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Anslagsbevis av justerat protokoll 
 
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 
 

Nämnd 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokoll justerades 

Datum då justeringen publiceras 

Datum då publiceringen av justeringen upphör 

Förvaring av protokollet 

Socialnämnden 

2021-09-29 

2021-10-05 

2021-10-06 

2021-10-28 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

Underskrift ……………………………………………………………….. 
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§ 10   

Nästa sammanträde 
Sammanfattning 
Rådet för äldre- och funktionshinderfrågor beslutade att ha sitt nästa sammanträde 
den 8 december 2021, kl 09.30 på Fiskebäck. 
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§ 11 
Anmäld fråga – Hur ser planen ut för heltidsresan 
Sammanfattning  
Förvaltningschef Eva Andersson redogör för hur planen för heltidsresan ser ut. 

Avdelningen för socialt stöd - Heltidsresan är införd/påbörjad i alla enheter. 

Avdelningen för vård och omsorg – Endast Fiskebäck har infört heltidsresan. 

Kommande plan är att först införa heltidsresan på SÄBO, därefter kommer 
hemtjänsten.   
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§ 12 
Anmäld fråga – En avdelning på Skärgårdshemmet har stängts, vilken? 
Hur många platser har dragits ner? 
Sammanfattning  
Förvaltningschef Eva Andersson informerar att avdelningen Skäret på 
Skärgårdshemmet, stänges i juni månad, då det under en längre tid funnits 15-20 
tomma platser på kommunens SÄBO. Avdelningen har 8 platser. De som tidigare 
bodde på Skäret har flyttat till andra lägenheter i huset och till andra boenden i 
kommunen. 

Lokalerna finns kvar så det finns möjlighet att öppna upp avdelningen om behov 
uppstår. 

I dagsläget finns endast en SÄBO-plats ledig och den är på Fiskebäck.  

Kommunen har korta verkställighetstider, socialförvaltningen har totalt 90 dagar att 
verkställa fattat beslut om särskilt boende. 
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§ 13 
Anmäld fråga – Har utvärdering genomförts av digitala inköp? 
Sammanfattning  
Förvaltningschef Eva Andersson informerar att det ännu inte gjorts någon 
utvärdering av digitala inköp. 

Kommunen använder sig av digitala inköp. Om det finns individuella behov i 
samband med beställning eller upplockning av varor som inte ingår i tjänsten av 
matleverans få den enskilde ansöka om det i form av hemtjänst. 

Alla livsmedelsaffärer kommunens inbjöds att inkomma med anbud gällande 
digitala inköp. Det var möjligt att lägga anbud på del av kommunen i 
upphandlingen. 
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§ 14 
Anmäld fråga – Socialnämnden har en oförändrad budget 2021 och som 
ligger på samma nivå som 2020, vilka effekter har detta fått? 
Sammanfattning  
Förvaltningschef Eva Andersson informerar om vilka effekter detta fått. 
Förvaltningen har samma budgetramar som för 2020 men har fått kompensation för 
löneökningar och indexuppräkning för omkostnader i enlighet med gällande 
priskostnadsindex. 

Förvaltningen har haft kostnader för covid-19 med 7,5 mkr, det rör personal och 
skyddsutrustning. Förvaltningen har fått ersättning med 5 mkr.  

Placeringar i familjehem har ökat i år och förra året. 

Ett nytt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar har öppnats i  
Lyse-Fjälla. Socialförvaltningen har tidigare haft sju externa köpta platser, men i och 
med att Fjälla öppnat har fyra personer kunnat flytta tillbaka till kommunen.  

Förvaltningen jobbar kontinuerligt med att hemtjänsten och hemsjukvården skall 
vara i ekonomisk balans. Dock är det svårt i hemsjukvården då det är mycket svårt 
att rekrytera sjuksköterskor och fysioterapeuter. 

Socialnämnden tar budget vid socialnämndens sammanträde 2 november 2021. 

Budgeten avser då budgetåret 2022 utifrån den av kommunfullmäktige tilldelade 
ram som beslutades i juni 2021. 

Råden framför att de vill vara en remissinstans innan beslut om budget för 2023 
fattas. 
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§ 15 

Anmäld fråga – Vad händer med övergångsstället vid Fiskebäck? 
 
Sammanfattning  
Magnus Eriksson, trafikingenjör informerar om gångpassagen vid Fiskebäck som är 
en säkerhet för fotgängare mellan busshållplatserna. 

Denna gångpassage är tillfällig tills den nya gång- och cykelbanan är klar.  

Frågan kom även upp kring de blomlådor, sandlådor och solstolar som varit 
uppställda på Kungsgatan under sommaren och skapat en bilfri yta. 
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§ 16  

Anmäld fråga – Cykelbanorna vid Trötemyrsvägen, Landsvägsgatan 
samt Tuntorp i Brastad bör ses över, finns det någon underhållsplan för 
detta 
 
Sammanfattning 
Magnus Eriksson, trafikingenjör får till sig att skicket på cykelbanorna är 
undermåliga med rullgrus o s v. 

Gruset som finns på cykelbanorna beror på att man grävt och detta är inte återställt 
ännu men ska åtgärdas snarast.  

Några av Tuntorps cykel- och gångvägar kommer att åtgärdas nästa år enligt en 
prioriteringsordning i beläggningsinventeringen.  

Alla kommunens cykelbanor är skannade  för att ta fram en underhållsplan och ska 
vara åtgärdade inom en 10-årsperiod. 
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§ 17 

Anmäld fråga – Vad är hyreskostnaden för de boende på nya Fiskebäck 
 
Sammanfattning 

Förvaltningschef Eva Andersson informerar att hyreskostnaden på Fiskebäck är 
6 900 kronor/månad och lägenheterna är ca 40 kvm. Där finns möjlighet till 
parboende. 

På Stångenäshemmet är hyran mellan 6 582 kronor -6 776 kronor/månad  

På Skärgårdshemmet är hyran mellan 5 144 kronor – 6 034 kronor/månad.  

Råden vill ha en föredragning om samtliga avgifter samt om aktuella 
förbehållsbelopp - Vad har de boende kvar att leva på? 

Ärendet tas upp på nästa sammanträde. 
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§ 18 

Anmäld fråga – Hur ser regelverket ut för skyddsrummen i kommunen 
 
Sammanfattning  

Skyddsrummen regleras av ett nationellt regelverk där Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har det övergripande ansvaret för Sveriges 
skyddsrum. 

Kommunen har som fastighetsägare ett ansvar för de skyddsrum som finns inom det 
egna fastighetsbeståndet att de ska vara redo att användas i enlighet med det 
nationella regementet.  

Peter Karlsson, fastighetschef genomförde under förra hösten en genomlysning av 
de skyddsrum som finns i kommunens fastigheter för att få en uppfattning om 
nuvarande status.  

När det gäller privata fastighetsägare som har skyddsrum i sina fastigheter så har de 
samma nationella reglemente som kommunen och det som MSB som är 
tillsynsmyndighet, inte kommunen.  

Frågan ställs om skyddsrummen är skyltade? Inga nya skyddsrum byggs efter 2002. 

Till nästa sammanträde bjuds Peter Karlsson in för att ge information om den 
översyn som gjordes 2020. 
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§ 19 

Anmäld fråga – Hur hanterar socialförvaltningen personal som inte 
önskar vaccinera sig? Hur sker mötet med de boende?  
 
Sammanfattning  

Förvaltningschef Eva Andersson informerar om hur det ser ut i kommunen. Man 
uppmanar ovaccinerade att vaccinera sig och de får gå på arbetstid om så behövs.  

Förvaltningen tar inte emot så många studenter just nu, endast studenter från 
vårdlinjen. Socialförvaltningen följer riktlinjer från Västra Götalandsregionen och 
Folkhälsomyndigheten.  

Vi följer Västra Götalands förskrifter gällande användande av skyddsutrustning i 
vård och omsorg. Vi använder munskydd i allt patientnära arbete. 
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§ 20 

Anmäld fråga – Utvärdering av sommarens verksamhet utifrån 
personalbemanning?  
 
Sammanfattning  
 
Det har fungerat bra under sommaren. Har man tagit ett Covid 19-test måste man 
vara hemma tills man fått svar, vilket inneburit en del frånvaro. 

Sjukskötersketjänster har förvaltningen fått köpa in via bemanningsföretag.   

Personlig assistans har varit lite problematisk under sommaren.  

Men sommaren har i det stora hela fungerat bra. 
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§ 21 

Anmäld fråga – Vid PRO Brastads boulebana ligger rester av gamla 
platsgräset kvar. Vem ansvarar för att detta forslas bort? 
 
Sammanfattning  
 
Den anmälda frågan är åtgärdad. 
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§ 22 

Övrigt 
Sammanfattning  
Reumatikerförbundet i Lysekil har följande frågeställning/påstående gällande 
handikappanpassat badliv vid Lysekils badplatser: 
 
Pinneviks badplats:  
Räcken är trasiga 
Varför är toaletten stängd? 
Vattennivån låg vid badrampen. Går handikappsrampen att flyttas? 
 
Fiskbäcksvik: 
Var är handikappsrampen? 
Badplatsen saknar toalett och har blivit ett hundbad  
 
Långevik: 
Ett alternativ till handikappsramp. Lätt att ta sig dit. 
 
Govik: 
Rusta upp badhytterna 
Önskar toalett närmare badplatsen 
 
Varför tas bryggorna upp så tidigt. Toaletter stängs alldeles för tidigt och tas borg  
 
Frågorna skickas vidare till Peter Karlsson som bjuds in till nästa sammanträde.  
 
Översiktsplanen – Råden önskar en dragning av ÖP på decembermötet. 
 
En påminnelse om att blir det förändringar av de valda representanter från 
föreningarna, är det viktigt att meddela sekreteraren, som diarieför och reviderar 
deltagarlistorna. 
 
Seniormässan är den 10 november 2021, kl 13-15.30 på Skaftö Folketshus – Temat 
är Gemenskap 
 
Hälsovågen Skaftö Folketshus – vandringsleder tillsammans med 
pensionärsorganisationerna på Skaftö 2021-09-29 
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