består till största delen av reserven på 5 mkr
som är reserverad för heltidsresan/ omställningsarbete. Planeringen för heltidsarbetet är inte
är klart vilket innebär att åtgärderna startar först under 2020. Planering av utbytet av
verksamhetssystemet i socialtjänsten är också försenat och kommer att starta 2020.
Biståndsavdelningen (+ 5,8 mkr) beror främst på att resursfördelningen visar ett positivt
resultat. Det är färre personer med stora omfattande hemtjänstinsatser, s.k. ytterfall, än
tidigare. Även tydligare behovsutredningar i nya utredningsverktyget IBIC medför att
omfattningen av hemtjänst har sjunkit och färre timmar utgår från avdelningen till
resursfördelning. Personalkostnader ger ett litet plusresultat.
Individ- och familjeomsorgen, IFO (- 12,3 mkr) Det stora underskottet beror främst på
placeringar av barn och unga. Enheten har ett stort antal placeringar. Den kraftiga ökningen
av kostnader beror till stor del av ett flertal placeringar som inte finns budgeterade. Flertalet
är ungdomar som haft det svårt länge och där olika hemmaplanslösningar prövats tills det
inte längre varit möjligt att lösa behovet genom insatser hemma. Den ackumulerade
kostnaden för externt köpta placeringar för barn och unga per augusti är -24,1 mnkr vilket är
ökad kostnad med -8,8 mnkr jämfört med samma period förgående år.
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Vuxenheten har också en prognostiserad budgetavvikelse på helår på -3,0 mnkr. Detta beror
främst på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd samt ökat antal vuxenplaceringar.
LSS och socialpsykiatri (-4,2 mkr) Förändringar av vårdbehov och ökat antal äldre i
boendena har påverkat bemanningsbehovet inom LSS gruppbostäderna. Prognosen visar 0,6 mnkr. Boendestöd samt barn och ungdomsverksamheten visar minus motsvarande 1,2 mkr tillsammans. Avdelningen har även fått en ny extern placering och två nya ärenden
avseende personlig assistans utanför budget vilket medför ett minusresultat på -2,3 mnkr.
Vård och omsorg (-10,7 mkr) Hemtjänsten har fått minskat antal hemtjänsttimmar och
därmed minskade intäkter från biståndsenheten motsvarande -5,7 mnkr. Vid beräkningar av
aktuellt löneläge konstateras att produktionsersättningen är för lågt satt för hemtjänsten
vilket gör att hemtjänsten inte kan nå nollresultat 2019. Detta kommer att ses över i
budgetarbetet för 2020. Hemsjukvården visar -4,0 mnkr beroende på vakanta tjänster där
rekrytering ej lyckats utan bemanningsföretag fått anlitats. -1,4 mnkr utgör kostnad för
utökad nattpatrull som tidigare finansierats av de statliga stimulansbidragen som tagits bort
från 2019. Bemanningen här avser natten på Skaftö och att minska är inte möjligt på grund
av den struktur vård och omsorg har där.
Särskilt boende visar överensstämmelse med budget.
Personalkostnaderna i utfallet för augusti 2019 är 8,7 mnkr lägre än vid samma period förra
året.
Sjukfrånvaron har ökat inom förvaltningens i alla verksamheter utom inom IFO där den
minskat under 2019.
Åtgärder för budget i balans
För att åstadkomma budget i balans har förvaltningens verksamheter tagit fram egna
åtgärdsplaner. Åtgärderna som består av schemaöversyn, anpassning av bemanning till
befintlig budgetram samt översyn av kostnader för placeringar inom IFO, har bidragit till att
minska underskottet med 10,7 mkr.
IFO har inom enheten för Barn och Unga har arbetat vidare med sin handlingsplan med att
utreda, följa upp och ompröva ärenden mer frekvent och aktivt. Arbetet har inriktats på
förebyggande arbete och att minska placeringar. Samarbetet med AME fortsätter i syfte att
hålla försörjningsstödet så lågt som möjligt. Förvaltningen har avvecklat de kommunala
boendena för ensamkommande barn på ett effektivt sätt så att anpassning skett till de statliga
bidragen som sänkts under året. Endast ett stödboende är nu kvar i kommunal drift.
Inom LSS/ socialpsykiatri består åtgärderna av anpassning av bemanning inom
verksamheterna.
Inom hemtjänst pågår anpassning av bemanningen för att uppnå budgetbalans. De särskilda
boendena har uppnått ekonomisk balans. En ny resursfördelningsmodell har införts i såväl
boende som i hemtjänsten under 2019. Arbetet med ledning och styrning har intensifieras
och aktivt arbete prioriteras i alla personalgrupper för att få igång ett ekonomisk
medvetande, framförallt när det handlar om personalkostnader.

7 Effektiv resursanvändning
7.1 Utgångspunkter för god ekonomisk hushållning
Ekonomisk rapportering sker varje tertial till socialnämnden samt månadsvis mellan
tertialbokslut. Inför 2019 har nyckeltal tagits fram för alla avdelningar och redovisats i
samband med uppföljningarna.
Socialnämnden omfattas av kommunens ekonomiska styrprinciper och verksamheterna har i
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enlighet med dessa upprättat handlingsplaner med åtgärder för att komma i balans 2019.
Socialnämnden beslutade efter redovisning av uppföljning 2 att tillskriva
kommunfullmäktige angående det negativa utfallet och den förväntade årsprognosen som
huvudsakligen beror på nya placeringsärenden inom IFO och som inte ryms i budget. KF
beslutade 190612 att under 2019 medge socialnämnden ett utökat ekonomiskt utrymme
motsvarande 12,6 mnkr.
Styrning och ledning har intensifierats i alla led i syfte att öka insikt och ansvarstagande för
ekonomi och uppdrag. En genomlysning av den ekonomiska styrningen har genomförts
under sista kvartalet 2018 vilket har resulterat i en internutbildning till alla chefer i
förvaltningen. En systematisk plan för uppföljningar har införts i alla led. Planen fastställs
årligen i samarbete mellan chefer och ekonomer.
Från och med 2018 har en timersättning införts i hemtjänsten för att åstadkomma balans
mellan resurser och uppdrag. Ett planeringssystem är under införande.
Ett omfördelning av resurserna mellan kommunens vård och omsorgsboenden har också
införts under 2019 i syfte att ge en likartade ekonomiska förutsättningar mellan kommunens
enheter.
Socialnämnden har för fjärde året i rad kartlagt sina kostnader via Ensolution, Kostnad per
brukare vilket resulterat i en rapport över kostnadsläge i förhållande till att antal andra
kommuner. Resultatet visar på förbättringar i stora delar av socialnämndens verksamheter.
Rapporten ligger till underlag för analys, prioriteringar och handlingsplaner utifrån
resultatet. Varje avdelning arbetar fram en handlingsplan med åtgärder för sin verksamhet.
Arbete pågår också med ständiga förbättringar utifrån resultateten i öppna jämförelser som
görs genom statens försorg. Handlingsplaner upprättas även här.
Den nya styr- och ledningsmodellen skall säkra kvaliteten i verksamheten genom kritiska
kvalitetsfaktorer för kärnverksamheten samt av nämnden fastställda utvecklingsområden.

7.2 Ekonomisk plan för kommande budgetår
Budgetram 2020
Budget 2020 tkr
Ram utgångsläge 2019
Lönejustering 2019

Belopp
-382 609
-3 288

Prisindex
Internprisjustering
Lönerev 3 alt 4 månader
Ökad volym VoO

-1 500

Placeringskostnader IFO

-4 000

Återgärder för balans
Justering till ny nämnd
Ram 2020

-391 397

Kommentar till tabell budget 2020
Lönejustering för sjuksköterskorna är ännu inte klara utan det kommer att tillkomma i
budget för 2019.
Internprisjusteringar samt lönerevision 3 alt 4 månader är ännu inte klara men de kommer
att tillkomma innan årsskiftet.
Justering avseende den verksamhet som skall överföras till den nya arbetslivsförvaltningen
är ännu inte klar.
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Ekonomisk ram per verksamhetsområde
Verksamhet tkr

Ram 2019

Prognos 2019

Förslag till ram 2020

Utfall 2018

Förvaltningschef

-25 545

-16 739

-22 424

-10 511

Avd Bistånd

-51 605

-45 805

-53 783

-47 864

Avd Individ och
familjeomsorg

-62 197

-74 500

-66 197

-65 083

Avd LSS Psykiatri

-87 950

-92 175

-87 950

-91 259

Avd Vård och
Omsorg

-158 601

-169 279

-161 043

-171 918

Nettokostnad

-385 898

-398 498

-391 397

-386 635

Kommentar till ekonomisk ram per verksamhetsområde
Socialnämndens ram 2020: 391 397.
Inför 2020 sker en förändring av ramen enligt nedan:
Förvaltningsledningens ram har minskat dels på grund av utökning av 7 platser på
äldreboendet i Fiskebäck och dels på grund av höjning av timersättningen i resursfördelning
till hemtjänsten.
Biståndsavdelningen har fått en ökad ram för resursfördelningen hemtjänst.
Avdelningen för IFO har fått höjd ram för ökade placeringar.
Avdelningen LSS/ socialpsykiatri är oförändrad.
Avdelningen för Vård och Omsorg har fått en ökad ram utifrån volymökning av antal äldre i
kommunen, del av äldreboendet i Fiskebäck

7.3 Behov av nyinvesteringar
Total
investering

2020

Inventarier till Fiskebäck

6 600

6 600

Phoniro samt kompatibelt nyckelfrialås

4 975

Planeringsverktyg

1 150

LSS Manual rapportering Lss

100

100

IFO digitalisering

250

250

13 075

8 175

Nyinvesteringsprojekt

Summa mnkr

2021

2022

2023

2024

650

650

1 225

1 225

1 225

575

575

1 225

1 225

1 225

1 225

Kommentar till tabell nyinvesteringar
Nya Fiskbäck öppnar november 2020. Inventarier till 8 enheter med 10 boendeplatser per
enhet samt till gemensamma utrymmen i anläggningen.
Nyckelfria lås är endast delvis infört I Brastad. Övriga områden inom kommunen återstår och
inget material är inköpt.
Planeringsverktyget avser komplettering av material och moduler.
LSS rapportering avser nytt system för att lönerapportera digitalt till försäkringskassan
Bistånd /IFO avser digitalisering av olika slag.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-07-02

SON 2019-000232

Avdelningen för verksamhetsstöd
Majvor Smedberg, 0523-613105
majvor.smedberg@lysekil.se

Sammanträdeskalender för socialnämnden och
socialnämndens arbetsutskott 2020
Sammanfattning
Avdelningen för verksamhetsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar
för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott 2020. Hänsyn har tagits till
ekonomiavdelningens planering av ekonomiska uppföljningar i mars (U1), juni
(U2) oktober (U3) och december månad (U4).
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förslag till sammanträdestider för socialnämnden och
socialnämndens arbetsutskott 2020.
Ärendet
Avdelningen för verksamhetsstöd tar årligen fram förslag på sammanträdesdagar
som ska gälla för nästkommande år som socialnämnderna fattar beslut om i
oktober-november.

Sammanträdeskalender för socialnämnden och
socialnämndens arbetsutskott 2020
Arbetsutskott
kl 08:15 - Fyrhuset

Socialnämnd
kl 09.00 – KF-salen

Torsdag 16 januari

Onsdag 29 januari

Torsdag 13 februari

Onsdag 26 februari

Torsdag 12 mars

Måndag 30 mars – U1

Torsdag 9 april

Onsdag 22 april

Torsdag 7 maj

Onsdag 20 maj

Torsdag 11 juni

Onsdag 3 juni – U2

Dialogmöte

Tisdag 28 april

Torsdag 2 juli
Torsdag 13 augusti

Onsdag 26 augusti

Torsdag 10 september
Torsdag 8 oktober

Onsdag 23 september
Måndag dag 5 oktober – U3

Torsdag 12 november

Måndag 2 november

Torsdag 10 december

Onsdag 16 december – U4

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tfn 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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Tjänsteskrivelse
Dnr

SON 2019-000232

Förvaltningens synpunkter eller utredning
I förslaget har hänsyn tagits till ekonomiavdelningens planering av ekonomiska
uppföljningar i mars (U1), juni (U2) oktober (U3) och december månad (U4).
Socialnämndens sammanträder i KF-lokalen i kommunhuset med början kl 09.00
om inget annat anges i kallelsen inför varje möte.
Arbetsutskottets sammanträder i Fyrhuset på socialkontoret med början kl 08.15
om inget annat anges i kallelsen inför varje möte.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Majvor Smedberg
Handläggare

Bilaga/bilagor
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den
Beslutet skickas till
Ledamöter och ersättare i socialnämnden
Förvaltningschef
Avdelningschefer
Utredare

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se |
www.lysekil.se
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Sammanträdesdagar 2020 med fastställda ärenden till socialnämnden, sista inlämningsdag för att få med ärenden
på sammanträden och presidiemöten för genomgång av ärenden
Arbetsutskottet börjar kl 08.15 i Fyrhuset
Månad

Socialnämnden börjar kl 09.15 i KF-salen om inget annat anges i kallelsen

Sista
Presidiemöte Sammanträde
inlämningsdag
torsdag

Sista
Presidiemöte
inlämningsdag
kl 15.00

Sammanträde
onsdag

Januari

3

7

16

13

16

29

Februari

23
januari

27
januari

13

10

13

26

Mars

27
februari

2

12

16

19

måndag
30

April

27
mars

30
mars

Skärtorsdag

6

9

Maj

23
april

27
april

7

4

7

Juni

28
maj

1

11

18
maj

20
maj

Juli

17
juni

22
juni

2

1

3

13

10

13

26

27
augusti

31
augusti

10

24
september

28
september

8

21
september

24
september

måndag
5

November

28
oktober

2

12

19
oktober

22
oktober

måndag
2

December

26
november

30
november

10

30
november

3

16

9

Fastställa ärenden till socialnämnden
Ekonomiskt utfall per december 2019
Intern kontroll för 2020
Sammanställning av lex Sarah-rapporter och sociala
avvikelser 2019
Årsrapport 2019
Kvalitet- och patientsäkerhet 2019
Tillsyn enligt alkohollagen 2019
Ej verkställda beslut SoL och LSS – Biståndsenheten, kv 4
Ej verkställda beslut SoL– IFO, kv 4
Ekonomisk uppföljning U1 – omedelbar justering

Yttrande över revisionsberättelse 2019

22
20
Dag innan
kristihimmelsfärdsdag

Ej verkställda beslut SoL och LSS – Biståndsenheten, kv 1
Ej verkställda beslut SoL– IFO, kv 1
Ekonomisk uppföljning U2 – omedelbar justering

3

Sammanställning lex Sarah rapporter och sociala avvikelser
Augusti

September

Oktober

Ekonomisk uppföljning U3 – omedelbar justering
Ej verkställda beslut SoL och LSS – Biståndsenheten, kv 2
Ej verkställda beslut SoL– IFO, kv 2
Rapport Intern kontroll – Hantering av privata medel
Resultat av kvalitetsmätningar i SÄBO och hemtjänst första
halvåret 2019
Ej verkställda beslut SoL och LSS – Biståndsenheten, kv 3
Ej verkställda beslut SoL– IFO, kv 3
Budget och verksamhetsplan 2021
Sammanträdesdagar 2021
Sammanställning av samtliga intern kontrollpunkter – till KS
Ekonomisk uppföljning U4 – omedelbar justering
Kostnad per brukare (PB) för socialnämndens verksamheter
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

LKS § 148

2019-10-09

Dnr 2017-000719

Revidering av regler för inköp och direktupphandling
Sammanfattning
Reglerna för inköp och direktupphandling behöver revideras utifrån att kommunen
2019 har infört ett nytt e-handelssystem som ger större möjligheter för elektroniska
beställningar inom fler tjänste- och produktområden.
Nivåerna för förfarandet vid direktupphandlingar har justerats för att vara
anpassade till våra samarbetskommuner för att underlätta vid kommunövergripande direktupphandlingar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-16
Regler för inköp och direktupphandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta regler för inköp och direktupphandling och att
dessa ersätter tidigare antagna regler för inköp och direktupphandling.

Beslutet skickas till
Upphandlaren
Samtliga förvaltningar

Justerare

Utdragsbestyrkande

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
>> Regler

Lysekils kommuns

Regler för inköp och
direktupphandling

Fastställt av:

Kommunstyrelsen

Rev. Datum:

2019-10-09, § 148

För revidering ansvarar:

Ekonomiavdelningen

För ev. uppföljning och
tidplan för denna ansvarar:

Ekonomiavdelningen

Dokumentet gäller för:

Alla förvaltningar

Dokumentet gäller till och med:

2020-12-31

Dokumentansvarig:

Ekonomichef

Dnr:

LKS 2017-000719

Regler för inköp och direktupphandling
Dessa regler innefattar en detaljerad beskrivning av hur inköp och direktupphandling ska gå
till i Lysekils kommun, samt vilka prisgränser som gäller för de olika förfarandena. Dessa
regler är således ett dokument som ska läsas tillsammans med den av Lysekils kommun
antagna policyn för inköp och upphandling.
1. Inledning
Lag om offentlig upphandling, nedan kallad LOU och Lag om upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster, nedan kallad LUF anger regelverket för all
offentlig upphandling.
Kommunen är en juridisk person, även om den består av flera verksamheter med eget
resultatansvar, och ses som en upphandlande myndighet.
2. Beställning
2.1 Behörighet för beställningar och upphandlingar
Anställda i kommunen, som avropar från avtal, gör direktupphandlingar, deltar i
upphandlingar samt attesterar fakturor är skyldiga att göra sig underrättade om vilka regler
som gäller för kommunen.
Upphandlingsfunktionen erbjuder möjlighet till utbildning kring kommunens inköpsregler
samt offentlig upphandling om efterfrågan finns.
2.2 Beställning
Vid beställning ska den som är beställare alltid använda sig av ramavtalen som är tecknade
för kommunen. Beställare är skyldiga att göra sig underrättade om vilka ramavtal med
tillhörande nettoprislista som finns. Har ramavtal träffats ska dessa nyttjas. Finns däremot
inget ramavtal för det aktuella varu-/tjänsteområdet ska varan eller tjänsten upphandlas.
Efter godkänd leverans av varan eller tjänsten ska fakturan kontrolleras, konteras och
attesteras enligt gällande ekonomi- och attestreglemente. Fakturor ska i normfallet aldrig
betalas innan leverans. Undantag kan vara hyror, licenser, kurser och konferenser.
Stämmer inte fakturan överens med leveransen eller överenskommet pris ska reklamation
göras omgående och omleverans eller kreditfaktura ska begäras.
2.3 E-handel
De varor och tjänster som finns i e-handelssystemet ska beställas i e-handelssystemet av de
godkända beställare som är upplagda i systemet. Varje förvaltning ansvarar för att
godkända beställare får utbildning och tillgång till e-handelssystemet.
Beställningar av varor och tjänster som ej finns upplagda i e-handelssystemet ska i första
hand beställas via elektronisk rekvisition så att köpet kan föregås av en elektronisk attest.
2.4 Inköp med betalkort
Observera att för alla köp med betalkort gäller fortfarande ramavtal och
direktupphandlingsreglerna. Betalkort är till för mindre frekventa inköp där faktura inte
kan skickas. Regler för korthantering och ansökan anges i kommunens förbindelse för
inköpskort.

2.5 Säljare och telefonsäljare
Det finns ingen skyldighet att ta emot säljare och det rekommenderas inte mer än i de
ramavtal som bygger på säljbesök, exempelvis yrkeskläder. Är säljare påstridiga hänvisa till
kommunens upphandlare eller till förvaltningschefen för verksamheten.
Detsamma gäller telefonsäljare. Vid telefonförsäljning är det viktigt att avböja alla
eventuella köpbekräftelser eftersom kommunen som juridisk person inte har någon
ångerrätt.
2.6 Regler för privatköp
För anställda och förtroendevalda är det ej tillåtet att beställa varor och tjänster för eget
bruk i kommunens namn. Det är heller inte tillåtet att köpa varor eller tjänster till
kommunen från privatpersoner. Vid inköp för kommunens räkning är det ej tillåtet att
använda privata bonus-/medlemskort t ex Med Mera, ICA etc.
2.7 Betalningsvillkor
30 dagars betaltid, e-faktura ska efterfrågas
3. Direktupphandling
Direktupphandling är en upphandlingsform som är reglerad i upphandlingslagstiftningen
och är endast tillämplig om den upphandlande myndigheten inte har något avtal som
omfattar den tänkta varan eller tjänsten samt att värdet inte överstiger gällande
procentsatser av tröskelvärdet som anges i upphandlingslagstiftningen.
Aktuella beloppsgränser finns på kommunens intranät.
Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i enligt avtal.
Options- och förlängningsklausuler ska beaktas som om de utnyttjas. Vid beräkningen ska
även upphandlingar av samma slag gjorda under räkenskapsåret beaktas.
Om avtalsperiod inte kan fastställas beräknas värdet per kalenderår. Det är inte tillåtet att
dela upp upphandlingen i avsikt att komma under de olika beloppsgränserna.
Grundläggande för direktupphandling är att upphandling ska göras affärsmässigt och i
konkurrens. Anbud och anbudsgivare ska behandlas lika och rättvist. De grundläggande
principerna i EU:s upphandlingsdirektiv samt inköps- och upphandlingspolicy gäller även
vid direktupphandling.
Vid direktupphandling över 100 000 kr ska kommunens upphandlare kontaktas innan
direktupphandling sker. Samordning av upphandling ska alltid ske inom kommunen men
kan också ske över kommungränserna.
3.1 Upphandlingsförfarande vid direktupphandling
Nedanstående punkter är viktiga att tänka på vid alla nivåer av direktupphandlingar:







Alla beloppsgränser gäller exklusive moms.
Beloppsgränserna gäller för kommunen som helhet, vilket innebär att nivåerna på
direktupphandlingar ska räknas samman inom förvaltningen och mellan de olika
förvaltningarna.
Kontrollera att leverantörer innehar F-skattsedel och/eller är momsregistrerad.
Avtala alltid om vad som gäller för leveransvillkor, fraktavgifter, betalningsvillkor
och garantier.
Vid avtal och beställning, hänvisa gärna till standardavtal t.ex. ALOS 05.





Observera att finansieringsformen inte är avgörande för upphandlingsformen, regler
för upphandling gäller även för leasing, kortköp mm.
Beakta om anbud innehåller information som eventuellt kan komma att beaktas som
sekretessklassad. Detta görs i samråd med upphandlare.
Det först lämnade anbudet eller priset från en leverantör kan alltid betraktas som ett
förhandlingsbud som sannolikt kan justeras vid en tydligare kravbild eller
konkurrensutsättning

Inköpssumma upp till 100 000 kronor
Vid enstaka inköp upp till 100 000 kronor krävs ingen skriftlig jämförande offertförfrågan.
Affärsmässig handläggning ska ske.
Inköpssumma 100 000 kr till fastställd gräns för direktupphandling
Vid upphandlingar över 100 000 kr ska alltid upphandlaren kontaktas innan
upphandlingen.
Anbud
Skriftligt anbud via upphandlingssystem, per post eller e-post ska infordras från, om
möjligt, minst tre leverantörer. Den rådande konkurrens-situationen ska alltid nyttjas, det
vill säga eventuellt fråga fler leverantörer samt överväg att annonsera externt.
Dokumentation
LOU ställer krav på dokumentation på direktupphandlingar över 100 000 kr.
Nedan listas vad som minst ska dokumenteras:
 Den upphandlande myndighetens namn eller enhetens namn och
organisationsnummer.
 Avtalsföremålet.
 Avtalets löptid och uppskattat värde samt när avtalet ingicks.
 Om och hur konkurrensen togs till vara.
 Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många och vilka som lämnade anbud.
 Vilken leverantör som tilldelats avtalet.
 Det viktigaste skälet för tilldelningen, d.v.s. val av leverantör.
Blankett för direktupphandling ska alltid fyllas i samt diarieföras tillsammans med
tillhörande dokumentation så som anbud och beslut.
Annonsering
I samverkan med upphandlaren ska annonsering på hemsida och/eller via allmänt
tillgänglig databas samt i lokalpress alltid övervägas.
Beslut
Skriftligt beslut ska alltid fattas och skrivas under av behörig. Beslutet ska delges samtliga
anbudsgivare.

Postadress: 453 80 LYSEKIL
Tel: 0523-61 30 00
Webbplats: lysekil.se

Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut
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Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn – samverkan mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
Om riktlinjen
Detta är en länsgemensam riktlinje framtagen av Västra Götalandsregionen (VGR) och
kommunerna i Västra Götaland. Riktlinjen syftar till att tydliggöra och stärka samverkan mellan
parterna till skydd för det väntade barnet.

Bakgrund
Redan under en graviditet kan det finnas behov av samverkan mellan olika aktörer för utökat stöd
och skydd till fördel för det väntade barnet. Avsikten är att tillgodose behovet av insatser och att
säkerställa att insatserna blir jämlika. Målet är att skapa säkerhet och trygghet för det väntade barnet
genom att uppmärksamma blivande föräldrars levnadsvillkor, behov och föräldraförmåga samt
bedöma risker ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspektiv. Riktlinjen ska tydliggöra
arbetsmodeller för att bättre tillgodose behovet av insatser med fokus på det väntade barnet.
Insatserna som avses i den här samverksamrutinen riktar sig till gravida som ämnar fullfölja sin
graviditet, där det finns en oro för det väntade barnet. Insatserna riktas till den gravida och/eller
närstående i form av stöd- och hjälpinsatser, med syfte att förebygga och förhindra att barnet far illa.
Målgruppen är således väntat barn där det finns en oro eller där det väntade barnet riskerar att fara
illa under graviditeten eller efter födelsen. Oro för det väntade barnet kan exempelvis handla om den
gravidas, partners/medförälders eller annan närståendes:
•
•
•
•
•
•

substansbruk, missbruk eller fosterskadligt bruk av läkemedel eller alkohol
psykisk ohälsa/sjukdom
somatisk sjukdom
kognitiv eller annan funktionsnedsättning
sociala problem, inklusive våld i nära relation eller hedersrelaterat våld
levnadsförhållanden i övrigt

Riktlinjen förutsätter att insatserna för att förebygga och förhindra att barnet far illa planeras
tillsammans med och kompletterar de insatser som direkt riktas till den gravida eller närståendes
egna hälsa och välmående. När barnet är fött gäller följande lagtexter om samverkan vid oro för att
barn far illa: HSL (2017:30) 16 kap. 4 § samt SOL (2001:453) 2 kap. 7 §.

Arbetsmodell för samverkan
Vid oro för ett väntat barn ska VGR eller kommunen tillfråga den gravida om samtycke att ta kontakt
med den andra parten för att initiera en insats för stöd och hjälp. Avgörande för val av arbetsmodell
för kontakten är om den gravida själv önskar en sådan kontakt eller inte.

Alternativ 1 Den gravida önskar själv stöd och hjälp från den andra parten och samtycker till
att en kontakt tas
1. Om det är personal vid en barnmorskemottagning, eller vid annan enhet som vårdar en
gravid som initierar kontakten, är det socialtjänsten som kontaktas. Respektive kommun
definierar kontaktvägen, enligt lokalt överenskommen rutin. Det kan exempelvis vara kontakt
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med förebyggandeenhet, mottagningsgrupp eller enhet för myndighetsutövning vuxen eller
barn och unga.
2. Om det är kommunen som initierar kontakten är det mödrahälsovården som kontaktas enligt
lokalt överenskommen rutin.
3. Vid behov kan den som initierar kontakten tillsammans med den gravida sammankalla
relevanta aktörer till ett samverkansmöte. Om den ena parten gör bedömningen att det
behövs ett sådant möte ska den andra parten delta.
4. En samordnad plan ska skrivas som underlag för planering av insatser för det väntade barnet.
Planen kan ingå som en del i en samordnad individuell plan (SIP) för den gravida. Av planen
ska respektive parts åtagande framgå.
Beroende på vilket behov av stöd och hjälp som den gravida önskar, graviditetslängden och hur
allvarlig situationen upplevs vara, kan insatser i samverkan utformas på olika sätt. Insatserna kan
variera över tid och kan kombineras.
Insatser från kommunen kan vara:
•
•

Stöd och hjälp i öppna former. Exempel är öppen förskola, familjeförskola, familjecentral
eller andra verksamheter som erbjuder förebyggande insatser utan biståndsbeslut.
Stöd och hjälp till den gravida med fokus på det väntade barnet som en insats enligt
socialtjänstlagen. Exempel är bistånd i form av försörjningsstöd, samtalsstöd eller
föräldrastöd.

Insatser från VGR kan vara:
•

•
•

Planering för och säkerställande av en sammanhållen vårdkedja mellan
barnmorskemottagning, förlossningsavdelning, BB, neonatalvård och barnhälsovård med
flera.
Individualiserat stöd i föräldraskapet, synliggörande av det väntade barnets behov, eller
andra förebyggande insatser.
Vård av den gravida med fokus på det väntade barnet. Exempel är specialistvård vid
psykisk och somatisk sjukdom eller substansbruk, missbruk eller fosterskadligt bruk av
läkemedel eller alkohol.

Alternativ 2 Den gravida samtycker inte till att en kontakt tas
Det ankommer såväl på hälso- och sjukvården som socialtjänsten att först och främst prata med den
gravida och efterfråga inställningen till att uppgiftslämnande sker. Om den gravida motsätter sig ett
uppgiftslämnande är utgångspunkten att den gravidas vilja ska respekteras. Om ett
uppgiftslämnande krävs för att en nödvändig insats ska kunna ges som skydd för det väntade barnet,
kan uppgifterna lämnas utan samtycke.
1. Den part som har en oro för ett väntat barn ska ta ställning till om de sekretessbrytande
bestämmelserna som finns i 25 kap. 12 § tredje stycket och 26 kap. 9 § andra stycket
offentlighet- och sekretesslagen kan tillämpas i det aktuella ärendet. Lagtexten anger att den
part som har en oro för ett väntat barn utan hinder av sekretess kan lämna uppgift om en
gravid eller någon närstående, till en myndighet inom socialtjänsten eller en myndighet inom
hälso- och sjukvården, om uppgiften behöver lämnas för att en nödvändig insats till skydd för
det väntade barnet ska kunna ges.
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Det är främst uppgifter om den gravida som det är aktuellt att lämna ut. Men även uppgifter
om närstående får lämnas ut, t.ex. närstående som missbrukar alkohol eller narkotika, därför
att den gravidas omgivning har betydelse för det väntade barnets skydd. Undantaget från
sekretessen bör användas med urskiljning och varsamhet (Prop. 1990/91:111 s. 14).
Lagtexten medger att sekretessbelagda uppgifter lämnas endast mellan hälso- och sjukvård
samt socialtjänst som är i offentlig regi. Beträffande uppgiftslämnande till enskild verksamhet
inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten måste sekretessreglerna i övrigt tillämpas.
2. Om det är personal vid en barnmorskemottagning, eller vid annan enhet som vårdar en
gravid som initierar kontakten är det socialtjänstens myndighetsutövning i kommunen som
kontaktas. Respektive kommun definierar kontaktvägen, enligt lokalt överenskommen rutin.
Det kan vara exempelvis mottagningsgrupp eller enhet för myndighetsutövning vuxen eller
barn och unga.
3. Om det är kommunen som initierar kontakten är det mödrahälsovården som kontaktas enligt
lokalt överenskommen rutin.
4. Vid informationstillfället kan parterna enbart lämna den information som behövs för att
nödvändiga insatser till skydd för det väntade barnet ska kunna ges. Varje part ansvarar för
sin bedömning av innehåll och sätt för uppgiftslämnandet. I vissa situationer kan
uppgiftslämnandet ske via telefon men i andra fall kan ett eller flera samverkansmöte
behövas. Om den ena parten gör bedömningen att ett samverkansmöte behövs är
utgångspunkten att den andra parten deltar.
5. Den gravida informeras om att en kontakt med den andra parten kommer att tas och vad
som kommer att framföras. Efter att informationsutbytet skett informeras den gravida om
att kontakten tagits och vad som framkommit.
6. En samordnad plan ska skrivas som underlag för planering av insatser för det väntade barnet.
Planen kan ingå som en del i en samordnad individuell plan (SIP) för den gravida. Av planen
ska respektive parts åtagande framgå.
Vad kommunen kan göra om den gravida inte samtycker till en kontakt:
•
•
•

Kommunen kan ta en kontakt med den gravida för att informera om och erbjuda hjälp
och stöd redan under graviditeten.
Kommunen kan förbereda för att i samband med barnets födelse inleda utredning och
kunna fatta beslut om insatser vid behov.
Kommunen kan behöva inleda utredning och göra en bedömning av om den gravidas
egen situation är sådan att det finns förutsättningar för omhändertagande enligt Lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller Lag (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall riktat till den gravida själv. Enligt gällande rätt kan LVM inte
tillämpas enbart till skydd för det väntade barnet. Dock framhålles, i ett äldre
betänkande från socialutskottet (SOU 1981/82:22 s 16 ff), att ”det ofta måste anses
föreligga en fara för att kvinnans egen psykiska hälsa kan skadas om hon genom att inte
kunna hejda sitt missbruk själv blir orsak till att hennes barn föds med allvarliga och
oåterkalleliga skador.” Någon entydig rättspraxis inom området finns dock inte.
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Vad VGR kan göra om den gravida inte samtycker till en kontakt:
•

•
•

Planering för och säkerställande av en sammanhållen vårdkedja mellan
barnmorskemottagning, förlossningsavdelning, BB, neonatalvård och barnhälsovård med
flera.
Individualiserat stöd i föräldraskapet, synliggörande av det väntade barnets behov, eller
andra förebyggande insatser.
Vård av den gravida med fokus på det väntade barnet. Exempel är specialistvård vid
psykisk och somatisk sjukdom eller substansbruk, missbruk eller fosterskadligt bruk av
läkemedel eller alkohol.

Ansvarområden
Varje områdesansvarig eller verksamhetschef inom respektive vårdsamverkansområde ansvarar för
implementering och uppföljning av denna riktlinje, samt för framtagande av lokala rutiner.
Områdesansvarig eller verksamhetschef ansvarar för att tydliggöra parternas ansvar och
kommunikation såväl inom den egna organisationen som mellan myndigheterna.

Giltighetstid
Riktlinjen giltig t.om. 31 december 2023

Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn – samverkan mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland fastställs av:

För Västra Götalandsregionen

För kommunerna i Västra Götaland

Datum

Datum

Ann Söderström

Ann-Christine Järnström

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Direktör VästKom
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Sammanträdesprotokoll
2019-09-18

Kommunfullmäktige

LKS § 84

Dnr 2018-000639

Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete
Sammanfattning
I kommunfullmäktiges budget för 2019 finns utvecklingsområdet ”Vi tar ansvar för
miljön”. Till utvecklingsmålet har kommunstyrelsen i sin budget för 2019 formulerat
en strategi som handlar om att ta fram riktlinjer för hur Lysekils kommun ska arbeta
med miljöfrågorna i den egna organisationen i syfte att skapa struktur och ge
vägledning till verksamheterna i miljöarbetet.
Med utgångspunkt i utvecklingsmål och strategier har förvaltningen tagit fram
förslag till Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 132
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-22
Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete.
Riktlinjerna gäller även för de av kommunen helägda bolagen.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag

Justerare

Utdragsbestyrkande

12 (28)
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Kommunstyrelseförvaltningen, avdelningen för
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Hållbar utveckling
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Några viktiga begrepp
Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för kommunens långsiktiga planering. Social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt beroende av
varandra. Begreppet ”Hållbar utveckling” formulerades 1987 av den så kallade
Brundtlandkommissionen som på uppdrag av FN tagit fram rapporten ”Vår
gemensamma framtid” i vilken man redogjorde för sambandet mellan ekonomisk
utveckling och miljöförstöring. Här sägs att hållbar utveckling innebär "att
utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov".
Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och
människans hälsa till vad de "klarar av".
Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser
på lång sikt.
Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle
där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet betyder att samhället utvecklas i samstämmighet med naturen,
och innebär för kommunens organisation att vi ska bedriva våra verksamheter på ett
sätt som inte påverkar planeten och våra naturresurser på ett långsiktigt negativt sätt.
Den ekologiska hållbarheten innefattar allt det som har med jordens ekosystem att
göra. Detta innebär att hela kedjan; produktion, användning och avlägsnandet av varor
och tjänster inte får kompromissa med ekosystemets bärförmåga, dvs. att naturen
måste hinna återskapa uttagna resurser.

Ekosystemtjänster
Är tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar om
vanliga tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. Vi människor
får nyttan antingen direkt som när växter producerar syre, eller genom en insats, som
när vi bedriver jordbruk som ger livsmedel

Förnyelsebara resurser
Förnyelsebara resurser är den typ av råvaruresurser som naturen återskapar inom
överskådlig tid. Motsatsen är ändliga resurser som förvisso även de kommer att
återskapas på nytt men det tar mycket lång tid, ofta miljontals år. Flödesresurser är
resurser som flödar till och på jorden oberoende av nyttjandet, exempel på sådana är
sol och vind.

Försiktighetsprincipen
Försiktighetsprincipen innebär att man ska undvika förändringar/åtgärder som man
inte vet tillräckligt mycket om. En tillämpning kan vara att inte använda kemikalier
eller produkter som man inte vet är ofarliga. Detta har att göra med att miljön är så
komplex så att det kräver långt gående kunskaper för att man ska kunna vara säker.
Man ska komma ihåg att de flesta av dagens miljöproblem var vi omedvetna om vid
deras begynnelse.
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Inledning och syfte
I Lysekils kommun vill vi komma till rätta med miljöproblemen och inte lämna över
dem till kommande generationer. Vi strävar efter att skapa ett hållbart samhälle ur
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. I praktiken innebär det att vi varken får
överutnyttja naturresurser eller påverka miljön mer än den tål.
Lysekils kommuns verksamheter och bolag har olika uppdrag och förutsättningar.
Samtidigt är ansvaret för vår miljö, för klimatet och människors hälsa något vi har
gemensamt. Riktlinjerna för ett strukturerat miljöarbete lyfter fram de viktigaste
miljöfrågorna som vi har att arbeta med. En grundsten i vårt miljöarbete är strävan
efter att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Det ska vara enkelt och lönsamt
att göra hållbara val för alla som bor och verkar i kommunen samt för våra besökare.
Det ska vara lätt att göra rätt, helt enkelt!
För att nå vårt mål måste det ekologiska hållbarhetsperspektivet genomsyra både
kommunens interna och utåtriktade arbete. Vi gör redan mycket som vi är stolta över –
samtidigt har vi också mycket kvar att göra. Lysekils kommun ska vara en förebild som
andra kommuner, företag, organisationer och privatpersoner kan lära sig av
Vårt miljöarbete ska präglas av långsiktighet, helhetssyn och kreativitet. En tydlig
inriktning och regelbunden uppföljning är viktiga redskap i vår strävan efter ständig
förbättring och utveckling.
Syftet med riktlinjerna är att de ska vara vägledande för miljöarbetet i kommunen.
Riktlinjerna gäller för hela kommunens organisation, såväl nämnder som bolag.
Lysekils kommun ska vara en hållbar och attraktiv kommun som prioriterar det lokala
och förnyelsebara. Avsikten är att energin ska komma från fossiloberoende källor.
Naturen och ekosystemtjänsterna i vår kommun ska värderas högt och Lysekils
kommun ser ansvar och möjligheter i vårt förhållande till vår omvärld.

Förutsättningar
Styrdokument
Världen: Den ekologiska hållbarheten är även en av dimensionerna i FN:s 17 globala
utvecklingsmål. Agenda 2030 handlar bland annat om att bekämpa
klimatförändringen, skydda, återställa och främja hållbart nyttjande av ekosystemen,
hejda förlust av biologisk mångfald, säkerställa rent vatten och ha en hållbar
konsumtion. Som kommun har vi en viktig roll i arbetet för att nå målen. Relevanta
globala mål är därför kopplade till riktlinjerna, men det är viktigt att veta att alla mål är
beroende och länkade till varandra.
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Sverige: Sveriges riksdag har fastställt ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål
med ett tjugotal etappmål för ekologisk hållbarhet som hela Sverige ska arbeta efter.
Kommunerna är mycket viktiga i arbetet för att nå miljömålen. Genom att översätta
nationella och regionala miljömål till lokala mål och åtgärder blir miljömålen redskap
för den lokala politiken och att omsätta åtaganden till praktisk handling. Kommunerna
har, med sitt ansvar för lokal utveckling och en god livsmiljö, stora möjligheter att styra
utvecklingen i miljön genom fysisk planering av mark, vatten och bebyggd miljö.

Västra Götaland: De regionala miljömålen består både av tidigare beslutade
nationella miljökvalitetsmål med preciseringar och etappmål som antogs som regionala
2013 (förutom Storslagen fjällmiljö som inte är aktuellt i länet), samt de nya regionala
tilläggsmålen som beslutades i september 2015. De regionala miljömålen är levande,
vilket innebär att de kommer att uppdateras med jämna mellanrum.

Lysekils kommun: Visionen Lysekil 2030 utgår från att Lysekil ska ställa om till ett
hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara ska vara förstahandsval. Vidare har
kommunen i budgeten fem utvecklingsområden som bedöms vara viktiga och
avgörande för att kommunen ska utvecklas i en positiv riktning. Utvecklingen ska vara
långsiktigt hållbar både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Ett av utvecklingsområdena
är ”Vi tar ansvar för miljön” där kommunfullmäktige i budgeten för 2020 beslutat
enligt nedan:

Vi tar ansvar för miljön
Definition och motivering
Vår unika natur är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att vi är en attraktiv
kommun. Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta. Kunskap och ett strukturerat miljöarbete skapar
engagemang och ger förutsättningar för ett hållbart agerande i vardagen. Vi verkar för
en hållbar konsumtion som inte bidrar till ökade miljö- och hälsoproblem lokalt eller
globalt.
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Inriktning
FN antog 2015 Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling som omfattar
alla tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den
miljömässiga. Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av de globala
målen vilket förutsätter ett engagemang från alla samhällssektorer och Lysekils
kommun vill ta sin del i det arbetet.
I Sverige utgår arbetet med den miljömässiga delen av hållbar utveckling från
Generationsmålet och de 16 nationella miljökvalitetsmålen. För Västra Götaland finns
kompletterande regionala miljömål samt klimatstrategin ”Klimat 2030 Västra Götaland
ställer om”.
Genom ett aktivt och strukturerat miljöarbete som är väl spritt i organisationen bidrar
Lysekils kommun till att de globala, nationella och regionala målen nås. Vi är drivande i
miljöarbetet och involverar invånare, näringsliv och andra organisationer i arbetet som
ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Lysekils kommun idag och i
framtiden.
Vi fokuserar på fyra utmaningar i miljöarbetet:
• Hållbara perspektiv – kunskap och delaktighet ger grund för hållbara val vid
konsumtion av varor och tjänster.
• Hållbar samhällsplanering – vi bygger ett hållbart samhälle och skapar
förutsättningar för en hälsosam livsmiljö.
• Fossilbränslefritt och energieffektivt Lysekil – vi minimerar utsläppen av
växthusgaser och optimerar resursanvändningen.
• Hållbar natur – vi värnar våra naturmiljöer och den biologiska mångfalden.
Utvecklingsmål
•
•

Lysekils kommun ska konsumera hållbart.
Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle.

Kommunfullmäktige har beslutat om vision, utvecklingsområden, inriktningar och
utvecklingsmål. Kommunstyrelsen specificerar vilka strategier som ska väljas kopplat
till utvecklingsmålen. De åtgärder som sedan krävs ansvarar
kommunstyrelseförvaltningen och kommundirektörens ledningsgrupp för att
genomföra. Utvecklingsmålen följs upp och rapporteras med ett antal indikatorer.

Strukturerat miljöarbete utifrån kommunens styrmodell
Miljöarbetet ska bedrivas inom ramen för den årliga planering och uppföljning som
sker inom ramen för Lysekils kommuns styrmodell. Miljöaspekter ska ingå som en del i
de verksamhetsplaner som förvaltningarna årligen utarbetar på varje nivå i
organisationen. Allt arbete ska utgå från vision och värdegrund, utvecklingsmål och
uppdrag samt de styrdokument som definierar verksamhetens grunduppdrag.
Detta innebär att varje verksamhet löpande ska arbeta systematiskt och strukturerat
med att:
•
•
•
•

Analysera förutsättningar och ta fram underlag för miljöarbetet.
Planera verksamhet/insatser för miljöarbetet.
Säkerställa genomförande genom operativt arbete i verksamheterna.
Följa upp och analysera mätetal, genomförande och förbättringsarbete.
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Kommunens styrmodell bygger på dialog vilket är en framgångsfaktor för miljöarbetet
som ska genomsyras av ansvarstagande, kunskap och delaktighet. För att miljöarbetet
ska bli effektivt krävs att ledningen i organisationen är aktiv.

Ansvar och roller i miljöarbetet
I Lysekils kommun ska alla verksamheter arbeta för ett ekologiskt hållbart samhälle.
Förtroendevalda och alla medarbetare i kommunen ska vara goda förebilder genom att
ta sitt ansvar för nuvarande och kommande generationer. Vi har alla ansvar för en
hållbar framtid. Varje verksamhet inom kommunen ska därför bedriva ett strukturerat
miljöarbete enligt dessa riktlinjer.
Kommunstyrelsen har ansvaret för övergripande strategiska miljöfrågor i Lysekils
kommun. Kommunstyrelseförvaltningen och avdelningen för Hållbar utveckling utgör
en stödfunktion i arbetet till såväl kommunledning som de olika verksamheterna.
Uppföljning och redovisning av kommunens övergripande utvecklingsmål är en viktig
del av uppdraget, liksom omvärldsbevakning och analys av nuläget. Vidare ingår
samordning av kommunövergripande processer och projekt samt nätverk för
kontaktpersoner. Alla kommunala förvaltningar och bolag ska utse en kontaktperson
för miljöarbetet för att säkerställa samverkan och informationsöverföring.
Lysekils kommun ska arbeta aktivt med utveckling av samverkan mellan förvaltningar
och verksamheter för ett mer kvalitativt och samordnat miljöarbete. Det kan medföra
en ökad resurseffektivitet genom att verksamheterna får en ökad kännedom om
varandras kunskap, kompetens och verksamhet.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän svarar för tillsyn och prövning enligt miljöbalken i
de tre kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Nämnden har en viktig roll i att
delta med sin kompetens i respektive kommuns arbete med bland annat strategiska
styrdokument och i samhällsplaneringen.
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Inriktning av miljöarbetet
Hållbar konsumtion
En stor del av dagens miljöproblem hänger samman med vår konsumtion av varor och
tjänster. Vi använder för mycket av jordens resurser och i många fall använder vi inte
resurserna på det mest effektiva sättet. För att vår konsumtions negativa klimat- och
miljöpåverkan ska minska måste vi förändra hur och vad vi konsumerar.
Lysekils kommun är en stor organisation vars egen konsumtion av varor och tjänster
har en stor påverkan på miljön och klimatet. Kommunen kan också vara en förebild för
dem vi möter i vår verksamhet. Genom att kommunicera vårt miljöarbete och goda
exempel vill vi bidra till ett ökat engagemang hos Lysekilsborna.
Sex områden är prioriterade för att nå en mer hållbar konsumtion i kommunens
verksamheter:
Upphandling
Offentlig upphandling står för omkring en femtedel av Sveriges totala BNP. Med sin
köpkraft har därmed kommuner, landsting och regioner en verklig möjlighet att
påverka i hållbar riktning. Kommunen ska verka för en långsiktig hållbar utveckling
genom att upphandla varor och tjänster som bidrar till en god livsmiljö och har en
begränsad påverkan på klimatet med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta innebär att
kommunen köper varor och tjänster utan att orsaka ökade miljöproblem.
Upphandlingen ska ske med stöd av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.
Resultatet ska följas upp årligen. Kommunstyrelseförvaltningen samordnar arbetet
med att säkerhetsställa hållbara upphandlingar.
Effektiv och fossilbränslefri energianvändning
Klimatpåverkan kan i många fall minska med hjälp av energieffektivisering av
befintliga byggnader och att vid nybyggnation välja energieffektiva lösningar. Vid
nybyggnation ska kommunen sträva efter så kallade nära-noll-hus i enlighet med EUdirektiv och plan- och byggförordningen (PBF).
I kommunens lokaler ska fossila bränslen fasas ut och förnybara energilösningar
användas i så hög utsträckning som möjligt. Kommunen ska vara en föregångare i att
använda pröva ny och innovativ teknik.
Ekologisk och klimatsmart mat
Måltider som serveras inom kommunens verksamheter ska så långt som möjligt vara
ekologiska och klimatsmarta. Lysekils kommun strävar också efter en ökad andel
vegetabiliska livsmedel samt att säsongsanpassa måltiderna. Vidare ska matsvinnet
minimeras i alla verksamheter. Vid inköp av livsmedel ska hänsyn tas till
produktionsvillkor, minskade transporter, förbättrad avfallshantering och minskad
energianvändning. I enlighet med regeringens Livsmedelsstrategi ska ambitionen för
offentlig sektor vara att 60% av livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade
ekologiska produkter år 2030.
Kaffe och te som erbjuds i kommunens verksamheter ska vara rättvisemärkt och
KRAV-märkt eller motsvarande. Mjölk ska vara ekologisk. Frukt ska om möjligt vara
ekologisk eller säsongsanpassad. Kött ska vara producerat enligt svenska
djurskyddskrav.
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Avfallshantering
Grundkraven för sortering av avfall inom varje verksamhet i kommunen är: Matavfall,
papper/tidningar, wellpapp/kartong, pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar,
batterier samt farligt avfall. Kravet gäller alla arbetsplatser i koncernen Lysekils
kommun som verkar i lokaler som ägs eller hyrs av kommunen. Kommunens olika
boenden är undantagna på grund av den personliga integriteten.
Transporter
Vid resor i tjänsten ska allmänna kommunikationsmedel som buss eller tåg väljas i
första hand. Flygresor kan användas i undantagsfall när tidsvinsten blir betydande.
Kommunens fordonspark ska bestå av bilar med låg miljöpåverkan, år 2030 ska
kommunen i enlighet med det nationella målet ha en fossiloberoende fordonsflotta. Vid
sammankomster som kräver resor ska digitala mötesalternativ alltid övervägas som ett
alternativ.
Kemikalieanvändning
I vår vardag finns tusentals olika kemikalier – i kläder, mat, leksaker, möbler och
hygienprodukter. Kemikalier underlättar vår vardag men vissa av dessa är miljögifter
som kan orsaka cancer, skada vår arvsmassa, minska våra möjligheter att få barn eller
påverka våra hormonsystem. Därför ska Lysekils kommun arbeta för att skapa giftfria
miljöer och en plan för att minska användningen av skadliga ämnen ska tas fram.
Barn är särskilt känsliga eftersom de växer och utvecklas. Därför ska den miljö där
barnen vistas, som förskolor, skolor och idrottsplatser, prioriteras. Vi skapar giftfria
miljöer genom att ställa krav på det vi köper in och byter ut leksaker, kläder, möbler,
byggmaterial och andra produkter som innehåller farliga ämnen.

Hållbar natur
Våra unika naturresurser är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att Lysekil är
en attraktiv kommun. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande
ekosystem eftersom deras funktion och processer bygger på att det sker ett samspel
mellan olika arter som alla har olika roller. Naturen har även ett stort värde för vår
fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande.
Vi ska ha god kunskap om kommunens värdefulla naturmiljöer och ta hänsyn till dem
vid planering och exploatering. Vi ska sköta och förvalta kommunens naturresurser på
ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden och ökar dess resiliens. Vi ska också ha
god kunskap om kommunens marina miljöer och verka för en god marin livsmiljö.

Hållbar samhällsplanering
Genom den fysiska planeringen och hur vi exploaterar ska vi bidra till långsiktig hållbar
användning av mark och vatten. Genom att integrera miljö- och naturhänsyn i
planeringen ska vi bidra till ett gott miljötillstånd och en hälsosam livsmiljö som är
förutsättningen för en attraktiv kommun. Ekosystemtjänster samt grön och blå
infrastruktur ska värnas i den fysiska planeringen som vi också måste anpassa till
framtidens klimat- och väderfenomen.
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Postadress: 453 80 LYSEKIL
Tel: 0523-61 30 00
Webbplats: lysekil.se

Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut
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Uppdaterade avtal med E-hälsomyndigheten
Detta utskick vänder sig till alla som använder E-hälsomyndighetens
tjänster för vården, till exempel vid förskrivning av e-recept,
användning av Pascal eller NPÖ.

Varför inför E-hälsomyndigheten nya avtal?
Nuvarande avtal har inte varit föremål för en samlad översyn sedan de
infördes vilket innebär att innehållet inte återspeglar de förutsättningar som
gäller för användandet av E-hälsomyndighetens produkter idag. Ny och
ändrad lagstiftning, eller nya myndighetsuppdrag som berör registren och
tjänsterna kräver anpassningar och den nya processen skapar även mer
flexibla möjligheter att hantera detta.
Syftet har också varit att ta höjd för de ändringar och anpassningar som
behöver göras med anledning av införandet av den Nationella
läkemedelslistan 1 juni 2020.

Vem berörs av detta?
De nya avtalen behöver tecknas av alla som bedriver vård och omsorg och
som använder E-hälsomyndighetens tjänster. Det gäller exempelvis vid
förskrivning av e-recept, förskrivning av recept till dospatienter (Pascal),
användning av nationell patientöversikt (NPÖ) eller andra tjänster som
hämtar information om patienter.

Vad innebär det för er organisation?
Alla aktörer som önskar ansluta och få åtkomst till E-hälsomyndighetens
register och tjänster behöver teckna ett huvudavtal och godkänna de
allmänna villkor som är tillämpliga för aktören i fråga.
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För er som redan är anslutna till våra tjänster och har avtal med Ehälsomyndigheten innebär införandet av de nya avtalsvillkoren att ni behöver
uppdatera ert avtal med oss.
Detta kan ni göra genom att ladda ned och underteckna huvudavtalet för
anslutning och godkänna de allmänna villkor som är tillämpliga för er. Det
nya avtalet ersätter det avtal som ni har med oss och detta upphör därmed
att gälla.
Uppdateringen av avtalet kommer inte att påverka er befintliga anslutning
eller åtkomst till våra register och tjänster.
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De nya avtalen och villkoren hittar ni på vår webb
www.ehalsomyndigheten.se/teckna och uppdatera avtal
1. Ta del av villkoren som gäller för er.
2. Skriv ut och fyll i huvudavtalet med den information som är relevant
för er organisation och skicka in avtalet till E-hälsomyndigheten på
angiven adress.
3. Vi tar emot och registrerar ert nya avtal.

Ert nya avtal måste vara påskrivet och inskickat till oss på
E-hälsomyndigheten senast den 30 november 2019.

Om ni har några frågor kring avtal och villkor är ni alltid välkomna att
mejla så hjälper vi er.
Kontakta oss genom att skicka in ett ärende till vår registrator. Märk
gärna ditt mejl med ”Avtalsfrågor kundansvariga”.
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E-post: registrator@ehalsomyndigheten.se
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

LKS § 149

2019-10-09

Dnr 2019-000263

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils
kommun för perioden 2020-2023
Sammanfattning
Lysekils kommun har sedan slutet av 1990-talet tecknat folkhälsoavtal med Hälsooch sjukvårdsnämnden.
Nuvarande samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils
kommun sträcker sig över perioden 2016 – 2019. Under våren har dialoger kring
förnyelse av avtalet förts. Både hälso- och sjukvårdsnämnden och Lysekils kommun
är nöjda med modellen och önskar förnya samverkansavtalet.
Innehållsmässigt är det nya avtalsförslaget till stor del samma som nuvarande.
Samverkansavtalen med dess tillhörande fyra bilagor är identiska för samtliga
kommuner i Fyrbodal, förutom nivån på ekonomisk ersättning och lokala
styrdokument. Finansieringsmodellen 50/50 är den samma som nuvarande.
Förvaltningens föreslår kommunstyrelsen att godkänna samverkansavtal avseende
gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils kommun för perioden 2020-2023.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-22
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils kommun för
perioden 2020-2023
Riktlinjer för utvecklingsmedel samverkansavtal folkhälsa
Budgetmall 2020 samverkansavtal folkhälsa
Uppföljningsmall ekonomi 2020 samverkansavtal folkhälsa
Uppföljningsmall insatser 2020 samverkansavtal folkhälsa
Protokollsutdrag VGR
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal avseende gemensamma
folkhälsoinsatser i Lysekils kommun för perioden 2020-2023.

Beslutet skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden norra
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

Remiss, 2019-09-26

Synpunkter på förslag till
Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn – samverkan mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
Ett förslag till en länsgemensam riktlinje har tagits fram, som beskriver hur hälso- och
sjukvård och kommun ska samverka då det finns oro för ett väntat barn. En
partsammansatt arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalandsregionen och
kommuner i Västra Götaland har tagit fram förslaget.
Redan under en graviditet kan det finnas behov av samverkan mellan olika aktörer för
att säkerställa utökat stöd och skydd till fördel för det väntade barnet. Syftet med
riktlinjen är att tillgodose behovet av insatser och att säkerställa jämlik tillgång till
insatser i Västra Götaland. Målet är att skapa säkerhet och trygghet för det väntade
barnet genom att uppmärksamma blivande föräldrars levnadsvillkor, behov och
föräldraförmåga samt att bedöma risker ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt
perspektiv. Riktlinjen ska tydliggöra arbetsmodeller för att i tidigare skede under
graviditet inleda samverkan mellan hälso- och sjukvård och kommun om insatser till
förmån för det väntade barnet.
Riktlinjen riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen eller
kommunerna i Västra Götaland som verksamhetschef, områdesansvarig eller ansvariga
för verksamheter som möter målgruppen.
Riktlinjen innebär ett nytt förhållningssätt och ändrade arbetsformer, vilket inte
bedöms medföra några krav på ökade ekonomiska eller personella resurser. Att
samverka i tidigt skede förväntas framförallt bidra till ökad trygghet och säkerhet för
det väntade barnet, men också till långsiktig resursbesparing.
Uppdragsgivare är Ann-Charlotte Järnström, direktör för VästKom och Ann
Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen.
Lämna synpunkter senast den 13 december 2019
Västra Götalandsregionen lämnar synpunkter till:
Tina Andersson
Regionens Hus
411 04 Göteborg
tina.andersson@vgregion.se

Kommunernas synpunkter lämnas till respektive kommunalförbund:
Göteborgsregionen
Fyrbodals kommunalförbund
gr@goteborgsregionen.se
Kansli@fyrbodal.se
Vid frågor:
Cecilia.axelsson@goteborgsregionen.se

Vid frågor:
annica.johansson@fyrbodal.se

Skaraborgs Kommunalförbund
Boråsregionen
SkaraborgsKommunalfoerbund@skovde.se info@borasregionen.se
Vid frågor:
Karin.ahlqvist@skaraborg.se

För frågor kontakta:
Tina Andersson, Västra Götalandsregionen
tina.andersson@vgregion.se
0700-20 64 29

Vid frågor:
maria.andersson.willner@borasregionen.se

Charlotta Wilhelmsson, VästKom
charlotta.wilhelmsson@vastkom.se
0703-42 81 77

