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Ärende
-

Upprop och val av justerare

Sluten del
1.

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § pkt 1 Föräldrabalken
(FB)
Dnr 23832

Kl 09.00

2.

Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker
Dnr 2019-000265

Kl 09.15

3.

Yttrande till IVO - Tillsyn med anledning av anmälan från anhöriga till
enskilda bosatta på äldreboendet Skaftöhemmet Gullvivan, Lysekils
kommun
Dnr 2019-000222

Kl 10.00

4.

Yttrande till IVO - Tillsyn med anledning av klagomål gällande
handläggningen av ett barnavårdsärende
Dnr 2019-000183

Kl 10.00

5.

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2019-000074

Muntlig information
6.

Information - Arbetet med framtagande av kvalitetsbestämmelser inom
LSS-området
Dnr 2019-000268

Kl 10.15

7.

Information - Ekonomisk uppföljning 2019
Dnr 2019-000019

Kl 10.35

8.

Sammanställning - Budgeterade placeringar inom vuxen-, barn- och
ungdomsenheten
Dnr 2019-000025

Kl 10.50

9.

Sammanställning - Beslut om särskilt boende
Dnr 2019-000015

Kl 11.00

10. Sammanställning av inkomna lex Sarah rapporter och sociala avvikelser
2019
Dnr 2019-000266

Kl 11.05

11. Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande
Dnr 2019-000072

Kl 11.20

12. Information - Läget på äldreboendet Skaftöhemmet Gullvivan
Dnr 2019-000165

Kl 12.30

13. Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar - Socialnämnden 190828
Dnr 2019-000203
14. Övrigt
Dnr 2019-000104
Beslut
Sammanställning - Budgeterade placeringar inom vuxen-, barn- och
ungdomsenheten
Dnr 2019-000025
Sammanställning - Beslut om särskilt boende
Dnr 2019-000015
Sammanställning av inkomna lex Sarah rapporter och sociala avvikelser
2019
Dnr 2019-000266
Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar - Socialnämnden 190828
Dnr 2019-000203

2019-08-20

Tjänsteskrivelse

Sid 1/1

Dnr: SON 2019-000019

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

Ekonomiskt utfall juni 2019
Sammanfattning
Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat per juni månad 2019.
Förslag till beslut
Nämnden tar del av sammanfattande ekonomisk rapport.
Ärendet
Ekonomiskt utfall per juni 2019. Regelbunden uppföljning sker till nämnden.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Catarina Ross
Handläggare

Bilaga/bilagor
Standardrapport juni 2019
Förvaltningsöversikt juni 2019
Utfall och prognos till nämnd 190828
Beslutet skickas till

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

300 Förvaltningsöversikt
Avser: alla
Period: 2019-06
Enhet: Tkr
Nämnd > Aomr > Ansvar

Budget helår

Budget mån

Utfall mån

Avv mån

Budget ack

Utfall ack

1 Kommunstyrelsen

-81 913

-7 107

2 Samhällsbyggnadsnämnden

-45 211

-4 222

-7 645

-538

-40 831

-6 478

-2 256

-22 569

5 Utbildningsnämnden

-362 684

6 Socialnämnden

-385 899

-32 332

-33 269

-937

-33 222

-32 726

496

60 Stab, nämnd och ledning
61 Avd Bistånd

-25 546

-2 180

-1 222

959

-51 606

-4 345

-3 790

554

62 Avd Individ- och familjeomsorg

-62 197

-5 393

-5 966

63 Avd Lss Psykiatri

-87 950

-7 597

-8 238

64 Avd Vård och omsorg

-158 601

-13 707

S:a 6 Socialnämnden

-385 899

0 Miljönämnden
9 Centralt
S:a totalt

Rapport: 300 Förvaltningsöversikt

Avv ack

Utfall ack fg år

-39 463

1 368

-36 364

-27 293

-4 724

-19 888

-182 641

-185 383

-2 742

-176 146

-188 888

-194 641

-5 753

-192 628

-12 741

-7 274

5 468

-5 229

-25 785

-22 405

3 379

-25 541

-573

-30 911

-38 426

-7 516

-34 430

-641

-43 388

-44 811

-1 423

-44 286

-13 510

197

-76 064

-81 724

-5 661

-83 142

-33 222

-32 726

496

-188 888

-194 641

-5 753

-192 628

-2 139

-178

-132

46

-1 070

-956

113

-1 170

887 054

74 556

75 959

1 403

441 707

461 827

20 121

453 794

9 207

-2 506

-4 292

-1 786

5 708

14 091

8 383

27 597
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500 Standardrapport
Nämnd: 6 Socialnämnden

Ansvarsområde: Alla

Ansvar: Alla

Enhet: Tkr. Period: 2019 06
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

1 578

162

8 498

9 216

718

8 685

Hyresintäkter

13 315

1 110

1 121

11

6 658

6 814

157

6 608

Bidrag

22 051

1 838

2 690

852

11 025

15 171

4 145

21 285

Försäljning av verksamhet

Kostnader

Block: Alla

1 825

152

455

303

912

1 641

729

1 418

Övriga intäkter

44 251

3 688

3 298

-390

22 126

18 998

-3 127

22 144

Intäkter

98 438

8 203

9 142

939

49 219

51 841

2 622

60 140

Intäkter

98 438

8 203

9 142

939

49 219

51 841

2 622

60 140

-215 111

-18 690

-17 306

1 384

-104 638

-102 614

2 024

-109 304

-81 839

-7 120

-6 735

385

-39 776

-39 949

-173

-42 678

0

0

0

0

0

0

0

-15

Löner
Soc avgifter
Pensioner och löneskatt
Personalkostnader

-296 950

-25 810

-24 041

1 768

-144 414

-142 563

1 851

-151 997

Bidrag

-22 136

-1 845

-1 905

-61

-11 068

-13 435

-2 367

-12 162

Köp av verksamhet

-41 323

-3 444

-5 622

-2 179

-20 661

-31 374

-10 713

-23 865

Lokalkostnader

-37 067

-3 089

-3 196

-107

-18 533

-18 336

197

-19 743

Förbrukning- & underhållsmtrl

-12 351

-1 029

-768

261

-6 175

-3 615

2 560

-3 585

Övriga kostnader

-73 356

-6 113

-6 222

-109

-36 678

-36 449

229

-40 775

-186 232

-15 519

-17 713

-2 194

-93 116

-103 209

-10 094

-100 130

-1 021

-85

-101

-16

-510

-610

-100

-542

-134

-11

-11

0

-67

-73

-6

-80

Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Kapitalkostnader

-1 155

-96

-112

-16

-577

-683

-105

-622

Räntekostnader

0

0

0

0

0

-9

-9

-4

Övriga finansiella kostnader

0

0

-1

-1

0

-17

-17

-15

Finansiella kostnader

0

0

-1

-1

0

-26

-26

-19

-484 336

-41 425

-41 868

-443

-238 107

-246 481

-8 374

-252 768

-385 899

-33 222

-32 726

496

-188 888

-194 641

-5 753

-192 628

Kostnader
Resultat

Rapport: 500 Standardrapport
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Utfall och prognos intern
Period 190101-190630

Enhet: Tkr

Fördelning avvikelser
Socialnämnden

Budget Ack

Utfall Ack

Ack Avvikelse

Intäkter

Pers.kostn

60 Stab, nämnd och ledning

-12 741

-7 274

5 468

62

3 399

61 Avd Bistånd

-25 785

-22 405

3 379

-38

283

62 Avd Individ- och familjeomsorg

-30 911

-38 426

-7 516

2 824

2 013

63 Avd Lss Psykiatri

-43 388

-44 811

-1 423

199

-278

64 Avd Vård och omsorg

-76 064

-81 724

-5 661

-425

-3 567

-188 888

-194 641

-5 753

2 622

1 850

S:a 6
Socialnämnden

Tillfälligt inhyrd
personal*

Lokalkostnad

42

Köp av
verksamhet

Övr.kost

Summa avv.
per 2019

Prognos
lagd i juni

Prognos
lagd i maj

Prognos
lagd i
april

Prognos
lagd i
mars

Prognos
lagd i feb

-89

2 054

5 468

4 600

4 000

2 951

2 600

1 600

41

3 094

3 379

5 700

5 700

5 500

4 700

4 400

-116

-9 084

-2 804

-7 516

-10 271

-7 594

-7 594

-7 017

-6 097

139

-1 353

-131

-1 423

-4 106

-4 106

-3 892

-3 952

-3 728

-2 052

132

-228

480

-5 661

-9 447

-10 501

-9 563

-8 874

-8 626

-2 401

197

-10 713

2 692

-5 753

-13 524

-12 501

-12 598

-12 543

-12 451

-349

Lysekils kommun
Socialförvaltningen
Biståndsenheten

Delegationsrapport till Socialnämnden enligt 4 kap 1§
Enhet

Antal lediga
lägenheter
Lysekilshemmet
1 avd 1 (D), töms
och städas V.35
Skärgårdshemmet 0
Stångenäshemmet 0

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

Skaftöhemmet
Område

Avser 2019-08-15

Antal beslut om

Orsak till beslut

Väntat över 3 månader

Väntar på Kompassen

plats, säbo
Lysekil/centrum
Lysekil/centrum väst

1

Somatik (psykiatri)

Lysekil/Slätten

1

Somatik

1

Somatik

Lysekil/Mariedal

1

Somatik

Lysekil/Syd
Skaftö

1

Somatik

Brastad

0

Nej, beslutsdatum
2019-06-07
Nej, beslutsdatum
2019-07-02
Ja, beslutsdatum
2019-04-01 men
tackat nej till erbj
2019-05-10
Nej, beslutsdatum
2019-05-28

Ja

Ja, beslutsdatum
2019-03-18 men
tackat nej till erbj
2019-07-05.

Nej

Ja

Nej

Kommentar: Det är också 3 personer på vår korttidsvård där vi tagit emot ansökan om särskilt boende. Det bedöms bli bifall och de bedöms i
dagsläget inte kunna komma hem i väntan på verkställande av säbo. Det finns också en ansökan för ett par från en annan kommun, de vill flytta hit och
maken har enligt nuvarande kommun säbobeslut men hustrun ansöker om medboende.

Datum: 2019-08-15

Namn: Anette Nyfjäll
Biståndshandläggare, Biståndsenheten

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-08-15

SON 2019-000266

Socialförvaltningen
Lidija Beljic, 0523-61 34 80
lidija.beljic@lysekil.se

Sammanställning av inkomna lex Sarah rapporter och
sociala avvikelser
Sammanfattning
Socialförvaltningen har sammanställt avvikelser för perioden 1 januari - 30 juni
2019 enligt socialnämndens gällande rutiner vilka antogs 2016-06-26 med
dnr 2016-000136.
Totalt rapporterades tolv lex Sarah in, jämfört med 16 från föregående period (1 juli
– 31 december 2018). Av de inkomna rapporterna under den aktuella perioden har
två bedömts utgöra allvarliga missförhållanden eller risk för allvarligt
missförhållande och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Av
dessa har IVO fattat beslut om att avsluta ett ärende, efter att förvaltningen gjort en
komplettering. Den andra anmälan som skickades in 20 juni har IVO ännu inte
återkopplat.
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar redovisningen av inkomna avvikelser under perioden
1 januari - 30 juni 2019.
Ärendet
Nämnden har beslutat att socialförvaltningen ska sammanställa avvikelser i form
lex Sarah-rapporter, sociala avvikelser, synpunkter och klagomål halvårsvis.
Den första juli 2011 infördes nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen
(7 kap 6 § och 14 kap 1-7 §§ SoL) och i lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (23 e § och 24 a-g §§ LSS). Bland annat utvidgades
bestämmelserna till att omfatta hela socialtjänstens område och Statens
Institutionsstyrelse (SiS) samt verksamhet enligt LSS.
I lex Sarah ingår en skyldighet för den som bedriver verksamheten att efter en
mottagen rapport utreda och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller risken
för missförhållande. Den som bedriver verksamheten är även skyldig att om det
rapporterade missförhållande eller risk för ett missförhållande är allvarligt, snarast
anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i
verksamheter inom socialtjänsten och enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Syftet är att komma till rätta med brister i verksamheten
och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen.
Alla medarbetare är skyldiga att delta i kvalitetsarbetet och att rapportera
avvikelser från god kvalitet samt risker för missförhållanden i yrkesmässigt
bedriven verksamhet inom socialtjänstens områden. Detta arbetar enhetscheferna
med i det dagliga arbetet och de inkomna avvikelserapporterna vittnar om detta.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

SON 2019-000266

Under arbetet med lex Sarah-utredningar framkommer det att det pågår ett aktivt
arbete både med att informera och utbilda samtliga medarbetare om deras
skyldigheter gällande hanteringen av lex Sarah-rapporter.
Det är enhetschefens ansvar att återkoppla utredningar som har gjorts och gå
igenom planerade åtgärder med respektive arbetsgrupp. Enhetschefen följer sedan
upp åtgärderna och dess resultat.
Förvaltningschefen ansvarar för att uppgifter avseende inkomna rapporter och
utredningar sammanställs och redovisas till socialnämnden två gånger per år. De
uppgifter som redovisas är följande; antal rapporter och anmälningar, berörd
enhet/avdelning, typ av missförhållanden och vidtagna åtgärder. Uppgifter
presenteras fördelat på män och kvinnor.
Missförhållanden och risk för missförhållanden utreds av förvaltningens utredare.
Om utredaren bedömer att den lex Sarah-rapporterade händelsen utgör ett
allvarligt missförhållande eller en risk för allvarligt missförhållande görs en
anmälan till IVO.
Socialförvaltningen ser arbetet enligt lex Sarah som en del i det systematiska
kvalitetsarbetet där syftet är att komma till rätta med brister i den egna
verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Det
är därför viktigt att identifiera bakomliggande orsaker till missförhållandet på
systemnivå.
Sammanställning av lex Sarah-rapporter, avvikelser, synpunkter och
klagomål
Under perioden 1 juni - 30 juni 2019 inkom totalt tolv lex Sarah-rapporter gällande
socialnämndens verksamheter. Av de inkomna rapporterna har två händelser
bedömts utgöra allvarliga missförhållanden eller risk för allvarligt missförhållande,
och anmälts till IVO. Av dessa har IVO fattat beslut om att avsluta ett ärende, efter
att förvaltningen gjort en komplettering av utredningen. I den andra anmälan som
skickades in 20 juni har IVO ännu inte meddelat förvaltningen något beslut.
Det mesta som rapporteras på enheterna utgörs inte av missförhållanden eller
risker för missförhållanden som ska utredas enligt lex Sarah. Det vanliga är att
medarbetare rapporterat att de uppmärksammat smärre brister i förhållande till de
krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter, s.k. sociala
avvikelser. De sociala avvikelserna handlar oftast om brister i tillämpningen av
rutiner, genomförandeplaner eller om brister i utförandet av insats.
Inkommande klagomål och synpunkter hanteras av närmaste chef i form av samtal
eller möten med berörda parter. Därefter genomlyser man verksamheten i syfte att
förändra det som kan komma att bli aktuellt. Resultatet av de insatta åtgärderna
återkopplas till berörda.
När avvikelser berör myndighetsutövningen grundar sig klagomålet på missnöje av
beslutet i sig eller brister och fel i verksamheten.
Av de inkomna klagomålen från verksamheter inom LSS, IFO och VoO rör sig
majoriteten av dessa stängningen av Skaftöhemmet. Övriga handlar främst om
utförandet av insats, beslut i individärenden och bemötande.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

SON 2019-000266

De synpunkter som lämnats in handlar om förslag att inrätta en ”demensby” i likhet
med Vellinges modell och utökad information om kommunens hemtjänst i form av
ett mer uppsökande arbete.
Beröm ges för Trygg hemgångs insats och den vård och omsorg som tillhanda ges
inom verksamheter inom VoO.

Nedan följer sammanställningen av samtliga lex Sarah-rapporter, avvikelser,
klagomål och synpunkter, 1 januari - 30 juni 2019:
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Tjänsteskrivelse
Dnr

SON 2019-000266

Bedömning
Antalet lex Sarah-rapporter har minskat med fyra stycken i jämförelse med
förgående period vilket knappast kan vara av betydelse. Det som däremot behöver
uppmärksammas är tiden mellan upptäckt av händelse, rapportering, utredning
och beslut. Denna tid behöver i första hand minskas för att rätta till brister i
verksamheten så snart som möjligt och för att förhindra att liknande
missförhållanden uppkommer igen, såväl i den egna som i andra verksamheter
inom socialförvaltningen. Viktigt är att fullgöra kravet att skyndsamt rapportera
och att utreda händelser enligt lex Sarah inom rimlig tid.
I utredningarna av lex Sarah-rapporterna framkommer ett mönster av komplexa
faktorer som samverkar och påverkar varandra. Sådana faktorer kan bland annat
vara brister i reell kompetens hos chefer och medarbetare, bristfälliga processer
eller rutiner, efterlevnad av dessa eller uppföljning av åtgärdernas effekt.
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Dnr

SON 2019-000266

Annat som brister i verksamheterna är kompetensförsörjning,
informationsöverföring, eller otillräcklig samordning/samverkan vilket inte sällan
utmynnar i felaktig eller utebliven insats.
Något som utredaren möter i samband med lex Sarah-utredningar av uppkomna
missförhållanden är att ledningsfunktioner ibland uttalar att de under lång tid känt
till de problem som uppdagats. Slutsatsen blir då att åtgärderna som vidtagits inte
varit tillräckligt effektiva då missförhållande ofta upprepas.
Uppföljningen av insatta åtgärder är också mycket viktigt för att åstadkomma bra
resultatet och öka kvaliteten i verksamheterna.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Lidija Beljic
Utredare

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschefer
Utredare
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-05-29

7 (41)

§ 78
Fastställande av dokumenthanteringsplan för Lysekils kommun gällande
avsnitten Styrning, Verksamhetsstöd och Samhällsservice
Dnr:

LKS 2019-082

Mot bakgrund av arkivreglementets krav på dokumenthanteringsplaner för nämnderna
har kommunens verksamheter i samverkan med arkivmyndigheten tagit fram en
sammanhållen dokumenthanteringsplan för Lysekils kommun. Då styrning,
verksamhetsstöd och samhällsservice enligt kommunens klassificeringsstruktur ligger
under kommunstyrelsens verksamhetsområde, är det styrelsen som ska fastställa dessa
delar av kommunens dokumenthanteringsplan.
Av praktiska orsaker bör behov av smärre justeringar löpande kunna göras av
respektive förvaltning utan behandling av förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-10
Dokumenthanteringsplan avsnitten 1, 2 och 3
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa avsnitten styrning, verksamhetsstöd och
samhällsservice i dokumenthanteringsplanen för Lysekils kommun, och att smärre
justeringar löpande kan göras av förvaltningen.
Beslut skickas till
Samtliga förvaltningar inkl. bilaga 1 och 2

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Dokumenthanteringsplan
Lysekils kommun
2. Verksamhetsstöd

Fastställt av kommunstyrelsen 2019-05-02, § xx
Dnr: LKS 2019-000082

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

2. Verksamhetsstöd
Klassificeringsstruktur

Sedan den 1 januari 2017 registrerar och redovisar Lysekils kommuns handlingar efter
en klassificeringsstruktur (dnr LKS 2016-000689). Kommunens
dokumenthanteringsplan följer klassificeringsstrukturens uppbyggnad och struktur.

Definitioner

Gallra innebär att handlingarna förstörs och bevara innebär att handlingarna sparas. Vid
inaktualitet innebär att handlingen kan gallras när handlingen inte längre behövs för den
löpande verksamheten. Med diariet menas kommunens ärende- och
dokumenthanteringssystem.

Diarieföring

Diarieföring innebär registrering av ärenden och handlingar.
Kommunstyrelseförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen
använder kommunens ärende- och dokumenthanteringssystemet Ciceron. Sedan 1
januari 2019 registrerar samhällbyggnadsförvaltningen samtliga handlingar i ärendeoch dokumenthanteringssystemet EDP Vision.

Elektroniskt bevarande

Handlingar, dokument och uppgifter som enligt dokumenthanteringsplan ska bevaras
måste kunna föras över till Lysekils kommuns e-arkiv. Det är respektive förvaltnings
ansvar att se till att överföring kan ske.
Undantag är hemliga handlingar enligt OSL 15 kap. 2 § Försvarssekretess. Sådana
handlingar förvaras i säkerhetsskåp.

Arkivbildning

När handlingar som ska bevaras, inte längre behövs inom verksamheten och efterfrågan
har avtagit, ska handlingarna överlämnas till kommunens arkiv, efter överenskommelse
med arkivmyndigheten. Handlingar som ska gallras behålls av förvaltning till
gallringsfrist inträffar. Detta gäller både analoga och elektroniska handlingar.
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Klass

2.1
2.1.1

Handling

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Administration av
handlingar
Utlämnande av allmän
handling
Begäran om allmän handling,
sekretessbelagd
Begäran om allmän handling,
offentlig
Utlämnande av allmän handling,
sekretessbelagd

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Enhet

2 år

Diariet

Bevaras

Enhet

2 år

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras
Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs
Uppdateras
löpande.

Enhet
Enhet

1 år

Samtyckesblankett fotografering

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper

Vid
inaktualitet
1 år

Enhet

Återkallande av samtycke

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet

Utlämnande av allmän handling, Papper och
offentlig
elektronisk

2.1.2

Dokument- och
arkivhantering
Dokumenthanteringsplaner
Arkivbeskrivning
Arkivförteckning
Klassificeringsstruktur

2.1.3

Register
Personuppgiftsbiträdesavtal
Central registerförteckning
Begäran om registerutdrag
Utlämnande av registerutdrag

2.2

Diarieförs.
Kopia på
utlämnad
handling
behövs ej.
Papperskopia
på utlämnad
handling
behövs ej.

Förvaras så
länge de gäller.

Personaladministration

Med personakt avses den akt som förvaras på personalavdelningen.
2.2.1

Rekrytering
Annons
Anställningsavtal
Förmåner inom
anställningsvillkor

Elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper

Personakt

2 år
Bevaras

Personakt

Bevaras
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Original
Bilaga till
anställningsavtal.

Klass

Handling

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Ansökningshandlingar, erhållen
tjänst
Ansökningshandlingar, ej
erhållen tjänst

Papper och
elektronisk
Elektronisk

Personakt

Bevaras

Registreras

2 år

Överklagan om tillsättning av
tjänst
Ansökningshandlingar för de
som överklagat tillsättningen
Utdrag ur belastningsregister,
personal hem för vård och
boende som tar emot barn (SFS
2007:171) och personal som
utför vissa insatser med barn
med funktionshinder (SFS
2010:479)
Utdrag ur belastningsregister,
för personal som ska arbeta med
barn (SFS 2013:852)

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper

Diariet

Bevaras

På grund av
möjligheten att
överklaga
enligt lag om
förbud mot
diskriminering
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Enhet

2 år

Kopia

Utdrag ur belastningsregister,
enligt skollagen (SFS 2010:800)

Papper

Anhöriguppgifter

Papper och
elektronisk
Papper

Enhet
Enhet

Vid
inaktualitet
Bevaras

Registerkontroll, samtycke till

Papper

Enhet

Bevaras

Referenser, utlåtande från
rekryteringskonsulter
Avtal med konsulter och andra
uppdragstagare
Inrättande av tjänst/befattning,
beslut om

Papper

Enhet

Papper och
elektronisk
Papper

Diariet

Vid
inaktualitet
Bevaras

Enhet

Bevaras

Spontant inskickade
ansökningar. Avser ej
ledigförklarad tjänst.
Introduktionsprogram för
nyanställda

Papper och
elektronisk

Enhet

Vid
inaktualitet

Papper och
elektronisk

Enhet

1 år

Registerkontroll enligt
säkerhetsskyddslagen

Papper
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Anteckning
görs i Lassystem om att
intyg visats
upp.
Anteckning
görs i Lassystem om att
intyg visats
upp.
Vid avslut av
anställning.
Diarieförs.
Hemlig
handling.
Säkerhetsskåp.
Diarieförs.
Hemlig
handling.
Säkerhetsskåp.
Diarieförs
Facklig
samverkan
(FSG)
MBL § 11.

Klass

2.2.2

Handling

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Sekretessförbindelse

Papper

Personakt

Bevaras

Förordnande av kortare
anställningar

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Kan ingå i
anställningsavtal, avtal
med konsult/
uppdragstagare. Bifogas
anställningsavtal.
Diarieförs
Till exempel
parkeringsvakter.

Papper

Personakt

Bevaras

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Enhet
Enhet

Vid
inaktualitet
2 år

Lönesamtal, handlingsplan

Papper och
elektronisk

Enhet

2 år

Medarbetarsamtal,
handlingsplan

Papper och
elektronisk

Enhet

2 år

Behålla/utveckla
Betyg och intyg från
genomgångna utbildningar och
kurser
Kursadministration
Lönesamtal, bedömning enligt
lönekriterier

Inlåst hos chef
eller
registreras i
personalsystem.
Inlåst hos chef
eller
registreras i
personalsystem.
Inlåst hos chef
eller
registreras i
personalsystem.

2.2.3 Löneadministration
Sedan 2014 har Lysekil gemensam löneenhet med Sotenäs och Munkedal, där Munkedal är
värdkommun och ansvarar för arkivhanteringen.
2.2.4 Framtagande av tjänstekort
Kopia av legitimation
Elektronisk
Vid
inaktualitet
Värdehandling
Papper
Enhet
Behålls av den
anställde fram
till avslut av
tjänst.
Återlämnas då
till chef
tillsammans
med
tjänstekort.
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Klass

Handling

2.2.5

Arbetsmiljö
Arbetsmiljöutredning
Arbetsskada, anmälan till
Arbetsmiljöverket via webb
Tillbud (tillbudsanmälningar)
Sammanställning - årlig
uppföljning systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM)
Systematiskt arbetsmiljöarbete
- fördelning av arbetsmiljöarbete
(blankett)
Returnering av
arbetsmiljöarbete (blankett)
Riskbedömning av arbetsmiljö
inklusive handlingsplan

2.2.6

2.2.7

Personalvård
Medvetandegörande samtal
Disciplinåtgärd, skriftlig varning
(dokumentation, underrättelse,
varsel, överläggningsprotokoll,
skriftlig varning)
Rekvisition på individnivå
25-års-uppvaktning
Hälsodeklaration vid
livsmedelshantering (kök)
Utlåtande vid medicinsk
kontroll av nattarbetare
Bemanning och personaluppföljning
Matrikelkort

Personalförteckningar/namnlistor över samtliga anställda

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Papper och
elektronisk
Papper

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Personakt

Bevaras

Papper och
elektronisk

Enhet

Papper och
elektronisk

Enhet

1 år efter
redovisning
2 år

Papper

Personakt

Bevaras

Papper

Personakt

Bevaras

Papper

Diariet

Bevaras

Papper

Personakt

Bevaras

Papper

Personakt

Bevaras

Papper och
elektronisk
Elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Enhet
Personakt

Vid
inaktualitet
Bevaras
Bevaras

Personakt

Bevaras

Elektronisk

Bevaras

Elektronisk

Bevaras

6 av 15

Diarieförs ihop
med beslut, till
exempel
förändring av
verksamhet.

Systematiskt
förda uppgifter
om den
anställdes
tjänstgöring
och lön.
Årets
ackumulerade
namnlista.
personalbudgetens
förteckning
över anställda
eller
motsvarande.

Klass

Handling

Medium

Övertidsjournal

Elektronisk

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

3 år

Enligt Arbetsmiljöverkets
föreskrifter.

Övertidsrapporter
Elektronisk
2 år
2.2.8 Rehabilitering av personal
Handlingar registreras i personalsystem och pappershandlingar skickas till personalavdelningen för
förvaring i personakt när rehabiliteringsärendet är avslutat. Anteckningar om rehabiliteringsärendet
förs kontinuerligt i personalsystem.
Kartläggningssamtal
Papper och Personakt Bevaras
elektronisk
Rehabutredning/plan/avslut
Papper och Personakt Bevaras
elektronisk
Rekvisition för
Papper och Enhet
Vid
företagshälsovård
elektronisk
inaktualitet
Arbetsförmågebedömning
Papper och Personakt Bevaras
elektronisk
Läkarintyg
Papper och Enhet
Vid
Registreras i
elektronisk
inaktualitet rehabsystem.
Gallras senast
vid avslut av
rehabiliteringsärende.
Överenskommelse mellan
Papper och Personakt Bevaras
arbetstagare och arbetsgivare
elektronisk
om 1:a-dagsintyg
Särskilda anställnings2.2. 9
former
Ansökan och överenskommelse
Papper och Enhet
Senaste
Registreras i
om arbetsgivarstöd
elektronisk
bevaras
verksamhetssystem.
Anställningsavtal
Papper och Personakt Bevaras
Registreras i
elektronisk
verksamhetssystem.
Beslut om arbetsgivarstöd
Papper och Personakt Bevaras
Registreras i
elektronisk
verksamhetssystem.
Avbrott, beslut om
Papper och Personakt Bevaras
Registreras i
arbetsgivarstöd
elektronisk
verksamhetssystem.
Inskrivning, individuell
Papper och Enhet
Vid
Registreras i
planering (underlag för uppdrag elektronisk
inaktualitet verksamhetshos AME)
system.
Minnesanteckningar
Elektronisk
2 år
Läkarutlåtande/intyg
Papper
Enhet
Vid
inaktualitet
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Klass

Handling

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

2.2.10

Avslut av tjänst
Egen uppsägning

Papper och
elektronisk

Personakt

Bevaras

Avsked

Papper och
elektronisk

Personakt

Bevaras

Varsel

Papper och
elektronisk

Personakt

Bevaras

Registreras i
verksamhetssystem.
Registreras i
verksamhetssystem.
Registreras i
verksamhetssystem.
Hanteras av
löneenheten i
Munkedal.

Personakt

Bevaras

Avslut av anställning, checklista

Papper och
elektronisk
Papper

Enhet

Dödsfall, dokumentation
Avslutningssamtal

Papper
Papper

Personakt
Enhet

Vid
inaktualitet
Bevaras
Vid
inaktualitet

Elektronisk
Papper
Elektronisk

Enhet

Pension
Avgångsvederlag, beslut om

2.3

Ekonomiadministration

2.3.1

Redovisning
Kundreskontra
Kundregister
Faktureringsunderlag
Inläsningsfiler.

10 år
2 år
2 år

Kundfakturor inklusive
kreditfaktura och kvittning

Elektronisk

10 år

Kundfakturajournal
Kundfaktura via fil
Betalningsfiler och avstämningsoch fellistor vid inbetalningar
och makulering
Betalningspåminnelse
Bestridande av faktura

Elektronisk
Elektronisk
Elektronisk

10 år
10 år
10 år

Fil till inkassobolag med
obetalda kundfakturor
Medgivandeblankett, autogiro
Leverantörsreskontra
Leverantörsregister
Fakturaflöden
Leverantörsfaktura, skannade

Elektronisk
Papper och
elektronisk
Elektronisk
Papper
Elektronisk
Elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

2 år
Bevaras

Gallras årligen
efter sammanställning.

Kundfakturor
från
verksamhetssystem.

Diarieförs

2 år
Enhet

2 år
10 år
10 år
10 år
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Skanningsföretag,
ekonomisystem.

Klass

Handling

Medium

Förvaras

Faktura
Leverantörsfaktura,
utbetalningsorder, manuell
hantering
Sekretessfaktura, registreras i
ekonomisystem
Sekretessfaktura, registreras hos
socialförvaltningen
Faktura, makulerad

Elektronisk
Papper

Enhet

10 år
10 år

Enhet

10 år

Kassaskåp

10 år

Kassaskåp

Filer mellan
leverantörsreskontra och
försystem
Internfakturering
Bokföringsorder
Kassahantering
Kontoutdrag pg/bg inkl.
årsredovisning av leverantörsbetalningar från bank
Verifikationer

2.3.2

2.3.3

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Elektronisk

Enhet

Anmärkning

10 år
10 år

Elektronisk
Elektronisk

Bevaras/
gallras

10 år
Bank

10 år

Papper och
elektronisk
Handkassa, beslut om
Papper och
elektronisk
Handkassa, redovisning
Papper
Kassarapporter/avstämning
Papper
Kontantförsäljning
Papper
Kvittensblock inkl. kontantkvitto Papper
First card, beslut om
Papper
Handkassa, beslut om
Papper
Bokföring och redovisning,
övrigt
Kodplaner
Elektronisk
Skatt och moms
Redovisning, affärsmoms
Papper och
elektronisk

Enhet

10 år

Diariet

Bevaras

Enhet
Enhet
Enhet
Enhet
Diariet
Diariet

10 år
10 år
10 år
10 år
Bevaras
Bevaras

Redovisning moms ”Ludvika”

Papper och
elektronisk

Enhet

Redovisning av preliminär och
slutlig skatt
Deklaration
Medelsförvaltning
Pantbrev, ansvarsförbindelse/
borgensförbindelse

Papper

Enhet

7 år efter
beskaffnings
årets utgång
7 år efter
beskattningsårets utgång
7 år

Papper

Enhet

7 år

Papper

Enhet

Kvitton på återlämnande panter
och ansvarsförbindelse

Papper

Enhet

5 år efter
åtagandets
slut
5 år efter
åtagandets
slut

Bevaras
Skatteverket
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Diarieförs
Kvitton bifogas
Diarieförs
Diarieförs

Klass

2.3.4

2.3.5

2.3.6

Handling

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Finansiella placeringar, beslut
och underlag
Lånehandlingar

Papper

Enhet

Bevaras

Papper

Enhet

Skuldförbindelser

Papper

Enhet

Placering av likvida medel

Papper

Enhet

5 år efter
åtagandets
slut
5 år efter
åtagandets
slut
5 år efter
åtagandets
slut

Bokslut
Bokslut med specifikationer
Systemdokumentation och
behandlingshistorik

Papper
Papper och
elektronisk

Enhet
Diariet

Bevaras
Bevaras

Anmärkning

Diarieförs
Tas ut på
papper 1
gång/år vid
årsbokslut.

Huvudbok
Koncernredovisning/
sammanställd redovisning
Delårsbokslut med
specifikationer
RS, räkenskapssammandrag
Utföranderegister
Kommunernas finansiella
tillgång
Anläggningsregister
Reskontra

Elektronisk
Elektronisk

Investeringskalkyl

Papper och
elektronisk

Enhet

2 år

Papper och
elektronisk
Papper
Papper
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Enhet
Enhet
Diariet

10 år
10 år
Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Enhet

10 år

Diariet

Bevaras

Stiftelser, förvaltning av
Testamente och stadgar
Årsbesked
Deklarationer
Utdelningsdokument
Bokslut/årsredovisning
Bokföring och verifikationer
Ansökan och beslut från
Länsstyrelsen om att avsluta
fond

Papper

Bevaras
10 år
Enhet

10 år

Elektronisk
Elektronisk
Elektronisk

3 år
3 år
3 år

Elektronisk

10 år
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Registreras i
anläggningsregister.
Efter att
anläggningen
har slutat
nyttjats.

Diarieförs

Klass

Handling

2.4

Inköp och försäljning

2.4.1

Inköp och försäljning
Upphandling
Annons med inbjudan till
ansökan om att få lämna anbud,
anbudslämnande
Förfrågningsunderlag med
bilagor och underlag för
anbudsansökan
Anbud som antagits: anbud,
anbudsansökan, tävlingsbidrag,
bekräftelse om deltagande inom
ramen för kvalifikationssystem
och motsvarande handlingar
samt begärda förtydligande och
kompletteringar
Bilagor som utgörs av föremål,
till exempel arbetsprover och
modeller, får gallras eller
återlämnas till anbudsgivaren
under förutsättning att de är
beskrivna eller avbildade i
dokumentation som bevaras.
Öppningsprotokoll
Dokumentation från
förhandling, tester, muntlig
presentation samt
referenstagning
Sammanställning över
kvalificering av anbudsgivare
och utvärdering av anbud
Utvärderingsprotokoll
Tilldelningsbeslut. Handlingar
om beslut, skäl till beslut om
upphandling, beslut om att
avbryta en upphandling
Handlingar som tillkommer vid
överprövning och
skadeståndsmål
Anbud som ej antagits
Avtal
Avtal/kontrakt med bilagor
Licensavtal
Avtal, förlängning

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Elektronisk

Diariet

6 år

Diarieförs.
Behövs ej tas
ut på papper.

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs som
nytt ärende.
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Avtal, begäran om prisjustering
och svar
Avtal, uppsägning
Direktupphandling och
beställning
Direktupphandling, samtliga
handlingar
Beställning eller motsvarande
handling vid avrop mot
ramavtal, i de fall värdet av det
beställda överstiger
direktupphandlingsgränsen
Beställning eller motsvarande
handling vid avrop mot
ramavtal, i de fall värdet av det
beställda understiger
direktupphandlingsgränsen
Försäkringsskada

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs som
nytt ärende.
Diarieförs som
nytt ärende.

Diariet

Bevaras

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk

Enhet

10 år

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Till exempel
skada på bil.

2.5

Bidrag

2.5.1

Utlysning av medel

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Ansökan om bidrag

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Komplettering och
dokumentation, ansökan
Beslut om bidrag

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Till exempel
bidrag,
stipendium,
pris.
Diarieförs.
Även intresseanmälan.
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Enhet

3 år

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diariet

Bevaras

Till exempel
donationsfonder.
Sammanställning
Diarieförs.
Till exempel
kulturpris,
byggnadspris,
folkhälsopris.

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Redovisning av tilldelade medel
Slutrapport, återrapportering
Ansökan om stipendium
Beslut om stipendium
Nominering till pris

Beslut om pris
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Klass

2.6
2.6.1

Handling

Medium

Information och
kommunikation
Information och
kommunikation
Webbplatser

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Elektronisk

Bevaras i
urval

Sociala medier

Elektronisk

Bevaras i
urval

1 gång/år tas
”ögonblicksbilder”,
ut samt vid
större
förändringar
Till exempel
www.lysekil.se,
www.livetilyse
kil.se
1 gång/år tas
”ögonblicksbilder”,
ut samt vid
större
förändringar
Till exempel.
facebook,
instagram.

Felaktiga eller inaktuella
handlingar på webbsidor

Elektronisk

Vid
inaktualitet

2.7

Förvaltning av IT-system

2.7.1

Förvaltning av IT-system
Avtal, digitala verktyg.

Papper

Beställning

Elektronisk

Vid
inaktualitet

Beställning

Elektronisk

6 månader

Support, felanmälan,
ärendehantering

Elektronisk

3 månader

Enhet

Vid
inaktualitet
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Avtal som
varje elev
skriver på.
Till exempel
Ipad,
elevdatorer.
Gallras efter
att eleven
slutat skolan.
Till exempel
telefoni, dator.
Gallras vid
avslut av
abonnemang.
Behörighet
Gallras 6
månader efter
anställning
upphört.
Gallras 3
månader efter
att ärendet
avslutats.

Klass

Handling

Medium

Driftdokumentation

E-postloggar
2.8

Säkerhet

2.8.1

Säkerhet
Polisanmälan

2.9
2.9.1

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Elektronisk

3 månader

Avser både
leverantörens
och
kommunens
egna.
Gallras 3
månader efter
att systemet
avvecklats.

Elektronisk

1 år

Säkerhetskopia-katastrofbackup

Papper och
elektronisk
Elektronisk

Säkerhetskopia-filbackup

Elektronisk

Risk- och sårbarhetsanalys

Papper

Enhet

Bevaras

Personuppgiftsincident,
anmälan till
dataskyddsombudet, utredning,
beslut
Fastighet
Fastighet
Hyresavtal/hyreskontrakt

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Papper och
elektronisk

Diariet

10 år

Uppsägning av
hyresavtal/hyreskontrakt

Papper och
elektronisk

Enhet

10 år

Driftinstruktioner

Elektronisk

Felanmälan fastighet

Elektronisk

Låsschema/passagesystem/
låssystem
Nyckelkvittens

Elektronisk
Papper

Diariet

Bevaras

Diarieförs

14 dagar

Säkerhetskopia utgör ej
allmän
handling.
Säkerhetskopia utgör ej
allmän
handling.
Diarieförs.
Hemlig
handling.
Säkerhetsskåp.
Diarieförs

30 dagar

Enhet

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
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Diarieförs.
Gallras 10 år
efter
avtalstidens
utgång.
Diarieförs.
Gallras 10 år
efter
avtalstidens
utgång.
Gallras vid
uppdatering.
Gallras vid
uppdatering.
Gallras när
nyckel
återlämnas.

Klass

Handling

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Serviceavtal

Papper och
elektronisk

Diariet

Vid
inaktualitet

Överenskommelse

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Ansökan om tillstånd, gällande
brandfarliga varor
Tillståndsbevis, brandfarlig vara
(brandförsvaret)

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Till exempel
ventilation,
pannor,
kylanläggning,
brandskyddsut
rustning.
Gallras vid
uppdatering.
Diarieförs.
Till exempel
föreningar om
skötsel.
Av tillfällig art,
till exempel
cruising.
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs
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Dokumenthanteringsplan
Lysekils kommun
1. Styrning

Fastställt av kommunstyrelsen 2019-05-02, § xx
Dnr: LKS 2019-000082

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

1. Styrning
Klassificeringsstruktur

Sedan den 1 januari 2017 registrerar och redovisar Lysekils kommuns handlingar efter
en klassificeringsstruktur (dnr LKS 2016-000689). Kommunens
dokumenthanteringsplan följer klassificeringsstrukturens uppbyggnad och struktur.

Definitioner

Gallra innebär att handlingarna förstörs och bevara innebär att handlingarna sparas.
Vid inaktualitet innebär att handlingen kan gallras när handlingen inte längre behövs
för den löpande verksamheten. Med diariet menas kommunens ärende- och
dokumenthanteringssystem.

Diarieföring

Diarieföring innebär registrering av ärenden och handlingar.
Kommunstyrelseförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen
använder kommunens ärende- och dokumenthanteringssystemet Ciceron. Sedan 1
januari 2019 registrerar samhällbyggnadsförvaltningen samtliga handlingar i ärendeoch dokumenthanteringssystemet EDP Vision.

Elektroniskt bevarande

Handlingar, dokument och uppgifter som enligt dokumenthanteringsplan ska bevaras
måste kunna föras över till Lysekils kommuns e-arkiv. Det är respektive förvaltnings
ansvar att se till att överföring kan ske.
Undantag är hemliga handlingar enligt OSL 15 kap. 2 § Försvarssekretess. Sådana
handlingar förvaras i säkerhetsskåp.

Arkivbildning

När handlingar som ska bevaras, inte längre behövs inom verksamheten och
efterfrågan har avtagit, ska handlingarna överlämnas till kommunens arkiv, efter
överenskommelse med arkivmyndigheten. Handlingar som ska gallras behålls av
förvaltning till gallringsfrist inträffar. Detta gäller både analoga och elektroniska
handlingar.
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Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Beslutas i
nämnd.

Valadministration
Ambulerande röstning

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet

Blankett innehåll röd kasse

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet

Brevröster, för sent inkomna

Papper

Enhet

Dagrapport,
röstmottagningsställe

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet

Följesedel, packlista, körschema

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet

Kartor och kodförteckning för
valdistrikt, förslag till ny
valkretsindelning
Kvitto hämtning

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Efter valet
vunnit laga
kraft.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Efter mandatperiod.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Diarieförs i
LKS.

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet

Kvitton för röster som tagits
emot från posten

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet

Omslag med felaktiga ifyllda
ytterkuvert för budröster

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet

Omslag med tomma ytterkuvert
från godkända budröster

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet

Ordförandeprotokoll

Papper

Enhet

Bevaras

Postfullmakter

Diariet

Bevaras

Protokoll
Röstkort

Papper och
elektronisk
Papper
Papper

Enhet
Enhet

Bevaras
Vid
inaktualitet

Röstlängd
Röstlängd, tillägg

Papper
Papper

Enhet
Enhet

Bevaras
Bevaras

Klass

Handling

1.1

Politiskt ledningsarbete

1.1.1

Politik och nämndservice
Sammanträdeskalender

1.1.2

3 av 10

Anmärkning

Efter valet
vunnit laga
kraft.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Ihop med
protokoll.
Diarieförs i
LKS.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Ordförande
skriver till
namn i
röstlängden.

Klass

1.1.3

Handling

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Röstmottagare, förordnande av

Papper

Enhet

Bevaras

Röstmottagare, register över

Papper

Enhet

Utbildningsmaterial

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet

Valdistrikt, förtidsröstning,
register över

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet

Väljarförteckning, ifyllda

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet

Ärenden/bilagor till valnämnd

Papper och
elektroniskt

Diariet

Bevaras

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Papper

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Enhet

Vid
inaktualitet

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Efter folkomröstningen
är genomförd.
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Val av förtroendevalda
Nominering
Avsägelse
Beslut från Länsstyrelsen
Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll

1.1.4

Val av revisorer
Nominering
Avsägelse
Beslut från Länsstyrelsen
Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll

1.1.5

Folkomröstning
Begäran om folkomröstning
Namnlistor

Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll
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Anmärkning

Ordförande
beslutar.
Efter mandatperiod.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Diarieförs i
LKS.

Klass

Handling

1.1.6

Motion
Motion
Remiss

Svar på remiss
Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll
1.1.7

Interpellation, fråga
Interpellation, fråga
Interpellation, svar

1.1.8

Medborgarförslag
Medborgarförslag
Remiss

Svar på remiss
Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll
1.2

Planering och uppföljning

1.2.1

Budget
Investeringsbudget
Budget och plan
Avgifter och taxor
Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Papper och
elektroniskt
Papper och
elektroniskt

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Vid
inaktualitet

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Mellan
nämnder och
bolag. Vid
avslut av
ärende.
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
I protokoll.

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Vid
inaktualitet

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Mellan
nämnder och
bolag.
Vid avslut av
ärende.
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs
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Klass

Handling

1.2.2

Verksamhetsplanering
Verksamhetsplanering
Ansökan om medel
Organisationsfrågor

1.2.3

Uppföljning
Verksamhetsberättelse
Uppföljning av rutiner
Uppföljning av avtal
Månadsrapport/
uppföljningsrapport
Delårsrapport
Rapportering, ej verkställda
beslut
Redovisning över
medborgarförslag och motioner
Information från chef
KKiK - servicemätning

KKiK - sammanställning

1.2.4

Årsredovisning
Årsredovisning
Koncernredovisning
Bokslut
Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Till nämnd.
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Kommunens
kvalitet i
korthet.
Diarieförs.
Kommunens
kvalitet i
korthet.

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Även kallad
årsrapport.
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs
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Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Papper och
elektroniskt

Diariet

Bevaras

Yttrande/remissvar

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

DS/SoU

Papper och
elektronisk

Diariet

Vid
inaktualitet

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Diarieförs

Diariet

Vid
inaktualitet
Bevaras

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Klass

Handling

1.3

Remissärenden

1.3.1

Remissärenden
Begäran om yttrande/remiss

1.4

Styrande dokument

1.4.1

Styrande dokument
Handbok, rutin,
användarmanual
Reglemente
Arbetsordning
Policy
Riktlinje
Plan
Regler
Strategi
Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll
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Anmärkning

Diarieförs.
Till exempel
från
Länsstyrelsen.
Diarieförs.
Även
utredning.
Remiss och
remissvar
diarieförs och
bevaras.
Departementsserie
och Statens
offentliga
utredningar
(böcker)
gallras.

Diarieförs

Klass

Handling

1.42

Delegation
Delegationsordning
Delegationsbeslut
Fullmakt
Attestförteckning

1.5
1.5.1

Kontroll av verksamheten
Extern kontroll
Inspektion/tillsyn, föranmälan
Beslut/rapport
Svar angående inspektionen
Tillsynsplan

Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll
1.5.2

Intern kontroll
Förslag till kontrollområde
Kontrollplan
Rapport
Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll

1.5.3

Revision
Revisionsrapport/granskning
Revisionsberättelse
Utlåtande/yttrande
Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektroniskt
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Till exempel
enligt
alkohollagen.
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Från
revisionsbyrå.
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs
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Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Svar

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Namnlistor/protestlistor/
namninsamlingar
Förhandling och
samverkan med personal
Förhandling och
samverkan med personal
Protokoll från löneöversyn
Lokala kollektivavtal

Papper och
elektronisk

Diariet

Vid
inaktualitet

Papper
Papper och
elektroniskt
Papper

Enhet
Diariet

Bevaras
Bevaras

Enhet

Bevaras

Papper

Enhet

Bevaras

Papper

Enhet

Bevaras

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk

Enhet

Vid inaktualitet

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Efter
förhandlingen
är klar.
Diarieförs

Papper och
elektronisk

Enhet

3 år

Papper
Papper och
elektronisk

Enhet
Enhet

3 år
Bevaras

Klass

Handling

1.6

Synpunkt, klagomål

1.6.1

Synpunkt, klagomål
Synpunkt/klagomål

1.7
1.7.1

Protokoll/minnesanteckningar,
samverkan på central nivå
(CSG)
Protokoll/minnesanteckningar,
samverkan på förvaltningsnivå
(FSG)
Protokoll/minnesanteckningar,
från samverkan på
verksamhetsnivå (LSG)
Begäran om förhandling enligt
medbestämmandelagen (MBL)
från facklig organisation
Kallelse till förhandling från
arbetsgivaren
Protokoll från förhandlingar
enligt medbestämmandelagen
(MBL)
Protokoll/minnesanteckningar, arbetsplatsträffar
(APT)
Information enligt MBL 19 §
Fullmakt, förhandling
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Anmärkning

Diarieförs.
Enklare fråga
diarieförs inte.
Diarieförs.
Svar på
enklare fråga
diarieförs inte.
Diarieförs

Diarieförs

Ihop med
förhandlingsprotokoll.

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Undersökning

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Enkät

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Enkät

Elektroniskt

Klass

Handling

1.8

Samverkan med andra
kommuner, organisationer
och myndigheter
Samverkan med andra
kommuner, organisationer
och myndigheter
Avtal - samverkan
/överenskommelse mellan olika
organisationer

1.8.1

Vid
inaktualitet
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Anmärkning

Diarieförs.
Till exempel
folkhälsoavtal
Underlag till
avtal bifogas.
Diarieförs
Till exempel
medborgarundersökning
Diarieförs.
Från
myndighet
eller branschorganisation.
Till exempel
Sveriges
kommuner
och landsting
(SKL),
Sveriges radio
(SR), Sveriges
television
(SVT).
Från till
exempel
privatperson,
studerande,
förening.

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-06-12

18 (40)

§ 55
Bildande av en arbetslivsförvaltning
Dnr:

LKS 2019-180

Med utgångspunkt i uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har
förvaltningen i flera omgångar arbetat med utredningar som på olika sätt berör
organisation och inriktning av arbetsmarknadsfrågorna i kommunen. Politiska beslut
om kommunstyrelseförvaltningens organisation har också fattats.
En viktig utgångspunkt för utredningarna har varit att kommunstyrelseförvaltningen
ska stödja kommunstyrelsen i dess huvuduppdrag att leda, samordna, följa upp och
utöva uppsikt över kommunens verksamheter. Vidare ska förvaltningen svara för stöd
i ett antal kommunövergripande processer och strategiska frågor. Däremot ska
förvaltningen inte ansvara för operativa verksamheter som till exempel
arbetsmarknadsenheten (AME).
I fokus för utredningsarbetet har vidare varit att kommunen måste ta ett samlat grepp
på arbetet med sysselsättningsfrågorna i syfte att minska beroendet av (och risken för
behov av) försörjningsstöd.
Information om utredningsarbetet och den konsultrapport som presenterades i
januari 2019 har lämnats till kommunstyrelsen vid sammanträdet 2019-02-27, § 21.
Med utgångspunkt från denna har sedan en arbetsgrupp med representanter från
kommunstyrelse-, utbildnings- och socialförvaltningarna arbetat med ett underlag till
ett inriktningsbeslut om en ny organisation.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 88
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-02
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Olof Johansson (S), Anders C Nilsson (S), Wictoria Insulan (M), Håkan Smedja
(V), Yngve Berlin (K) och Ricard Söderberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bilda en arbetslivsförvaltning från och med
2020-01-01 i enlighet med innehållet i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Förvaltningen ska rapportera till utbildningsnämnden som får en separat budgetram
för arbetslivsfrågorna.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Christian Martins
den 10 juli 2019 09:02

Kategorier:

Mimmi

Registrator Lysekils kommun
SV: Medborgarförslag till Socialnämndens möte 28 augusti
2019

Hej,
Tack för ert ”medborgarförslag”.
Bifogat finns en kort information om hur förslaget/ärendet vidare kommer hanteras.

Med vänlig hälsning

Christian Martins
Administrativ chef / Säkerhetsskyddschef
Avdelningen för verksamhetsstöd, kommunstyrelseförvaltningen.
Tel. 0523-61 31 02 | christian.martins@lysekil.se | Lysekils kommun, 453 80 Lysekil

_______________________________________________
_________

Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil
Tänk på miljön innan du skriver ut

Från:
Skickat: den 9 juli 2019 10:14
Till: Registrator Lysekils kommun <registrator@lysekil.se>
Ämne: Medborgarförslag till Socialnämndens möte 28 augusti 2019

Till Lysekils Kommuns Socialnämnds arbetsutskott (AU)
Registratorn Lysekils Kommun

ricard.soderberg@lysekil.se
ronny.hammargren@lysekil.se
per-olof.gustafsson@lysekil.se
gertrud.stromwall@lysekil.se
philip.nordqvist@lysekil.se
marie.lindgren@lysekil.se
Nigel Bourne, Mp, okänd mejladress
Eva.Andersson@lysekil.se,
Julia.Lundwall@lysekil.se,
pia.settergren@munkedal.se,
Medborgarförslag till Socialnämndens möte 28 augusti 2019, rörande
behandlingen av de boende på Gullvivans äldreboende
Vi som skriver under det här förslaget är anhöriga till xxx som normalt bor/
lever på Gullvivans äldreboende i Fiskebäckskil, men som tillfälligt och
abrupt flyttats till Lysekil. Vi skriver under följande Medborgarförslag och
vädjar till Socialnämnden att ta upp på mötet den 28 augusti!
1. Vi accepterar inte att Socialnämnden

plötsligt kan ta ett beslut 28 maj rörande
Gullvivan och dess boende under
punkten övriga frågor - utan att den var
uppsatt på dagordningen eller förberedd
för beslut. Därefter har ni inte heller tagit
med den på dagordningen inför mötet
den 28 augusti. Självklart måste ni följa
upp beslutet som togs och dess
konsekvenser för alla inblandade. Det är
emot alla demokratiska rättigheter kring
ett beslut som drabbar medborgare, och
oavsett ålder, som betalat skatt under
hela sitt liv vilket är de pengar ni ansvarar
för och fördelar.
2. Vi kräver därför att nämnden tar upp vårt
Medborgarförslag, helst på dagordningen
eller under punkten övriga frågor, precis
som på mötet i maj, den 28 augusti. För
xxx och de övriga boende på Gullvivan
och även dess personal.
3. Vi anser att återflytten blir omöjlig att
genomföra under hösten om det först ska
tas något form av beslut kring frågan

4.

5.

6.

7.

på oktobermötet av Socialnämnden.
Tänk på att flera av de som det gäller är i
hög ålder, sjuka och handikappade. En
flytt frestar på såväl psykiskt, fysiskt och
socialt. Ingen läkarkontroll gjordes inför
den tillfälliga flytten i juni, obegripligt nog.
Och de flesta vill faktiskt flytta ”hem” till
Gullvivan.
Just därför bör återflytten ske så
skyndsamt som möjligt. Enligt de
kontakter vi har med de anställda och
andra, så är det fullt möjligt eftersom
arbetsscheman verkar lösa sig i tid.
Lysekils Kommuns (Ricard Söderberg)
hänvisning till personalens rehab ställer
vi oss frågande till då Kommunen under
flera år inte brytt sig om den rådande
arbetssituationen på Gullvivan. Nu gäller
det även för MAS-sjuksköterskan att visa
samma medicinska intresse inför
återflytten, som inför/efter beslutet 28
maj.
Vi uppmuntrar alla berörda boende på
Skaftö att närvara på mötet 28 augusti,
som vad vi har förstått är öppet, utom i
de fall det eventuellt finns frågor som är
sekretessbelagda.
Vi startar inom kort en namninsamling
som stöd för återflytt och Gullvivans
bevarande.
Vår förhoppning är att Lysekils Kommun
i framtiden samtalar med representanter
för de olika intressegrupperna om
förändringar rörande bla äldreomsorg på
Skaftö. Vi är många, som idag betalar
vår skatt med stolthet om vi får rätt del
av den, som i framtiden kommer vara i
behov av omsorg av olika slag. Lysekils
Kommun ska ge a l l a kommuninvånare
rätt behandling, oavsett ekonomiska eller
andra frågor/prioriteringar som ni brottas
med eller bostadsadress. Och det finns
många som har erfarenhet av olika
yrken, såväl kommunalt som privat, och

är aktiva boende här. Dialog är vägen
framåt för alla, individer som
verksamhet.

I

Notering angående mötesdagordning enligt Wikipedia:
På en mötesdagordning kan det även förekomma meddelandepunkter,
uppföljningspunkter och övriga frågor. De övriga frågorna anmäls under mötet, i regel
före beslutspunkten fastställande av dagordning/fastställande av föredragningslista.
De frågorna brukar i regel inte kunna lyftas till beslut, eftersom de inte funnits med i
handlingarna när mötet kallades.

Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver
för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om
hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på:
Så här hanterar Lysekils kommun dina personuppgifter

Förfrågan till kommuner om deltagande i upphandling av
högskolekurser för att handläggare ska bli behöriga att arbeta inom
den sociala barn- och ungdomsvården
Bakgrund
Den 1 juli 2014 infördes krav på behörighet för handläggare inom socialtjänsten för att få utföra vissa
uppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Syftet är att öka förutsättningarna för att
verksamheten ska kunna bedrivas med hög rättssäkerhet, god kvalitet, stärka barns och ungas
rättigheter och värna deras behov.
Regeringen fattade i maj 2019 beslut om en förlängning av övergångsbestämmelsen. Den innebär att
medarbetare som anställts före den 1 juli 2014 för att utföra nedan beskrivna arbetsuppgifter, och
som inte har viss föreskriven utbildning, ska vara behörig att utföra uppgifterna till och med den 30
juni 2022. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2019.

Vad krävs för behörighet?
Om handläggaren inte har svensk socionomexamen är det respektive arbetsgivares ansvar att göra
en bedömning av om handläggaren kan anses ha annan relevant examen. För att handläggaren ska
anses behörig krävs att hen har:





annan relevant högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng, hp, som gett
tillräckliga kunskaper för att hen ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med god
kvalitet och på ett rättssäkert sätt, samt:
gått kurser i samtliga av dessa ämnen; socialrätt, förvaltningsrätt, psykologi och
socialt arbete. I socialt arbete ska svårighetsgraden även ha höjts stegvis.

Vem omfattas av regleringen?
Behörighetskravet gäller för handläggare som ska utföra uppgifter inom socialtjänsten rörande barn
och unga som innefattar:

1. bedömning av om utredning ska inledas,
2. utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, eller
3. uppföljning av beslutade insatser
Regleringen omfattar alla anställda som utför någon av ovannämnda arbetsuppgifter, oavsett
befattning. Det innebär att till exempel chefer som inte utför den typen av arbetsuppgifter inte
omfattas.

Samordnad nationell upphandling av högskolekurser
Kommunerna har önskat hjälp med att möjliggöra att anställda som behöver komplettera sin
utbildning ska kunna bli behöriga. Högskolorna erbjuder idag inte alla nämnda kurser som fristående
kurser. SKL inleder därför en upphandling av ett ramavtal av aktuella kurser. Upphandlingen kommer
utföras med hjälp av AffärsConcept.

Om er kommun önskar använda sig av detta ramavtal så behöver SKL svar senast den 20 september.
Efter det datumet kan SKL inte lämna några garantier beträffande användandet av ramavtalet.
Observera att detta är ett engångserbjudande. Anledningen till den korta svarsfristen är att SKL
önskar bli färdig med upphandlingen innan årsskiftet så att lärosätena ska kunna erbjuda kursstart fr
o m höstterminen 2020. Kurserna kommer sedan erbjudas löpande i fyra terminer t o m vårterminen
2022.
Kostnaden för upphandlingen kommer att fördelas mellan de kommuner som deltar i upphandlingen.
Kostnaden för själva utbildningen står respektive arbetsgivare för. Det går inte att säga exakt vad
kostnaden för kurserna kommer bli innan upphandlingen är klar, men en uppskattad siffra för
liknande utbildningar har tidigare varit på ca 15.000 kr per person/ 7,5 högskolepoäng.
För finansiering av kompletteringsutbildning till behörighet kan vi hänvisa till omställningsfonden mer information finns i denna länk. https://www.omstallningsfonden.se/arbeta-medomstallning/tidig-lokal-omstallning-tlo-kl/har-vi-ratt-till-stod/.

Kursernas utformning
Ambitionen är att i största möjliga utsträckning erbjuda kurserna på distans.

Vad behöver kommunerna göra?
Varje kommun/arbetsgivare behöver göra en inventering av vilka medarbetare som är anställda inom
den sociala barn- och ungdomsvården som inte uppfyller de föreskrivna kraven på behörighet.
Vidare behöver arbetsgivaren identifiera hur många anställda som ska komplettera sin utbildning
och med vilken/vilka kurs/er (någon kan ha kurser i psykologi, socialrätt och förvaltningsrätt, men
behöver komplettera med kurs i socialt arbete, medan någon annan behöver gå samtliga kurser).
Om ni som arbetsgivare önskar använda SKL:s ramavtal för dessa kurser ska ni fylla i medföljande
fullmakt och returnera till SKL.

Kostnader för genomförande av upphandlingen
Upphandlingen kommer att genomföras av SKL med hjälp av konsulter från AffärsConcept. Delaktiga
och fullmaktsgivande kommuner finansierar gemensamt kostnaderna för konsulttjänsterna.
Kostnaden för den enskilda kommunen påverkas av antalet delaktiga kommuner och kan maximalt
uppgå till nedan angivna nivåer vid angivet antal delaktiga kommuner:











10 delaktiga kommuner 27500 sek ex moms.
20 delaktiga kommuner 13750 sek ex moms.
30 delaktiga kommuner 9167 sek ex moms.
40 delaktiga kommuner 6875 sek ex moms.
50 delaktiga kommuner 5500 sek ex moms.
60 delaktiga kommuner 4584 sek ex moms.
70 delaktiga kommuner 3929 sek ex moms.
80 delaktiga kommuner 3438 sek ex moms.
90 delaktiga kommuner 3056 sek ex moms.
100 eller fler delaktiga kommuner 2750 sek ex moms.

Kommunerna faktureras i efterhand (under 2019) endast för faktiskt uppburen kostnad.

Fullmaktsgivande kommun ska ange vilket deltagarantal de accepterar för att vara delaktiga i
upphandlingen. Har kommunen accepterat ett högre deltagarantal än det faktiska deltagarantalet
kommer kommunen inte att omfattas av upphandlingen och inte heller ha möjlighet att avropa på
ramavtalet.

Vad behöver vi ha svar på?
1. Önskar ni delta i upphandlingen och omfattas av det kommande ramavtalet?
2. Hur många platser på respektive kurs önskar ni?





Socialt arbete (grundnivå) 7,5 p
Socialt arbete (fortsättningsnivå) 7,5 p
Psykologi 7,5 p
Socialrätt och förvaltningsrätt 7,5 p

Besvara genom att fylla i Fullmaktsmallen och formuläret Utbildningsbehov som bifogas i samma fil
till detta dokument och skicka in det till SKL senast den 20 september 2018.
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Tillsyn av enskilt ärende rörande barn och unga vid socialnämnden i
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Tillsynen i detta ärende är föranledd av en anmälan från enskild som
inkom till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 27 mars 2019.
Klagomålet rör bland annat att nämnden inte sökt klagandes barn då
hen varit avviken, byte av handläggare, att vårdplan saknas samt att
vårdnadshavare inte blivit kallad till uppföljningsmöten av vården.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet men påtalar
följande brister:
• Nämnden har inte upprättat en genomförandeplan
• Nämnden har brustit i kommuniceringen av handlingar.
IVO vidtar i nuläget inte några ytterligare åtgärder med anledning av
bristerna men kan komma att följa upp beslutet.

Skälen för beslutet
Utöver de brister som konstaterats ovan har IVO funnit följande:
• Vårdnadshavare har inte blivit kallad till uppföljningsmöten
enligt uppgjord överenskommelse.
• En samordnad individuell plan har inte upprättats.
• Nämnden har upprättat en vårdplan

Inspektionen för värd och omsorg
Box 53148
400 15 Göteborg

Telefon 010-788 50 00
registrator.sydvasl@ivo.se
www.ivo.se

Fax
Org nr 202100-6537
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§ 55
Bildande av en arbetslivsförvaltning
Dnr:

LKS 2019-180

Med utgångspunkt i uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har
förvaltningen i flera omgångar arbetat med utredningar som på olika sätt berör
organisation och inriktning av arbetsmarknadsfrågorna i kommunen. Politiska beslut
om kommunstyrelseförvaltningens organisation har också fattats.
En viktig utgångspunkt för utredningarna har varit att kommunstyrelseförvaltningen
ska stödja kommunstyrelsen i dess huvuduppdrag att leda, samordna, följa upp och
utöva uppsikt över kommunens verksamheter. Vidare ska förvaltningen svara för stöd
i ett antal kommunövergripande processer och strategiska frågor. Däremot ska
förvaltningen inte ansvara för operativa verksamheter som till exempel
arbetsmarknadsenheten (AME).
I fokus för utredningsarbetet har vidare varit att kommunen måste ta ett samlat grepp
på arbetet med sysselsättningsfrågorna i syfte att minska beroendet av (och risken för
behov av) försörjningsstöd.
Information om utredningsarbetet och den konsultrapport som presenterades i
januari 2019 har lämnats till kommunstyrelsen vid sammanträdet 2019-02-27, § 21.
Med utgångspunkt från denna har sedan en arbetsgrupp med representanter från
kommunstyrelse-, utbildnings- och socialförvaltningarna arbetat med ett underlag till
ett inriktningsbeslut om en ny organisation.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 88
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-02
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Olof Johansson (S), Anders C Nilsson (S), Wictoria Insulan (M), Håkan Smedja
(V), Yngve Berlin (K) och Ricard Söderberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bilda en arbetslivsförvaltning från och med
2020-01-01 i enlighet med innehållet i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Förvaltningen ska rapportera till utbildningsnämnden som får en separat budgetram
för arbetslivsfrågorna.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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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
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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
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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.
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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)
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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.
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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:
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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 %
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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.
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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.
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§ 53
Begäran från socialnämnden om ökning av nämndens ekonomiska
utrymme 2019
Dnr:

LKS 2019-182

Socialnämnden beslutade 2019-04-24, § 45, att inte gå vidare med den av
förvaltningschefen presenterade åtgärdsplanen motsvarande 12,5 mnkr för att nå en
budget i balans 2019. Istället beslutade nämnden att hos kommunfullmäktige begära
en utökad ekonomisk ram med 11,1 mnkr motsvarande den ökning av placeringar av
barn och unga samt LSS som tillkommit efter att budgeten fastställts.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2019-05-29 att föreslå
kommunfullmäktige utöka socialnämndens ekonomiska utrymme för 2019
motsvarande nämndens prognostiserade underskott med 12,6 miljoner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-29, § 86
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-17
Socialnämndens beslut 2019-04-24, § 45, med bilagor
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronny Hammargren (LP), Krister Samuelsson (M), Jan-Olof Johansson (S), Ricard
Söderberg (S), Yngve Berlin (K), Håkan Smedja (V) och Ronald Rombrant (LP): Bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens ekonomiska utrymme för
2019 motsvarande nämndens prognostiserade underskott med 12,6 miljoner.
Socialnämnden förväntas med detta uppvisa ett minde överskott räkenskapsåret
2019. Utgiften finansieras genom ianspråktagande av prognostiserat överskott för
2019 (Enligt KL 11 kap 15 § om utgiftsbeslut under budgetåret ska beslutet också
innefatta en anvisning om hur utgiften ska finansieras).
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

