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§ 37 Dnr 2021-000187  

Egenkontroll av tider för skyddsbedömning, förhandsbedömning samt 
utredningar inom Barn- och ungdomsenheten 
Sammanfattning 
I samband med att avvikelser i enhetens arbete rapporterats 2019 och 2020 har 
åtgärder tagits fram för att komma tillrätta med identifierade brister. Flertalet 
åtgärder har genomförts under 2020 som avser att rättssäkra process för 
skyddsbedömning, förhandsbedömning och utredningstider. 

Då nya rapporter om avvikelser har inkommit under första delen av 2021 har beslut 
fattats om att tillsätta omfattande egenkontroller. Dessa rör skyddsbedömning och 
förhandsbedömning av inkomna anmälningar samt kontroller av utredningstider på 
avslutade utredningar.  

Kontrollerna har påbörjats i förvaltningen med start 2021-03-01 och sker 
månadsvis. De kommer att fortlöpa året ut med eventuellt förlängning 2022. 
Resultat av egenkontroller redovisas vanligtvis i samband med Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen påföljande år. 

Utvalda delar av de angivna kontrollerna kommer dessutom att redovisas till nämnd 
i samband med uppföljning av verksamhet i årsrapport. Detta då de också används 
som kvalitetsindikatorer för uppföljning av kvalitetsfaktorer för att säkerställa 
rättssäker myndighetsutövning.  

Socialnämndens beslut 
Nämnden tar del av informationen och lägger det till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Enhetschef BoU 
1:e socialsekreterare 
Utredare 
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§ 38 Dnr 2021-000128  

Svar på remitterad motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel 
Arwidsson (SD) m fl - Inför språkkrav vid anställning av personal inom 
vårdomsorgen 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 februari 2021, § 23, att remittera en motion 
från Christoffer Zackariasson, Daniel Arwidsson, Magnus Elisson och Tommy 
Westman, Sverigedemokraterna Lysekil - Inför språkkrav vid anställning av 
personal inom vårdomsorgen till bland annat socialnämnden. 

I motionen föreslår Sverigedemokraterna Lysekil: 

Vid nyrekrytering av personal inom vårdomsorgen ska det klart framgå genom ett 
språktest i svenska språket, ska motsvara den nivå som Socialstyrelsen 
rekommenderar för personal inom äldreomsorgen. Det innebär godkänd kurs i 
svenska 1 inom gymnasiegemensamma programmet eller svenska 1 som andra språk 
eller motsvarande utbildning. Ett godkänt språktest ska uppvisas vid anställning.” 

Under 2020 genomfördes ett arbete gällande kompetens och titulatur inom 
avdelningen för vård och omsorg och där ett av baskraven för att bli anställd som 
undersköterska är godkända betyg i svenska 1/svenska som andraspråk 1  
(100 poäng).  Detta har förhandlats med berört fackförbund och tillämpas från och 
med februari 2021.  

Inom kommunen förs i skrivande stund en dialog kring att gå med i Vård och 
omsorgscollege. Detta kommer ytterligare att stärka kvaliteten på genomgångna 
utbildningar samt öka samverkan mellan, skola, arbetsliv och fackförbund. Inom 
vård och omsorgscollege finns utbildning till språkstödjare som arbetsgivarna kan 
använda i syfte att ytterligare stödja språkutveckling på redan anställd personal.  

I dagsläget studerar ett antal personer omvårdnadsprogrammet, via 
Äldreomsorgslyftet, några av dessa har extra svenskundervisning just för att nå 
godkänt betyg i svenska 1 /svenska som andraspråk 1 i syfte att erhålla en 
anställning som undersköterska.  

Beslutsunderlag 
Motion från SD - Inför språkkrav vid anställning av personal inom vårdomsorgen 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-10, § 23 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Ann-Charlotte Strömwall (L) och Piotr Warta (SD): Återremittera svaret på 
remitterad motion från Sverigedemokraterna (SD) på grund av att vi vill ha mer 
information om språkkrav på fler anställda grupper, till exempel timanställningar 
och nyanställningar. Vi hörde på mötet att vikarier inte innefattas av språkkravet. På 
grund av det ovan angivna yrkar vi på återremiss. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och 
finner att ärendet ska avgöras idag.  

Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Ricard Söderbergs förslag 

Nej-röst för Ann-Charlotte Strömwall och Piotr Wartas förslag  

Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster för Ricard Söderbergs förslag och 6 nej-röster för Ann-Charlotte 
Strömwall och Piotr Wartas förslag beslutar socialnämnden enligt Ann-Charlotte 
Strömwall och Piotr Wartas förslag.  

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
Ricard Söderberg (S) x   
Ronny Hammargren (LP)  x  
Charlotte Wendel Lendin (S) x   
Mårten Blomqvist (S) x   
Ann-Charlotte Strömwall (L)  x  
Marie Lindgren (LP)  x  
Philip Nordqvist (M)  x  
Piotr Warta (SD)  x  
Britt-Marie Kjellgren (K)  x  
Summa 3 6  

  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att återremittera förvaltningens svar på den remitterade 
motion från Sverigedemokraterna (SD), för att få mer information om språkkrav på 
fler anställda grupper, till exempel timanställningar och nyanställningar, då det 
framkom på mötet att vikarier inte innefattas av språkkravet. På grund av det ovan 
angivna yrkar vi på återremiss. 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen 
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§ 39 Dnr 2021-000035  

Sammanställning - Budgeterade placeringar inom vuxen-, barn- och 
ungdomsenheten  
Sammanfattning 
Placeringar av barn och unga samt vuxna med missbruksproblematik kan ha stor 
påverkan på socialnämndens ekonomiska resultat. 

För att bättre följa budgetläget för placeringar inom vuxen, barn- och 
ungdomsenheten tar förvaltningen varje månad fram en sammanställning som 
redovisas för nämnden.  

Beslutsunderlag 
Sammanställning över placeringar 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 40 Dnr 2021-000001  

Ekonomisk åtgärdsplan 2021 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen presenterade 2021-03-29 ekonomisk uppföljningsrapport U1 
avseende nämndens verksamhet 2021. Av rapporten framgår att årets förväntade 
utfall visar på minus 2,3 mkr. 

Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan för att 
komma tillrätta med underskottet. Förvaltningen redovisar förslag till åtgärdsplan 
för socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-19 
Konsekvensbeskrivning 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Britt-Marie Kjellgren (K) Ann-Charlotte Strömwall (L): Att avslå förvaltningens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar 
enligt Ricard Söderbergs förslag. 

Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Ricard Söderbergs förslag 

Nej-röst för Britt-Marie Kjellgren och Ann-Charlotte Strömwalls förslag.  

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för Ricard Söderbergs förslag och 2 nej-röster för Britt-Marie 
Kjellgren och Ann-Charlotte Strömwalls förslag beslutar socialnämnden enligt 
Ricard Söderbergs förslag.  
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Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
Ricard Söderberg (S) x   
Ronny Hammargren (LP) x   
Charlotte Wendel Lendin (S) x   
Mårten Blomqvist (S) x   
Ann-Charlotte Strömwall (L)  x  
Marie Lindgren (LP) x   
Philip Nordqvist (M) x   
Piotr Warta (SD) x   
Britt-Marie Kjellgren (K)  x  
Summa 7 2  

 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärdsplan. Uppföljning av 
den ekonomiska handlingsplanen ska göras månatligen på socialnämndens 
sammanträden.  

Reservationer 
Britt-Marie Kjellgren (K) och Ann-Charlotte Strömwall anmäler skriftlig reservation 

 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Kommunstyrelsen   
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Reservation från Britt-Marie Kjällgren (K) mot socialnämndens beslut  
2021-04-28, § 40 

Ekonomisk åtgärdsplan 2021 
Jag reserverar mig mot socialnämndens beslut att godkänna förvaltningens förslag 
till åtgärdsplan. 

Minskat antal säboplatser 
Förslaget innebär en minskning med 8 boendeplatser och att en boendeenhet 
tomställs vilket jag är helt emot. 
Löftet att ”öppna i framtiden om behovet drastiskt skulle förändras” ställer jag mig 
ytterst tveksam till. 
Däremot oroar jag mer för de ekonomiska argumentet ”har antalet tomma platser 
kvarstått under en lång period /… / kan det inte anses i förenlighet med 
ekonomiska styrprinciper om effektivt resursutnyttjande att ha så många platser 
tomma”. 
(Gullvivan! Lång tid, tomma platser, nedläggning!) 

Genomgång av hemtjänsten med omfattande omsorgsbehov 
Att det finns brukare i hemtjänsten som har ett stort omvårdnadsbehov är ingen 
nyhet. Att lösningen skulle vara att få möjlighet till en plats på Säbo har jag 
ingenting emot.  
Med planen att minska antalet platser på Säbo har jag svårt att se detta som en 
möjlig lösning för dessa brukare.  
Aktivitetsplaner! Åtgärdsplaner! Handlingsplaner! 
Det spelar ingen roll vad planerna kallas, när alla innebär besparingar med 
nedskärningar av den offentliga sektorn som följd. 
  



 

  Socialnämnden
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-04-28 
 

11 (18) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
 4621993A30175484CFDC2A42D404B2FA443DE314D7 

 

 

 

Reservation från Ann-Charlotte Strömwall (L) mot socialnämndens beslut  
2021-04-28, § 40 
Jag kan inte godkänna förvaltningens förslag om att stänga en avdelning på ett 
särskilt boende. Jag tror att det finns ett ”uppdämt behov” av platser efter folk har 
fått vaccin mot Corona, som också spekulerats i tidningen ”Kommun Aktuellt” som 
ges ut av SKR. Man menar att folk som vårdats hemma alldeles för länge för de eller 
deras anhöriga inte velat ha en SÄBO-plats under pandemin kommer att utgöra ett 
uppdämt behov av plats inom det snaraste. 

Vi fick inte skriftligen klart i beslutet vilken avdelning som skall ”tomställs” 
(stängas). Att inte få information om detta bidrager också till att jag inte är beredd 
att ta detta beslut. 

Så har vi ju också i färskt minne hur illa det blev senaste stängning och flytt, vad 
gällde Skaftöhemmet Gullvivan. Det går ju inte att jämföra här, men man kan inte 
behandla människor, varken barn ej heller de äldsta på ett så dåligt sätt. Dessutom 
går kommunen med ett stort plus, vilket gör mig mycket frågande i detta. 

Jag reserverar mig mot beslutet att stänga platser i särskilda boendet i Lysekil. 
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§ 41 Dnr 2021-000001  

Ekonomisk uppföljning 2021 
Sammanfattning 
Enligt kommunens styrmodell ska uppföljning av budgetramar och resurser ske  
per sista feb (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3), 31 oktober (U4) samt årsrapport 
per 31 december. 

Utöver det ska månadsrapporter redovisas för mars, maj, september och november. 

Månadsrapporten för mars omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden 
och prognos för helår. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning mars 2021 
Uppföljningsrapport 
Standardrapport mars 2021 
Förvaltningsöversikt mars 2021 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag med tillägget:  

Förvaltningen aviserar ett underskott på 5,1 mnkr efter antagen åtgärdsplan, vilket 
beror på placeringar. Förvaltningen bedömer det som omöjligt att hämta hem detta 
underskott under året. Därför hemställer socialnämnden hos kommunfullmäktige 
att kommunfullmäktige utökar socialnämndens budget för 2021 med 5,1 mnkr.  

Charlotte Wendel Lendin (S), Ann-Charlotte Strömwall (L), Piotr Warta (SD), Britt-
Marie Kjellgren(K) och Ronny Hammargren (LP): Bifall till Ricard Söderbergs 
förslag. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av och godkänner den ekonomiska redovisningen av den 
ekonomiska uppföljningsrapporten per mars månad.  

Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att utöka socialnämndens 
budget för 2021 med 5,1 mnkr. Förvaltningen bedömer det som omöjligt att hämta 
hem underskottet under året som beror på placeringar  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer  
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Kommundirektör  
Socialchef 
Avdelningschefer 
Förvaltningsekonomer   
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§ 42 Dnr 2021-000025  

Information om avvikelser - lex Sarah, lex Maria och 
synpunkter/klagomål  
Sammanfattning 
Socialnämnden får information om avvikelser som: lex Sarah, lex Maria och 
inkomna synpunkter/klagomål i upprättad lista. 

Beslutsunderlag 
Sammanställd lista på avvikelser – lex Sarah, lex Maria och synpunkter/klagomål 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 43 Dnr 2021-000005  

Redovisning av delegationsbeslut  
Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande, vice 
ordförande samt annan ledamot och tjänstepersoner enligt socialnämndens 
delegationsordning. 

Socialnämnden tar del av de fattade delegationsbeslut som förtecknats i lista till 
socialnämndens sammanträde 2021-04-28. 

Ordförande- och biståndshandläggarbeslut anmäls. 

Beslut enligt: 

SoL - Socialtjänstlag 

LVM - lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Beslutsunderlag 
Lista över fattade delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 44 Dnr 2021-000015  

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar 
Sammanfattning 
Kammarrätten i Göteborg - Protokoll 2021-04-09 - Mål nr 2078-21 - Klagande 
vårdnadshavare, offentligt biträde - Motparter 1. socialnämnden i Lysekils kommun, 
2. den unge, ställföreträdare och offentligt biträde - överklagat avgörande 
förvaltningsrätten i Göteborgs dom 2021-03-17 i mål nr 1243-21 - Saken beredande 
av vård av unga, LVU; nu fråga om byte av offentligt biträde - Sekretessprövning enl. 
OSL 
 
IVO - Förslag om regeländringar för tillståndsprövning 
 
Kommunstyrelsen – Utbyte av fordon – Inriktningsbeslut för fordonsflottans 
utveckling. 
 
Kommunfullmäktige – Revidering av destinationsstrategi Lysekil 2030. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen – Meddelande efter antagande av detaljplan för 
Torvemyr etapp 2 Skaftö-Backa 3:351 m fl. 
 
Västra Götalandsregionen – Avtal Samverkan mellan kommunerna, regionen och 
lärosätena i Västra *Götaland avseende verksamhetsförlagd utbildning 
akademiskvårdutbildning på grund- och avancerad nivå. 
 
Kammarrätten i Göteborg:  
Protokoll 2021-04-09 - Mål nr 2078-21 - Klagande vårdnadshavare, offentligt 
biträde - Motparter 1. socialnämnden i Lysekils kommun, 2. den unge, 
ställföreträdare och offentligt biträde - överklagat avgörande förvaltningsrätten i 
Göteborgs dom 2021-03-17 i mål nr 1243-21 - Saken beredande av vård av unga, 
LVU; nu fråga om byte av offentligt biträde - Sekretessprövning enl. OSL 
 
Dom 2021-04-07 - Mål nr 887-21 - Klagande vårdnadshavare, ombud, offentligt 
biträde - Motparter 1. socialnämnden i Lysekils kommun, 2. den unga, 
ställföreträdare och offentligt biträde - Överklagat avgörande förvaltningsrätten i 
Göteborgs dom 2020-12-23 i mål nr 14167-20 - Saken beredande av vård av unga, 
LVU - Kammarrätten avslår överklagandet - Sekretessprövning enl. OSL 
 
Förvaltningsrätten i Göteborg: 
Dom 2021-04-13 - Mål nr 3250-21 - Sökande Socialnämnden i Lysekils kommun - 
Motpart, offentligt biträde - Saken beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten beslutar att den 
unge ska beredas vård med stöd av LVU - Sekretessprövning enl. OSL 
 
Beslut 2021-04-13 - Mål nr 4103-21 - Underställande myndighet Socialnämnden i 
Lysekils kommun - Motparter vårdnadshavare, offentligt biträde, den unga, 
offentligt biträde - Saken Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer det 
underställda beslutet - Sekretessprövning enl. OSL 
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Beslut 2021-04-07 - Mål nr 3957-21 - Underställande myndighet Socialnämnden i 
Lysekils kommun - Parter vårdnadshavare 1., offentligt biträde, vårdnadshavare 2., 
offentligt biträde, de unga 3. 4. 5., ställföreträdare och offentligt biträde - Saken 
Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer de underställda besluten - 
Sekretessprövning enl. OSL 
 
Dom 2021-04-06 - Mål nr 2345-21 - Sökande Socialnämnden i Lysekils kommun - 
Motparter 1., offentligt biträde, 2., ställföreträdare och offentligt biträde - Saken 
Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, LVU - Förvaltningsrätten beslutar att den unga ska beredas vård med stöd av 
LVU - Sekretessprövning enl. OSL 
 
Beslut 2021-04-06 - Mål nr 3800-21 - Underställande myndighet Socialnämnden i 
Lysekils kommun - Motparter vårdnadshavare 1., offentligt biträde, vårdnadshavare 
2., offentligt biträde, den unga 3., ställföreträdare och offentligt biträde - Saken 
Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet - 
Sekretessprövning enl. OSL 
 
Beslut 2021-03-24 - Mål nr 3250-21 - Underställande myndighet Socialnämnden i 
Lysekils kommun - Part Den unge 1., offentligt biträde, Vårdnadshavare 2. och 3., 
offentligt biträde - Saken Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer det 
underställda beslutet - Sekretessprövning enl. OSL   

Beslutsunderlag 
Inkomna skrivelser, beslut och domar 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser, beslut 
och domar som förtecknats i protokoll 2021-04-28, § 44. 
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§ 45 Dnr 2021-000032  

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande  
Förvaltningschef 
Ger en lägesrapport om arbetet med Gullvivans omvandling till trygghetsboende. En 
grupp är med från Skaftö och tittar på ritningarna. Det är tre möten inplanerade, 
men efter första mötet meddelar representanterna från Skaftö att de inte vill vara 
med i arbetet längre. 

Fiskebäcks äldreboende blev utnämnd till årets vård- och omsorgsbyggnad 2021. 
Utmärkelsen innebär att det kommer att firas med kaffe och tårta på boendet. 

Att söka stadsbidrag, har lagts ut på en e-tjänst vilka aktuella statsbidrag som går att 
söka: covid-19 1,3 mnkr, motverka ensamhet bland äldre 1,2 mnkr, arbete med 
familjehem 850 tkr, god omsorg av äldre personer 8,3 mnkr, Äldreomsorgslyftet för 
ej utbildad personal 7,1 mnkr. Det är åtta personer som går denna utbildning.  

Ordförande 
Har varit på möte med Fyrbodal, där det diskuterades om färdtjänstavgifter, 
revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet och nära vård. Det är dags för nya avtal. 
Nätverk och kompetens in om individ- och familjeomsorg, det är en ny 
nätverksledare som var med och presenterade sig. Diskussion kring vad som händer 
med ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheterna. Heltidsresan och social 
dumping.  
Har haft Medborgardialog - Trygghet i Lysekil – där Ricard Söderberg och Christina 
Gustavsson är med som politiker och Carina Holgersson är med som 
kommuninnevånare. Gruppen kommer att träffas vid fem tillfällen. 

Vice ordförande 
Har inget att informera om. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen.  
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§ 46 Dnr 2021-000033  

Övrigt  
Sammanfattning 
Ingen övrig fråga anmäls. 
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