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 Sammanträdesprotokoll 
  

                                               2019-02-20 9/13 
  Socialnämnden 

 
Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 28 
 
Diskussion/beslut om framtidens äldreomsorg på Skaftö 
SON Dnr 2016-000284 
 
Sammanfattning  
Vid socialnämndens sammanträde 2018-10-02 § 154, beslutade socialnämnden att 
återremittera ärendet för att:  

• Inhämta information om ekonomiska konsekvenser,  
• Om Lysekilsbostäder AB:s möjlighet att bygga ett trygghetsboende,  
• Ta del av referensgruppens synpunkter i ärendet samt  
• Att den nya nämnden skulle ges möjlighet att bestämma inriktning om 

framtidens äldreomsorg på Skaftö.  
 

Vid socialnämndens sammanträde 2018-12-18 § 221 beslutades att:  
• Förvaltningen får i uppdrag att i början av 2019 återkomma med förslag om 

framtidens äldreomsorg på Skaftö med beslut i nämnden senast under april 
månad 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-25 
Socialnämndens protokoll 2018-10-02, § 154 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-10 
Socialnämndens protokoll 2018-12-18, § 221 
Referensgruppens remissvar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ricard Söderberg (S), Per-Olof Gustafsson (S), Charlotte Wendel Lendin (S): 
Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda en utökning till 21 platser vid 
Skaftöhemmet Gullvivan. 

Ronny Hammargren (LP), Marie Lindgren (LP), Philip Nordqvist (M) och Krister 
Samuelsson (M):  
Vad merkostnaden är med befintliga 12 platser på Gullvivan, jämfört med de andra 
boendena i kommunen.  
Vad kostnaden blir om Gullvivan utökas till 21 platser, jämfört med de andra 
boendena i kommunen 
Vad blir konsekvenserna vid en avveckling av Gullvivan med tanke på att gruppen 
äldre i kommunen beräknas öka, med tanke på att vi redan nu har fullt i våra 
boenden plus risken att det i ännu högre grad väljs dyr hemvård på Skaftö. 

Ann-Charlotte Strömwall (L): Att i förslag till beslut ska tillskrivas att utredningen 
avser att på Skaftöhemmet beaktas platser för somatik, demens och terminalvård. 

Maria Ahlström (K): Att Gullvivan fortsatt ska drivas och ge Skaftöborna ett 
fullgott särskilt boende. 
Att socialnämnden kräver ökad ramtilldelning för fortsatt drift av Gullvivan. 



 Sammanträdesprotokoll 
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  Socialnämnden 

 
Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 28 forts 
 
Nämnden ajournerar sig kl 14.45-15.10 för överläggningar i ärendet. 
 
Efter överläggningar återtas de förslag till beslut på sammanträdet och samtliga 
ledamöter i nämnden lämnar ett gemensamt förslag till beslut:  
Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan till 
21 platser. Beakta särskilt, särskilda boendeplatser (SÄBO) inom demens, somatik, 
växelvård och hospis.  
 
Socialnämndens beslut  
Förvaltningen får i uppdrag att utreda en utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan 
till 21 platser. Beakta särskilt, särskilda boendeplatser (SÄBO) inom demens, 
somatik, växelvård och hospis. 
 
 
Beslutet skickas till  
Förvaltningschef 
Ekonom 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2019-09-24 

Dnr 

SON 2019-000165 
 
Socialförvaltningen 
Eva Andersson  
eva.b.andersson@lysekil.se 
 
 

Omprövning av den tillfälliga stängningen av Skaftöhemmet 
Gullvivan 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 190528 om en tillfällig stängning av Skaftöhemmet 
Gullvivan, då det under rådande förhållanden inte kunde ges en god och säker vård 
till de boende. Det beslutades att ärendet skulle omprövas vid socialnämndens 
sammanträde 191001.  

Sedan den tillfälliga stängningen har förvaltningen arbetat med att rekrytera 
personal till Gullvivan och hemtjänsten på Skaftö. Prioriteringsordningen har varit 
att först bemanna hemtjänsten och se till att det finns personal för att ge brukarna 
en bra och säker hemvård.  

Under rådande omständigheter kan i dagsläget Skaftöhemmet Gullvivan inte 
öppnas på grund av personalsituationen.            

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar att den tillfälliga stängningen kvarstår. Omprövning av 
ärendet sker senast vid socialnämndens sammanträde i januari 2020.      

  

Eva Andersson 
Förvaltningschef  
 

Bilaga/bilagor 

Protokollsutdrag från socialnämndens sammanträde 190528 § 58. 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Avdelningschef VoO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intern kontroll - uppföljning 2019 
 
Socialnämnd 
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Sammanfattning 
Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive 
verskamhetsomårde. Socialnämnden beslutade den 23 januari 2019 om intern kontrollplan 
för 2019 (Sammanträdesprotokoll 2019-01-23, § 3). Enligt planen ska tre kontrollområden 
granskas under 2019: 

 Perspektiv målgrupp: Genomförandeplaner 

 Perspektiv verksamhet: Rutin för hantering av privata medel  

 Perspektiv verksamhet: Genomförande av åtgärder utifrån lex Sarah 
utredningar  

Resultatet av utförda granskningar ska rapporteras till nämnden och åtgärder ska beslutas. 
Nämnden ska sedan rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer. 
 
Granskning av de två första kontrollområdena har genomförts och redovisats till nämnden i 
april (Sammanträdesprotokoll 2019-04-24, § 42). I den här rapporten redovisas 
granskningsresultatet av samtliga tre kontrollområden. 

Process eller rutin som har granskats 

1.1 Genomförandeplaner 

Kontrollera att genomförandeplanerna upprättats utifrån gällande rutin 

och mall 

Syfte med granskning 

Att genomförandeplanerna är upprättade utifrån gällande rutiner för att säkerställa att den 
enskilde får de insatser han eller hon är berättigad till. 

Tillvägagångssätt 

Kontroll av 80 slumpmässigt utvalda genomförandeplaner inom avdelningen för vård-och 
omsorg samt avdelningen för LSS och socialpsykiatri. Granskningen bygger på en särskilt 
upprättad granskningmall utifrån intern kontrollens syfte. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

I 21% av genomförandeplanerna framgår det vilket eller vilka mål som gäller för varje 
aktivitet. I 13 % av genomförandeplanerna framgår det delvis vilket/vilka mål som gäller för 
varje aktivitet. I granskningsmallen fanns även en punkt gällande huruvida målen är 
individuellt utformade, i de fall det fanns mål kopplade till varje aktivitet var dessa 
individuellt utformade. 

Enligt rutin ska genomförandeplanerna följas upp var tredje månad eller vid behov. 
I 37.5 % av genomförandeplanerna finns datum för uppföljning av genomförandeplanen 
specificerat. I 25 % av planerna framgår det delvis. Det framgår delvis på så sätt att det finns 
en anteckning med ett nytt datum i kanten vid genomförandeplanen, det är dock oklart hur 
kontinuerligt det följts upp, vem som gjort uppföljningen etc. 
 
Vid vissa enheter använder de sig av en signeringslista för genomgång av 
genomförandeplan, detta skulle vara att föredra att fler enheter använda sig av. 

Brister 

I endast 21% av genomförandeplanerna saknas det mål kopplade till varje aktivitet. Det är 
dock vanligt förekommande att det finns ett övergripande mål formulerat för personen. Detta 
mål är inte nedbrutet och kopplat till specifika aktiviteter utan är allmänt hållet. 
Genomförandeplanerna bygger på olika mallar och i den senast gällande mallen som bygger 
på metoden IBIC (Individens behov i centrum) finns tydligt specificerat att mål ska anges 
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kopplat till varje mål. Trots att mål ska anges kopplat till varje mål saknas det ändock i en del 
genomförandeplaner. 
 
Uppföljning av genomförandeplanerna kan säkerlighen ha skett oftare än vad som framgår i 
granskningen. Dock saknas det dokumentation om när och hur kontinuerligt uppföljning har 
genomförts. 

Förslag till åtgärder 

  

1. Införa signeringslista för uppföljning och genomgång av genomförandeplan 
vid samtliga enheter 

I signeringslistan framgår att genomförandeplanen och uppdraget ska läsas igenom av 
kontaktperson, detta bör ske var tredje månad samt vid förändring i vårdtagarens 
hälsotillstånd. Genomförandeplanen ska alltid vara aktuell och uppdaterad och en 
signeringslista är till god hjälp för att systematiskt följa upp och kontrollera 
genomförandeplanernas giltighet. 

2. Uppdatering av genomförandeplaner i de fall det saknas mål. 

Granskning av delaktighet vid upprättande av genomförandeplan 

Syfte med granskning 

Säkerställa att den enskilde och/eller dennes anhörig gjorts delaktig i upprättandet av 
genomförandeplan och att insatserna därmed utformas utefter den enskilde. 

Tillvägagångssätt 

Kontroll av 80 slumpmässigt utvalda genomförandeplaner inom avdelningen för vård-och 
omsorg samt avdelningen för LSS och socialpsykiatri. Granskningen bygger på en särskilt 
upprättad granskningmall utifrån intern kontrollens syfte. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Granskningen visar att 75 % har varit delaktiga i utformningen av genomförandeplanen. Om 
den enskilde eller dennes anhörige inte varit delaktig i upprättandet framgår det varför i 
30%. 

I genomförandeplanen ska det framgå på vilket sätt den enskilde varit delaktig exempelvis 
genom intervjuer, bilder, observation etc. Detta framgår bara i 17% av 
genomförandeplanerna. 
 

Brister 

I 25% av de granskade genomförandeplanerna har inte den enskilde eller dennes anhörige 
varit delaktig vid upprättandet. 

Om de inte är delaktiga ska det framgå varför, i så mycket som 70 % av 
genomförandeplanerna saknas information om varför de inte varit delaktiga. Det ska även 
framgå på vilket sätt den enskilde varit delaktig i upprättandet, detta finns endast specificerat 
i 17% av genomförandeplanerna. Den vanligaste delaktighetsformen är intervjuer. 

Förslag till åtgärder 

  

Komplettera information om delaktighet vid nästa uppföljning 

Kontrollera genomförandeplanens innehåll 

Syfte med granskning 

Säkerställa tydlighet och struktur i utformandet av insatserna utifrån den enskildes behov. 
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Tillvägagångssätt 

Kontroll av 80 slumpmässigt utvalda genomförandeplaner inom avdelningen för vård-och 
omsorg samt avdelningen för LSS och socialpsykiatri. Granskningen bygger på en särskilt 
upprättad granskningmall utifrån intern kontrollens syfte. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Granskningspunkterna för att säkerställa tydlighet och struktur utifrån den enskildes behov 
var följande: 
 
Framgår det vem hos utföraren som ansvarar för genomförandet av varje 
aktivitet?  
I 62.5 % av genomförandeplanerna framgick det tydligt, i 29 % av genomförandeplanerna 
framgår det delvis eller i de flesta fall. 
 
Framgår det av genomförandeplanen när och hur insatsen ska genomföras?  
I 54% av genomförandeplanerna framgår det tydligt, i 37.5% framgår det delvis eller i de 
flesta aktiviteterna. 

Brister 

91.5% är det totala värdet för om det framgår i alla eller nästan alla genomförandeplaner vem 
som är ansvarig för genomförandet samt när och hur. Detta resultat visar att 
genomförandeplanerna bygger på en tydlighet och struktur utifrån den enskildes behov. 

Gällande de genomförandeplaner där det framgår delvis eller i de flesta fall finns det 
antaligen rimliga förklaringar som att det är svårt att specificera vilken tid och hur en insats 
ska genomföras då den insatsen rimligtvis är mer flexibel. 

1.2 Rutin för hantering av privata medel 

Kontrollera att kontrollräkning skett enligt upprättade rutiner 

Syfte med granskning 

Säkerställa att gällande rutiner följs för att minska risken för förskingring av den enskildes 
privata medel 

Tillvägagångssätt 

Avstämning av kontrollräkning och att detta skett enligt gällande rutin.  
Urval: 20 slumpmässigt utvalda personer inom avdelningen för vård-och omsorg samt 
avdelningen för LSS och socialpsykiatri. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Rutin förhantering av fickpengar för enskilda boende vid särskilda boenden och 
gruppboenden är upprättad 2016-03-10 av dåvarande chef för Vård- och 
omsorgsavdelningen och är inte reviderad sedan dess. Rutinen omfattar bl.a. anvisningar för 
mottagande av fickpengar, maxbelopp, förvaring, redovisning och kontroller. 

Enligt rutinen ska kontrollräkning ske varje månad med två personal närvarande. Båda ska 
då signera i kassabok/kassablad. 

Under granskningen gjordes kontrollräkning av kontanterna för 16 brukare, och där stämde 
kontanta saldot med kassabladet. 

Brister 

Kontrollräkning sker på de flesta boenden men inte med den frekvens som anges i rutinen. 
Några brukares medel har inte kontrollräknats alls. På en boendeenhet fördes över huvud 
taget inte någon redovisning av brukarens privata medel, bortsett från att kvitton sparades i 
plånböckerna, varför det förstås inte heller var möjligt att kontrollräkna. De flesta 
kontrollräkningar görs enbart av en person. Enligt rutinen ska två personer närvara vid 
kontrollräkningen. 
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Förslag till åtgärder 

  

Revidera rutin för hantering av privata medel 

Rutinen behöver ses över och tydliggöras när det gäller exempelvis vilka ekonomiska 
händelser som ska signeras av två personer, maxbelopp och så vidare samt eventuella 
begränsningar av vilken personal som ska ha tillgång till brukares privata medel.  
 
Rutinen bör också revideras så att den innefattar anvisningar om skriftlig 
överenskommelse mellan brukare/ombud och kommunens personal om hantering av 
privata medel.  
 
Rutinen bör revideras så att den även omfattar rutiner för kontokort, betalkort och 
liknande. 

Upprätta och implementera rutiner för att säkerställa att både ordinarie och 
ny personal får kännedom om rutinen för privata medel. 

Kontrollera att det tydligt framgår vem som är ansvarig för den enskildes 

kontanta medel. (Exempelvis: den enskilde, anhörig, god man etc.) 

Syfte med granskning 

Säkerställa att den enskildes kontanta medel hanteras på ett säkert sätt. 

Tillvägagångssätt 

Kontrollera att ansvarig finns tydligt angivet.  
Urval: 20 slumpmässigt utvalda personer inom avdelningen för vård-och omsorg samt 
avdelningen för LSS och socialpsykiatri. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

För en brukare framgick det av genomförandeplanen att personalen hade ansvar för 
brukarens fickpengar. 

På ett boende formulerade man den skriftliga kvittensen, i samband med att ombud 
överlämnade brukarens fickpengar till personalen för hantering, som ett avtal. Övriga 
boenden hade inte skriftliga överenskommelser om ansvaret för hantering av fickpengar utan 
överenskommelsen var av muntlig och mer informell karaktär och gjordes i samband med att 
brukare fick behov av hjälp från personalen med hantering av privata medel eller att nya 
brukare flyttade in. På äldreboendena var det inte enhetschef som fattade beslut om att ta 
emot och hantera fickpengar utan en kontaktperson. 

  

Brister 

För en majoritet av de personer som får hjälp av personalen med hanteringen av privata 
medel finns det alltså inte en skriftlig fullmakt/överenskommelse mellan kommunen och 
brukare/ombud där det tydligt framgår att kommunens personal har rätt att hantera 
brukarens privata medel och som anger hur ansvarsfördelningen mellan kommunens 
personal, den enskilde och dess ombud ser ut. Vi vill dock understryka att rutinen inte 
innehåller anvisningar om att ansvarsövertaget ska regleras genom en sådan 
fullmakt/skriftlig överenskommelse. 

Förslag till åtgärder 

  

Upprätta skriftliga överenskommelser för samtliga brukare som får hjälp av 
kommunens personal med att hantera sina privata medel. 

Revidera rutin för hantering av privata medel så att den innefattar 
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anvisningar om skriftlig överenskommelse mellan brukare/ombud och 
kommunens personal om hantering av privata medel 

1.3 Genomförande av åtgärderna utifrån lex Sarah utredningar 

Säkerställa genomförandet av samtliga åtgärdsförslag som upprättats 

Syfte med granskning 

Minska risken för bristande kvalité i verksamheten samt minska risken att missförhållanden 
upprepas. 

Tillvägagångssätt 

Avstämning gentemot upprättad lista avseende samtliga åtgärdsförslag som upprättats under 
2018. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Avdelningen för vård och omsorg kontrollerar åtgärdsförslagen årligen, en granskning har 
gjorts under 2018 och processen gällande implementering och genomförandet av 
åtgärdsförslagen fungerar väl. Värt att betona är att avdelningen för vård och omsorg är den 
avdelningen som upprättat flest lex Sarah rapporter och att proccesen för genomförande och 
uppföljning av åtgärderna fungerar väl är ett starkt kvalitetsmått. 

Avdelningen för LSS-och socialpsykiatri har endast upprättat fem lex Sarahrapporter under 
året. Inom denna avdelning finns ingen övergripande struktur och överbklick avseende 
uppföljning. Granskningen visar dock att de flesta åtgärdsförslagen har genomförts med 
undantag av ett par. Anledningen till detta är att det är en händelse som inträffade sent på 
året. 

Processen avseende uppföljning och genomförande av åtgärdsförslagen bedöms fungera väl. 

Brister 

 Ett par av de åtgärdsförslag som har upprättats under 2018 har ännu inte genomförts. 
Detta har dock en logisk förklaring då det skett sent på året. 

 Även avdelningen för LSS-och socialpsykiatri bör införa en övergripande kontroll för 
uppföljning och genomförande av dessa för att säkerställa genomförandet och därmed 
kvalitetsförbättring.  

Förslag till åtgärder 

  

Införa kontroll avseende uppföljning av upprättade åtgärder inom 
avdelningen för LSS-och socialpsykiatri 

Avdelningen för LSS och socialpsykiatri bör följa upp åtgärdsförslagen och säkra 
genomförandet likt avdelningen för vård- och omsorg gör årligen. En 
förvaltningsövergripande uppföljning är att föredra för att säkra genomförandet och 
därmed höja kvalitén i verksamheterna. 
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Rutinbeskrivning: 

Hantering av fickpengar för enskilda boende vid särskilda 
boenden och gruppboenden 

 
Grundprincip är att anhörig eller god man skall hantera den boendes privata medel. Det 

kan finnas fall då det är nödvändigt att personal bistår med att hantera fickpengar varvid 

följande rutin skall tillämpas.  

 

Beslut om att ta emot och hantera 

fickpengar  
 Enhetschef för boendet 

Mottagande av fickpengar   Kvittens på mottaget belopp skall 

skrivas. Original till den som lämnat 

pengarna. Kopia förvaras ihop med 

kassablad/kassabok. 

 Beloppet förs upp beloppet i en 

kassabok/blad och signera. 

 

Var förvaras fickpengar?  Fickpengar skall förvaras inlåsta på ett 

säkert sätt så att inga obehöriga kan 

komma åt dem.  

 Fickpengar, för olika boende, skall 

förvaras åtskilda från varandra, dvs. i ex 

olika kuvert, plånböcker etc. 

 Pengar och kassabok/blad skall förvaras 

åtskilda. 

 

Hur skall fickpengar redovisas?   Kassabok/blad skall föras, styrk alltid 

med kvitton. I undantagsfall sign. av två 

personal. Personal som utför aktuellt 

uttag skriver sin signatur även om det 

finns kvitto.  

 

Kontroll  Kontrollräkning skall ske varje månad 

med två personal närvarande. Båda 

signerar i kassabok/kassablad. 

 

Hur stora summor kan tas emot?  Större belopp än 500:-  bör ej tas 

emot/finnas i kassan för varje person. 

Enhetschef kan besluta om att lägre 

summa skall gälla som högsta gräns för 

att ta emot som fickpengar. 

 

 Tillfälligtvis, inför större inköp, kan 
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större summor förvaras under 

förutsättning att det kan ske på ett säkert 

sätt.  

 

Om den boende har god man?  Är det upp till denne att komma överens 

med personalen hur den boende 

personens fickpengar skall hanteras. 

God man ansvarar då för att detta sker 

på ett betryggande sätt.   

 

 

Var finns kassablad?  Kassa blad finns inlagt på intranätet 

under Socialförvaltningen,        

Blanketter, se även hur den kan fyllas i 

på  ”exempel Kassablad”. 

 

Förkomna medel/inbrott  Polisanmälan skall ske.  

Utredning får göras i vad mån enskild skall 

ersättas. Grund för att ersättning skall ske är 

att personal brustit i sitt ansvar vad gäller 

att förvara de medel som tagits emot. 
 

 

Marina Lindblom, Avdelningschef Vård och Omsorg 
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Datum 

2019-09-19 

Dnr 

SON 2018-000304 
 
Socialförvaltningen 
Maria Granlund, 0523-613480 
maria.granlund@lysekil.se 
 
 

Återrapportering av intern kontroll - granskning av rutin för 
hantering av privata medel 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2019-01-23, § 3 om intern kontrollplan för 2019. Enligt 
planen ska tre kontrollområden granskas under 2019: genomförandeplaner, 
genomförande av åtgärder utifrån lex Sarah-utredningar samt rutin för hantering 
av privata medel. 
 
Granskning av de två första kontrollområdena har genomförts och redovisats vid 
socialnämndens sammanträde i april.  
 
Socialnämndens tredje punkt - Rutin för hantering av privata medel redovisas.  
Resultatet för samtliga tre granskade kontrollområden under 2019 redovisas i 
bilaga 1, som är en rapport genererad från Stratsys. 
 
Granskningen av följsamhet till rutinen för hantering av privata medel visar på 
stora brister i såväl rutinen som i följsamheten till den. Förvaltningen föreslås 
åtgärda bristerna genom att dels revidera rutinen och säkerställa att den görs känd i 
förvaltningen, dels genom att upprätta skriftliga överenskommelser för varje 
brukare om hantering av brukarens privata medel.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden godkänner redovisningen av förvaltningens rapport om intern 
kontroll 2019.  
 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med att genomföra de 
åtgärdsförslag som presenterats.      

Ärendet 

Socialnämnden beslutade den 23 januari 2019 om intern kontrollplan för 2019 
(sammanträdesprotokoll 2019-01-23, § 3). Enligt planen ska tre kontrollområden 
granskas under 2019: genomförandeplaner, genomförande av åtgärder utifrån lex 
Sarah-utredningar samt rutin för hantering av privata medel. 
 
Granskning av de två första kontrollområdena har genomförts och redovisats till 
nämnden i april (sammanträdesprotokoll 2019-04-24, § 42). I den här skrivelsen 
redovisas resultatet av granskningen av rutin för hantering av privata medel. 
Resultatet för samtliga tre granskade kontrollområden under 2019 redovisas i 
bilaga 1, som är en rapport genererad från Stratsys. 
 
Enligt den interna kontrollplanen är syftet med granskningen av rutin för hantering 
av privata medel att säkerställa att gällande rutiner följs och att den enskildes 
kontanta medel hanteras på ett säkert sätt.  
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De granskningsaktiviteter som ska utföras enligt planen är kontroll av att: 

 kontrollräkning skett enligt upprättade rutiner 

 det tydligt framgår vem som är ansvarig för den enskildes kontanta medel. 
 

Enligt den interna kontrollplanen ska granskningen genomföras för 20 
slumpmässigt utvalda personer inom avdelningen för vård och omsorg samt 
avdelningen för LSS och socialpsykiatri.  
 

Genomförande av granskningen 

Granskning av följsamhet till rutin för hantering av privata medel har genomförts 
under v. 37 och 38 av socialförvaltningens två utredare. Besök har genomförts på 
Lysekilshemmet (4 personer har stickprovsgranskats), Skärgårdshemmet (6 
personer), Korttidsboendet Kompassen (1 person), Stångenäshemmet (4 personer), 
Kvarngatan (2 personer), Kronberget (2 personer) och korttidsboendet för barn, 
”Kortis” (1 person). Totalt har 21 kassablad/kassaböcker stickprovgranskats vid de 
besökta boendena. Frågor om rutinen och hur hanteringen av de boendes privata 
medel går till har ställts till enhetschefer och ansvarig personal vid de besökta 
enheterna.  
 

Socialförvaltningens styrdokument för hantering av privata medel 

Det finns ett styrdokument för hantering av privata medel: Rutin för hantering av 
fickpengar för enskilda boende vid särskilda boenden och gruppboenden, se bilaga 
2. Rutinen är upprättad 2016-03-10 av dåvarande chef för Vård- och 
omsorgsavdelningen och är inte reviderad sedan dess. Rutinen omfattar bland 
annat anvisningar för mottagande av fickpengar, maxbelopp, förvaring, redovisning 
och kontroller.  
 
Enligt rutinen är grundprincipen att anhörig eller god man skall hantera den 
boendes privata medel. I de fall då det är nödvändigt att kommunens personal 
bistår med att hantera fickpengar ska, enligt rutinen, enhetschef besluta om att ta 
emot och hantera fickpengar. Rutinen innehåller inte anvisningar om att 
ansvarsövertaget ska regleras genom en fullmakt/skriftlig överenskommelse mellan 
brukare/ombud och kommunen. 
  
Enligt rutinen ska kontrollräkning ske varje månad med två personal närvarande. 
Båda ska då signera i kassabok/kassablad. 
 

Förvaltningens synpunkter eller utredning 

Granskningens resultat 

Kontroll av att ansvaret för hantering av brukares privata medel är tydligt 

På äldreboendena var det inte enhetschef som fattade beslut om att ta emot och 
hantera fickpengar utan en kontaktperson.  
 
De flesta boenden hade inte skriftliga överenskommelser om ansvaret för hantering 
av fickpengar. Överenskommelserna var istället av muntlig och mer informell 
karaktär och gjordes i samband med att brukare fick behov av hjälp från personalen 
med hantering av privata medel eller att nya brukare flyttade in.  
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Vid ett boende framgick det dock av den granskade brukarens genomförandeplan 
att personalen hade ansvar för hens fickpengar. På ett annat boende formulerade 
man den skriftliga kvittens som skrevs i samband med att ombud överlämnade 
brukarens fickpengar till personalen för hantering som ett avtal. 
 
För en majoritet av de personer som får hjälp av personalen med hanteringen av 
privata medel finns det alltså inte en skriftlig fullmakt/överenskommelse mellan 
kommunen och brukare/ombud där det tydligt framgår att kommunens personal 
har rätt att hantera brukarens privata medel och som anger hur 
ansvarsfördelningen mellan kommunens personal, den enskilde och dess ombud 
ser ut. Vi vill dock understryka att rutinen inte innehåller anvisningar om att 
ansvarsövertaget ska regleras genom en sådan fullmakt/skriftlig överenskommelse. 
  

Granskning av att kontrollräkningar har utförts 

Kontrollräkning sker på de flesta boenden men inte med den frekvens som anges i 
rutinen. Några brukares medel har inte kontrollräknats alls. På en boendeenhet 
fördes över huvud taget inte någon redovisning av brukarens privata medel, 
bortsett från att kvitton sparades i plånböckerna, varför det förstås inte heller var 
möjligt att kontrollräkna. De flesta kontrollräkningar görs enbart av en person. 
Enligt rutinen ska två personer närvara vid kontrollräkningen. Under granskningen 
gjordes kontrollräkning av kontanterna för 16 brukare, och där stämde kontanta 
saldot med kassabladet.  
 

Övriga iakttagelser 

I samtal med personal vid de olika boenden framkom att majoriteten av personal 
och chefer inte hade kännedom om rutinen för hantering av fickpengar, även om 
några anade att det fanns en rutin. Flera boenden hade utarbetat egna 
förfaringssätt för en säker hantering av privata medel och kontokort, t.ex. genom 
att begränsa antalet personal som hade tillgång till de privata medlen. Samtliga 
boenden förvarade fickpengar inlåsta på ett säkert sätt och åtskilda från andra 
brukares medel.  
 
På flera ställen hanterade personalen kreditkort, kontokort eller betalkort.  

Åtgärdsförslag 

 Rutinen ses över och tydliggöras när det gäller exempelvis vilka ekonomiska 
händelser som ska signeras av två personer, maxbelopp samt eventuella 
begränsningar av vilken personal som ska ha tillgång till brukares privata 
medel.  

 Rutinen revideras så att den innefattar anvisningar om skriftlig 
överenskommelse mellan brukare/ombud och kommunens personal om 
hantering av privata medel.  

 Det upprättas skriftliga överenskommelser för samtliga brukare som får 
hjälp av kommunens personal med att hantera sina privata medel.  

 Rutinen revideras så att den även omfattar rutiner för kontokort, betalkort 
och liknande.  

Det upprättas och implementeras rutiner för att säkerställa att både ordinarie och 
ny personal får kännedom om rutinen för privata medel 
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Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Maria Granlund 
Utredare 

 

Bilaga/bilagor 

Bilaga 1. Rapport intern kontroll 2019 
Bilaga 2 Rutin för hantering av fickpengar för enskilda boende vid särskilda 
boenden och gruppboenden 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 

Avdelningschefer SOF 

Utredare 
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Datum 

2019-09-17 

Dnr 

SON 2019-000019 
 
Socialförvaltningen 
Catarina Ross  
catarina.ross@lysekil.se 
 
 

Ekonomskt utfall per augusti 2019 - U3 

Sammanfattning 

Enligt kommunens styrmodell ska uppföljning av budgetramar och resurser ske per 
sista februari (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3) samt årsrapport per 31 december.  

Uppföljningsrapport 3 (U3) omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden 
samt prognos för helår. Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen av den ekonomiska 
uppföljningsrapporten U3 med nyckeltal för individ- och familjeomsorg, 
LSS/socialpsykiatri och vård- och omsorg.      

 

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Catarina Ross 
Förvaltningsekonom 

 

Bilaga/bilagor 

Standardrapport augusti 2019 
Förvaltningsöversikt augusti 2019 
Utfall och prognos till nämnd 191001 
Uppföljningsrapport U3 
 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Kommunens revisorer 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Avdelningschefer 
 



Intäkt/Kostnad Rader Budget helår Budget mån Utfall  mån Avv mån Budget ack Utfall ack Avv ack Utfall ack fg år

Intäkter Taxor och avgifter 16 996 1 416 1 916 500 11 331 12 707 1 376 11 793

Hyresintäkter 13 315 1 110 1 112 2 8 877 9 011 134 8 846

Bidrag 22 051 1 838 7 138 5 301 14 700 19 984 5 283 27 807

Försäljning av verksamhet 1 825 152 809 657 1 217 2 514 1 297 2 234

Övriga intäkter 44 251 3 688 3 190 -497 29 501 25 516 -3 985 28 896

Intäkter 98 438 8 203 14 165 5 962 65 625 69 731 4 106 79 576

Intäkter 98 438 8 203 14 165 5 962 65 625 69 731 4 106 79 576

Kostnader Löner -215 111 -19 295 -20 257 -961 -143 746 -141 852 1 894 -150 046

Soc avgifter -81 839 -7 357 -7 895 -539 -54 692 -55 239 -547 -58 546

Pensioner och löneskatt 0 0 0 0 0 0 0 -15

Personalkostnader -296 950 -26 652 -28 152 -1 500 -198 438 -197 091 1 348 -208 607

Bidrag -22 136 -1 845 -2 796 -952 -14 757 -17 457 -2 700 -15 842

Köp av verksamhet -41 323 -3 444 -12 343 -8 899 -27 549 -42 618 -15 070 -32 416

Lokalkostnader -37 067 -3 089 -3 034 55 -24 711 -24 326 385 -25 996

Förbrukning- & underhållsmtrl -12 351 -1 029 -577 452 -8 234 -4 480 3 753 -5 117

Övriga kostnader -73 356 -6 113 -7 630 -1 517 -48 904 -50 543 -1 639 -53 501

Övriga kostnader -186 232 -15 519 -26 381 -10 862 -124 155 -139 424 -15 269 -132 872

Avskrivningar -1 021 -85 -104 -19 -681 -818 -137 -728

Internränta -134 -11 -11 0 -89 -96 -6 -105

Kapitalkostnader -1 155 -96 -115 -19 -770 -914 -144 -833

Räntekostnader 0 0 -4 -4 0 -13 -13 -14

Övriga finansiella kostnader 0 0 -1 -1 0 -19 -19 -16

Finansiella kostnader 0 0 -5 -5 0 -32 -32 -31

Kostnader -484 336 -42 268 -54 653 -12 385 -323 363 -337 460 -14 097 -342 342

Resultat -385 899 -34 065 -40 488 -6 423 -257 738 -267 729 -9 991 -262 767

Rapport: 500 Standardrapport KS\CATROS001 2019-09-10 14:58:17

Sida: 1/1

500 Standardrapport

Enhet: Tkr. Period: 2019 08

Nämnd: 6 Socialnämnden Ansvarsområde: Alla

Ansvar: Alla

Block: Alla Vomr: Alla

Vgr: Alla Vsh: Alla

Aktivitet: Alla



Enhet: Tkr

Nämnd > Aomr > Ansvar Budget helår Budget mån Utfall mån Avv mån Budget ack Utfall ack Avv ack Utfall ack fg år

1 Kommunstyrelsen -81 913 -6 798 -4 735 2 063 -54 723 -52 514 2 209 -48 407

2 Samhällsbyggnadsnämnden -45 211 -3 671 -2 135 1 536 -30 434 -32 945 -2 511 -28 185

5 Utbildningsnämnden -362 684 -29 809 -27 189 2 620 -244 299 -246 502 -2 203 -235 083

6 Socialnämnden -385 899 -34 065 -40 488 -6 423 -257 738 -267 729 -9 991 -262 767

60 Stab, nämnd och ledning -25 546 -2 125 -1 438 687 -17 047 -9 938 7 109 -6 797

61 Avd Bistånd -51 606 -4 295 -3 860 435 -34 425 -30 200 4 224 -33 472

62 Avd Individ- och familjeomsorg -62 197 -5 179 -8 584 -3 405 -41 481 -51 725 -10 244 -45 533

63 Avd Lss Psykiatri -87 950 -7 587 -8 973 -1 386 -58 756 -61 216 -2 460 -60 140

64 Avd Vård och omsorg -158 601 -14 879 -17 633 -2 754 -106 029 -114 650 -8 620 -116 825
S:a 6 Socialnämnden -385 899 -34 065 -40 488 -6 423 -257 738 -267 729 -9 991 -262 767

0 Miljönämnden -2 139 -178 -178 1 -1 426 -1 486 -60 -1 558

9 Centralt 887 054 74 225 75 282 1 058 590 156 617 770 27 614 598 359

S:a totalt 9 207 -296 557 853 1 536 16 594 15 057 22 360

Rapport: 300 Förvaltningsöversikt KS\CATROS001 2019-09-10 16:23:34

Sida: 1/1

300 Förvaltningsöversikt

Avser: alla

Period: 2019-08



Utfall och prognos intern

Period 190101-190831

Budget Ack Utfall Ack Ack Avvikelse Intäkter Pers.kostn Tillfälligt inhyrd 

personal*

Lokalkostnad Köp av

verksamhet

Övr.kost Summa avv. 

per 2019
Prognos 

lagd i aug

Prognos 

lagd i juni

Prognos 

lagd i maj

Prognos 

lagd i 

april

Prognos 

lagd i 

mars

Prognos 

lagd i feb

-17 047 -9 938 7 109 83 4 452 82 -189 2 681 7 109 8 806 4 600 4 000 2 951 2 600 1 600

-34 425 -30 200 4 225 -22 363 54 3 830 4 225 5 800 5 700 5 700 5 500 4 700 4 400

-58 756 -61 216 -2 460 452 -1 426 168 -1 924 270 -2 460 -4 225 -4 106 -4 106 -3 892 -3 952 -3 728

-106 029 -114 650 -8 621 -454 -5 024 -3 822 127 -335 887 -8 621 -10 678 -9 447 -10 501 -9 563 -8 874 -8 626

-216 257 -216 004 253 59 -1 635 -3 822 377 -2 394 7 668 253 -297 -3 253 -4 907 -5 004 -5 526 -6 354

-41 481 -51 725 -10 244 4 046 2 982 -706 8 -12 676 -3 898 -10 244 -12 303 -10 271 -7 594 -7 594 -7 017 -6 097

 

 

64 Avd Vård och omsorg

Enhet: Tkr

Socialnämnden

60 Stab, nämnd och ledning

61 Avd Bistånd

63 Avd Lss Psykiatri

-12 543 -12 451Socialnämnden -12 598

S:a 6 

-257 738 -267 729 -9 991 -9 991 -12 501-13 524

S:a verksamheter

-12 600

62 Avd Individ- och familjeomsorg

Fördelning avvikelser

4 105 1 347 -4 528 385 -15 070 3 770



LSS- och Socialpsykiatri
Budget

/mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec

Genomsnitt/

månad

Aktuell månad (fylls i månadsvis: 1-12) 8

Bostad enligt LSS för vuxna
Egen regi, antal personer 49 45 45 45 45 45 45 46 46 45,3

Extern utförare, antal personer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

Bostad enligt SoL för vuxna
Egen regi (Ekgatan servicebostad), antal personer 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11,0

Extern utförare, antal personer 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3,8

Bostad med särskild service för barn
Egen regi (Badhusberget 18), antal personer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

Extern utförare, antal personer 4 6 6 6 6 6 6 5 7 6,0

Personlig assistans 
Antal personer med verkställd insats enligt LSS 10 10 11 10 11 13 12 12 11,1

varav antal personer med extern utförare (LSS) 6 6 7 6 6 8 7 7 6,6

Antal personer med verkställd insats enligt SFB iu iu iu 19 0 0 0 0 2,4

varav antal personer med extern utförare (SFB) iu iu iu 16 0 0 0 0 2,0

Boendestöd
Antal personer med boendestöd iu iu iu 45 45 44 16,8

Orosanmälningar
Antal inkomna orosanmälningar LSS iu 0 0 0 0 0 0 0 0,0



Vård och omsorg
Budget

/mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec

Aktuell månad (fylls i månadsvis: 1-12) 8

Särskilda boenden
Summa genomsnitt belagda platser - somatik 98 93 93 95 95 92 90 88 87
Summa genomsnitt belagda platser - demens 75 74 73 73 73 72 72 72 72
Summa genomsnitt belagda platser 173 167 166 168 168 164 162 160 159

Väntetid i dagar från beslut till inflytt 24 5 26 9 5 4 51 18

Hemtjänst
Antal personer med verkställda beslut om hemtjänst 272 274 276 266 265 258 250 246
Antal "beviljade" timmar 9 604 9 609 9 529 9 523 9 738 10 037 9 793 9 559

Antal personer på tillfälllig vistelse med hemtjänst (t.ex. 

sommargäster). 1 1 1 2 5 11 14 12

Hemsjukvård HSL
476 459 460 456 462 458 462 455

Korttidsplats inkl. växelvårdsplats
Beläggningsgrad Kompassen 10 12,4 12,6 10,4 9,1 8,7 10,7 10,7 10,6

Betalningsansvar
Antal betaldagar 0 0 0 0 0 0 0 0

Orosanmälningar
Antal inkomna orosanmälningar SoL 1 2 1 0 0 5 1 0

Antal vårdtagare som har haft hemsjukvård under månaden



Genomsnitt/

månad

91,4
72,7

164,2

17,7

263
9 674

6

461

11

0

1



IFO
Budget

/mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec

Ack. 

Utfall

Ack. 

Budget

Aktuell månad (fylls i månadsvis: 1-12) 8

Vuxenenheten
Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Nettokostnad ekonomiskt bistånd (utbet minus 

återbet), tkr 1 021 1 325 1 267 1 606 1 529 1 590 1 223 1 754 1 314 11 608 8 167

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 187 201 207 iu 207 213 214 220 0 0

Vuxna missbrukare

Antal personer på HVB/familjehem enl. SoL eller 

LVM 1 0 2 2 3 4 5 5

Kostnad/månad för placering i HVB/familjehem, 

tkr 119 0 0 52 85 124 191 292 284 1 028 949

Öppenvård:

Antal vuxna med beviljade öppna insatser 47 47 45 41 43 45 42 45

Barn- och Ungdomsenheten 
Öppenvård

Antal barn & unga med öppenvårdsinsatser:
          1. Kontaktperson och kontaktfamilj 7 7 7 7 7 8 6 5

          2. Extern öppenvård 37 40 43 48 51 51 46 47

Hem för vård och Boende (HVB) enligt SoL och LVU

Antal personer på HVB, extern regi 11 12 14 11 11 14 15 15

Kostnad per månad för HVB, extern regi 523 1 820 2 226 2 063 2 064 1 839 1 240 2 048 15 426 4 181



Familjehem i egen och extern regi

Antal personer på familjehem 26 25 26 25 25 25 25 28

Kostnad per månad för familjehem 1 178 1 365 1 085 1 305 1 293 1 014 1 101 1 154 1 184 9 501 9 423

Myndighetsutövning

Antal anmälningar 54 44 43 45 76 35 27 55 379

Ensamkommande barn och unga 
Stödboende, egen regi (Kilen)
Antal ensamkommande barn/unga på 

stödboende 7 7 7 7 7 7 7 7

Kostnad per månad för internt stödboende 110 266 158 160 120 222 120 98 108 1 253 881

Hem för Vård och boende, HVB, enligt SoL och 

LVU
Antal ensamkommande barn på HVB, köpta 

platser 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Totalkostnad per månad för HVB, köpta platser 129 170 143 154 65 0 0 0 0 532 1 030

Familjehem (egna och externa)

Antal ensamkommande barn/unga i familjehem 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0

Totalkostnad per månad för familjehem 184 205 61 243 182 190 186 180 164 1 411 1 469

Totalt antal ensamkommande barn med 

placering i HVB, familjehem eller stödboende 13 13 13 13 12 12 12 12
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1 Sammanfattning  

Socialnämnden ansvarar för att Lysekils kommuns invånare får stöd, vård och omsorg. 
Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av 
kompletterande samhällsinsatser. Kommunen har ett yttersta ansvar som omfattar 
kommuninnevånarna och andra som vistas i kommunen. 

Biståndsenheten utför sina utredningar i det nya utredningsverktyget IBIC vilket bidrar till 
rättssäkra beslut med individuella och adekvata insatser utifrån den enskildes egna förmågor 
och behov. Antal brukare i hemtjänsten har minskat med 29 stycken mellan 2018-2019 och 
hemtjänsttimmarna har minskat med 10% mellan de aktuella åren. Förändringen bedöms 
bero på en utvecklad biståndsbedömning, och arbete med att tillgodose behoven i de så 
kallade ytterfallen på alternativt sätt. Även om både brukare och timmar minskar märks 
samtidigt en förändring för de kvarvarande brukarna, vilka har mer omfattande och stora 
omvårdnadsbehov. 

Individ- och familjeomsorgen arbetar med myndighetsutövning och verkställighet inom 
bland annat områdena barn och unga, försörjningsstöd och beroende. Såväl förebyggande 
och efterhjälpande arbete ingår i IFOs område. Under de senaste åren har antalet placeringar 
på barn- och ungdomsenheten varit höga. Antalet vårddygn har ökat sedan förra året. Elva 
placeringar gjordes under sista kvartalet 2018, vilka har ökat antalet vårddygn markant. 
Antalet placeringar som kunnat avslutas har inte nått upp till antalet nya placeringar. Dock 
har enheten under 2019 undvikit flera nya placeringar, genom ett intensivt arbete hos 
familjebehandlarna, som fått en närmare arbetsledning av en nyrekryterad arbetsledare med 
mycket erfarenhet och kompetens inom området familjebehandling och anknytning. En 
handlingsplan har tagits fram, som inneburit kortare vårdkedja och tidigare hemflytt med 
öppenvårdsinsats i flera ärenden. Handlingsplanen har till stor del lyckats, men nya 
placeringar har varit nödvändiga, vilket gjort att kostnaderna blivit högre. Antalet barn och 
unga som får stöd i öppenvård har ökat. Detsamma gäller andelen föräldrar som ansöker om 
hjälp, istället för att omgivningen gör anmälan om oro. Det är en positiv utveckling som kan 
ge stora effekter för barn och unga i framtiden, om den fortsätter. Barn- och 
ungdomsenhetens utredningsgrupp kommer att arbeta med att utveckla sina 
utredningsmetoder under hösten 2019 och in på 2020. Detta för att göra färdigt 
utredningarna inom 122 dagar. 

Vuxenenhetens placeringar har ökat jämfört med 2018 och prognosen för placeringar 
överskrider nu budget. Under 2018 hade enheten dock ovanligt få vuxenplaceringar. 
Vuxenenheten har trots ett ökat antal placeringar ändå lyckats undvika externa kostnader 
genom att ge flera personer stöd på hemmaplan. Försörjningsstödet har tyvärr ökat, så också 
de långvariga biståndsärendena. Detta trots en satsning på ökat samarbete med 
Arbetsmarknadsenheten. Utan denna satsning finns risken att ännu fler ärenden blivit kvar i 
försörjningsstöd över en längre tid. Trenden är att försörjningsstödet ökar i de flesta 
kommuner på grund av Arbetsförmedlingens minskade insatser och på att många personer 
kommer ur etableringen för nyanlända utan annan försörjning. Försörjningsstödet arbetar 
med att hitta nya arbetssätt och att minska administrationen, till förmån för de mänskliga 
mötena. Utöver eget utvecklingsarbete ingår IFO i arbetet med att flytta över 
försörjningsstödet till en ny förvaltning, samt arbetet med att starta en familjecentral, där 
delar av IFO kommer att ingå. 

I slutet av 2018 stängdes kommunens sista HVB, Kilen, för ensamkommande ungdomar. Det 
som kvarstår i kommunal regi är ett stödboende för sju ensamkommande ungdomar med en 
anställd boendehandledare. 

Avdelningen för LSS/socialpsykiatri verkställer biståndsbeslut i form av boendestöd, 
personlig assistans, gruppboenden samt korttidsplatser. Några biståndsbeslut verkställs 
genom köpta platser. Under 2019 har behovet av externa placeringar ökat med två platser 
och tre ärenden avseende personlig assistans har tillkommit utanför budget. Omsorgsbehovet 
för personer som bor i gruppboende har ökat på grund av åldersrelaterade sjukdomar och 
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demensliknande tillstånd vilket leder till en ökad personalkostnad. Arbete pågår för att 
anpassa bemanningen i förhållande till budgeterad nivå. Verksamheten säljer för närvarande 
två platser korttidsvård till annan kommun. 

Avdelningen för vård och omsorg arbetar med stöd, vård och omsorg i livets olika skeden. 
Här finns hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende och korttidsplats. Avdelningen arbetar 
med att utveckla värdegrundfrågorna i verksamheten och att minska nattfastan samt öka 
kvaliteten på måltidsmiljön under 2019. Ett systematiskt arbete pågår också med att ta 
tillvara de synpunkter och avvikelser som inkommer för att successivt förbättra kvaliteten i 
verksamheterna. Arbetet med kortare planeringstid i samband med hemgång från sjukhus 
fortsätter på ett effektivt sätt. Efter årets första 8 månader finns inga betalningsdagar till 
sjukhuset. Arbetet kräver intensiv samverkan främst mellan kommun och primärvård vilket 
nu pågår med gott resultat. En viktig resurs i detta arbete är också det kommunala 
hemgångsteamet och den flexibilitet som finns på korttidsenheten Kompassen som ständigt 
anpassar sitt platsantal till det behov som råder. Under året har ett omfattande arbete pågått 
för att anpassa verksamhetens kostnader i överensstämmelse med budgetramen. De 
särskilda boendena har nu uppnått balans. När det gäller hemtjänsten har ett 
utvecklingsarbete pågått under året med stöd av Ensolution. Arbetet har resulterat i att alla 
enheter arbetat med att anpassa sin verksamhet så att antalet beviljade timmar 
överensstämmer med arbetade timmar i schema. Avdelningen har haft stor 
personalomsättning när det gäller enhetschefer. Under det senaste året har 9 av avdelningens 
totalt 12 enhetschefer nyrekryterats och ytterligare en skall rekryteras. Förhoppningen är att 
avdelningen vid årets slut har samtliga tjänster tillsatta. Rekryteringsläget för legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal är fortsatt mycket svårt och bemanningstjänster används delvis 
som ersättare för sjuksköterskor. När det gäller fysioterapeuter finns det ingen tillgång alls. 
Just nu finns en fysioterapeut anställd på de totalt 4 tjänster som finns i kommunen. Andra 
yrkesgrupper har anställts för att överta de arbetsuppgifter som är möjligt att delegera ut. 

Inför sommaren stängdes äldreboendet Gullvivan tillfälligt på grund av 
bemanningssvårigheter. Rekryteringssvårigheterna kvarstår och boendet är fortsatt stängt. 

Sjukfrånvaron har stigit från 10,3% till 11,9% räknat på ett år bakåt i tiden. Hälften av 
sjukfrånvaron utgörs av långtidssjukskrivning och sjukfrånvaron ökar inom alla avdelningar 
utom IFO där den minskar något. Den ökade sjukfrånvaron bedöms delvis ha samband med 
effektiviseringar och förändringar i verksamheterna vilket leder till nya och ökade krav i 
verksamheten och förändrade arbetsförhållanden. Förvaltningen har intensifierat 
arbetsmiljöarbetet och handlingsplaner vad gäller att minska sjukfrånvaron utarbetas på alla 
arbetsplatser i samarbete mellan arbetsledning, fackliga representanter och medarbetare. 

Socialnämnden har för 2019 antagit fyra utvecklingsmål: Kompetensutveckling, digitala 
verktyg och välfärdsteknik, personalförsörjning samt förebyggande och tidiga insatser. De 
flesta indikatorerna för utvecklingsmålen mäts på helår vilket gör att mått och analys är 
begränsade i denna uppföljningen. När det gäller digitala verktyg/välfärdsteknik så startar 
planeringsverktyget (TES) i hemtjänsten på Skaftö inom kort. För området förebyggande och 
tidiga insatser rapporteras att arbete med att planera för en familjecentral pågår. Samtidigt 
utreds nu möjligheterna till att starta en ungdomscentral i framtiden. 

Det ekonomiska utfallet visar -10,0 mnkr för perioden jan-aug 2019.Nämndens årsprognos 
är -12,6 mnkr. Förvaltningen har intensifierat arbetet med utveckling av ledning och styrning 
i alla led i syfte att säkerställa alla medarbetares ansvar utifrån deras roller och uppdrag, så 
att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och ger kvalitetsmässigt bra resultat. 

2 Verksamhet 

Socialnämnden ansvarar för att Lysekils kommuns invånare får stöd, vård och omsorg. 
Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av 
kompletterande samhällsinsatser. Verksamheten är relativt detaljreglerad med avseende på 
kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter. 
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Ansvaret för socialtjänst  

I socialtjänstlagen regleras det kommunala ansvaret. Här anges att kommunen ansvarar för 
att tillhandahålla sociala tjänster för de som bor i kommunen och för andra som vistas där. 
Detta yttersta ansvar innebär dock ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra 
huvudmän. 

Insatser för barn och deras familjer 

Nämnden svarar för förebyggande insatser men också för utredningar och beslut om barn far 
illa eller på annat sätt behöver insatser. Det finns insatser i form av familjebehandling, 
aktiviteter på familjens hus och fältassistenter. Nämnden svarar också för familjerättsliga 
frågor t.ex. i samband med vårdnad och umgänge. 

Ensamkommande och nyanlända 

Socialnämnden ansvarar för mottagande av ensamkommande flyktingbarn och nyanlända 
personer. IFO har även ansvaret för mottagande av flyktingar efter etablering. 

Insatser för missbrukare 

Nämnden arbetar med rådgivning, stöd och behandlingsinsatser. 

Övriga insatser  

Nämnden bistår de som behöver hjälp med sin försörjning och samverkar med andra i social- 
och arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Nämnden har i samarbete med Uddevalla kommun en socialjour. 

Nämnden arbetar också med serveringstillstånd för restauranger och tillsyn i samband med 
alkoholförsäljning. 

Insatser för äldre och funktionshindrade  

Socialnämnden verkar för att äldre personer och människor som på grund av ålder eller 
andra skäl har särskilda behov, får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Insatserna 
består av dagverksamhet, äldreboende, gruppboende, hemtjänst, trygghetslarm, 
korttidsvård, nattpatrull och färdtjänst m.m. Nämnden bistår även anhörigvårdare. 

Ansvaret för hälso- och sjukvård  

Socialnämnden ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilda boenden. Ansvaret omfattar även 
de personer som bor i ordinärt boende och som har ett funktionshinder som gör att det 
medför stora olägenheter att ta sig till en vårdcentral. Hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar 
de insatser som sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut ansvarar för. Arbetet utförs 
dock till stor del på delegation av övrig vård- och omsorgspersonal. Läkarinsatser svarar 
regionen för. Socialnämnden ansvarar för tidig rehabilitering i hemmet och har team för 
trygg hemgång. 

Ansvaret för stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS och 
socialpsykiatri 

Socialnämnden ansvarar för service och omvårdnad till personer med begåvningshandikapp, 
autism, autismliknande tillstånd och s.k. vuxenhjärnskadade samt andra med varaktiga och 
betydande funktionshinder som orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. 
Insatserna består bl.a. av boende i gruppbostad, personlig assistans, ledsagarservice och 
korttidsvistelse. Nämnden ansvarar också för insatser inom socialpsykiatrin i form av 
boendestöd eller stödboende. 
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3 Verksamhetens grunduppdrag 

3.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och 

kvalitetsindikatorer 

En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den 
kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag. 
Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och 
ekonomiperspektiv. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett 
mätvärde som visar om verksamheten är på rätt väg eller inte. 

3.1.1 Målgrupp 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 

180831 
Utfall 

190831 
Tren

d 

 

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

Antal dagar från ansökan till beslut, vård 
och omsorg 

4 4  

Antal dagar från ansökan till beslut LSS 
och Socialpsykiatri 

32 16  

IFO BoU: Andel upprättade 
genomförandeplaner inom 1 månad från 
uppstartsmöte 

 39 %  

 

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

IFO BoU: Antal familjer som fått 
föräldrastöd under året (ej 
biståndsbedömt). 

28   

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år 
efter avslutad utredning eller insats, 
andel (%) 

42   

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år 
ett år efter avslutad utredning eller 
insats, andel (%) 

71   

Ej återaktualiserade vuxna med 
missbruksproblem 21+ ett år efter 
avslutad utredning eller insats, andel (%) 

83   

 
Respekt skall råda för den enskildes 
självbestämmande och integritet. 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg - hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%) 

89   

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%) 

69   

Brukarbedömning boendestöd SoL -
 Brukaren får bestämma om saker som 
är viktiga, andel (%) 

73%   

Brukarbedömning gruppbostad LSS  - 
Brukaren får bestämma om saker som 
är viktiga hemma, andel (%) 

71%   

 
Insatserna skall ges utifrån ett 
evidensbaserat arbetssätt 

Antal evidensbaserade arbetssätt som 
används inom Vård- och 
omsorgsavdelningen 

   

Antal evidensbaserade arbetssätt som 
används inom avdelningen för Individ- 
och familjeomsorg 

   

Antal evidensbaserade metoder som 
används inom avdelningen för LSS och 
socialpsykiatri 

   

Antal evidensbaserade metoder som 
används inom Biståndsavdelningen 

   

De indikatorer som saknar värde för 2019 kommer att mätas och rapporteras till årsrapporten. 
Indikatorn för IFO:BoU om genomförandeplaner samt indikatorerna för evidensbaserade metoder är nya för i år och därför 
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finns inget värde för 2018. 

Analys och slutsats 

De flesta av indikatorerna under kritiska kvalitetsfaktorer för målgrupp avrapporteras på 
helår. Handläggningstid från ansökan till beslut vad gäller vård och omsorg samt 
LSS/socialpsykiatri är mycket kort. När det gäller LSS/ socialpsykiatri har 
handläggningstiden minskat betydligt vilket är i överensstämmelse med uppsatta mål. 

  

3.1.2 Verksamhet 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 

180831 
Utfall 

190831 
Tren

d 

 
Vi förebygger kvalitetsbrister och arbetar 
med systematiskt förbättringsarbete. 

VoO: Andel åtgärder i lex Sarah-
utredningar som har implementerats. 

100 % 84 %  

IFO: Andel åtgärder i lex Sarah-
utredningar som har implementerats. 

 100 %  

Biståndsavdelningen: Andel åtgärder i 
lex Sarah-utredningar som har 
implementerats. 

 100 %  

Avd. LSS & Socialpsykiatri: Andel 
åtgärder i lex Sarah-utredningar som har 
implementerats. 

 100 %  

 Rättssäker myndighetsutövning 

IFO Barn och Unga: Andel utredningar 
som har avslutats inom 122 dagar. 

79 % 53 %  

IFO vuxenenheten: Andel överklagade 
beslut som har fastställts i 
förvaltningsdomstol 

95 %   

Andel granskade utredningar där mål för 
den beslutade insatsen framgår i 
beslutet, LSS och socialpsykiatri 

 90 %  

Andel granskade utredningar där mål för 
den beslutade insatsen framgår i 
beslutet, vård och omsorg 

 50 %  

 

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

Antal personer som är inskrivna på 
Arbetsmarknadstorg 

70   

 

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

Förvaltningens medelvärde på frågan 
"min närmsta chef visar förtroende för 
mig som medarbetare" i 
medarbetarenkäten (skala 1-5). 

4,09   

Förvaltningens medelvärde på frågan 
"mina tankar, idéer och kunskaper om 
arbetet tas tillvara på ett bra sätt" i 
medarbetarenkäten (skala 1-5). 

3,54   

De indikatorer som saknar värde för 2019 kommer att mätas och rapporteras till årsrapporten. 
De indikatorer som inte har värde för 2018 är nya för 2019. 

Analys och slutsats 

Inom IFO har det varit en fortsatt stor tillströmning av nya ärenden inom barn och unga-
enheten. Det påverkar handläggningstiden beroende på att utredarna har svårt att hinna med 
i den takt ärenden kommer in. I kombination med att många socialsekreterare är nyanställda 
och är under introduktion påverkar det utredningstiden så att andelen ärenden som 
handläggs inom tidsgränsen 122 dagar markant har minskat. Arbete pågår med att åtgärda 
detta och vid mätning i augusti månad har 80% av utredningar avslutats inom 122 dagar. 
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3.1.3 Medarbetare 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 

180831 
Utfall 

190831 
Tren

d 

 Attraktiv arbetsgivare Andel långtidsfriska.  24,2 %  

 God arbetsmiljö Sjukfrånvaro 9,7 % 11,9 %  

 

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

Individ och Familjeomsorg: Andel 
tillsvidareanställda medarbetare med 
relevant utbildning för uppdraget 

96 %   

LSS/Socialpsykiatri: Andel 
tillsvidareanställda medarbetare med 
relevant utbildning för uppdraget. 

87 %   

Vård och omsorg: Andel 
tillsvidareanställd baspersonal med 
relevant utbildning för uppdraget. 

95 %   

Biståndsavdelningen: Andel 
biståndshandläggare med relevant 
utbildning för uppdraget 

100 %   

Resultat för indikatorerna om kompetens kommer att mätas och rapporteras till årsrapporten 2019. 

Analys och slutsats 

Andelen långtidsfriska har ökat jämfört med 2018 vilket är positivt men andelen är 
fortfarande genomsnittligt låg. Sjukfrånvaron har ökat med 1,6 procentenheter och ligger nu 
genomsnittligt på 11,9 procentenheter räknat på ett år tillbaka i tiden. Hälften av 
sjukfrånvaron utgörs av långtidssjukskrivning och sjukfrånvaron ökar inom alla avdelningar 
utom IFO där den minskar. Den ökade sjukfrånvaron bedöms delvis ha samband med 
effektiviseringar och förändringar i verksamheterna vilket leder till nya och ökade krav i 
verksamheten och förändrade arbetsförhållanden. Alla chefer har upprättat handlingsplaner i 
syfte att sänka sjukfrånvaron på sina enheter och arbetar aktivt med frågan. 

  

  

3.1.4 Ekonomi 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 

180831 
Utfall 

190831 
Tren

d 

 Budget i balans Budgetavvikelse -6 % -4 %  

 
Resurserna skall användas på det mest 
effektiva och ändamålsenliga sättet. 

Medelkostnad per beviljad 
hemtjänsttimma. Avvikelse i procent från 
KPB-kommunernas medelvärde. 

2 % 15 %  

Medelkostnad per dygn i särskilt 
boende. Avvikelse i procent från KPB-
kommunernas medelvärde. 

11 % 7 %  

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, 
(%) 

0,93   

Medelkostnad per dygn LSS-
gruppbostad, avvikelse i procent från 
KPB-kommunernas medelvärde. 

-4 % -6 %  

Medelkostnad per timma, personlig 
assistans enligt SFB, egen regi. 
Avvikelse i procent från KPB-
kommunernas medelvärde. 

-17 % 34 %  

Medelkostnad per dygn boende för 
psykiskt funktionshindrade enlig SoL. 
Avvikelse i procent från KPB-
kommunernas medelvärde. 

-27 % -28 %  

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) 0,06   

Medelkostnad per hushåll 
försörjningsstöd. Avvikelse i procent från 

-13 % -14 %  
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  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 

180831 
Utfall 

190831 
Tren

d 

KPB-kommunernas medelvärde. 

Medelkostnad per brukare, vuxna 
missbrukare. Avvikelse i procent från 
KPB-kommunernas medelvärde. 

-19 % -37 %  

Medelkostnad per brukare, Barn och 
unga. Avvikelse i procent från KPB-
kommunernas medelvärde. 

85 % 37 %  

Nettokostnadsavvikelse individ- och 
familjeomsorg, (%) 

10,42   

Både KPB-resultat och nettokostnadsavvikelser avser verksamhetsår 2018. 
 
Resultat från KPB som redovisas under 2019 har beräknats utifrån Lysekils resultat 2018 och KPB-kommunernas medelvärde 
2017 eftersom det vid tid för rapporteringen inte fanns resultat för KPB-snittet 2018. I regel stiger KPB-medelvärdet mellan 
åren till följd av löne- och prisökning. Sannolikt är därför kommunens värden något underskattade. Genomsnittet för KPB-
kommunerna kommer att publiceras i höst. Kommunens värden kommer då att korrigeras. 
 
Nettokostnadsavvikelse för år 2019 publiceras i Kolada nästa år (2020). 

Analys och slutsats 

Resultat av KPB (Kostnad per brukare) för 2018 har presenterats. Lysekils siffror i 
undersökningen avser 2018. Övriga deltagande kommuners resultat avser ännu 2017 vilket 
gör att jämförelse ännu inte kan göras fullt ut förrän hösten 2019 då alla kommuner har klart 
sina resultat. Resultatet för Lysekil kommer med största sannolikhet att se bättre ut än det 
som presenteras ovan. 

Det resultat som redovisats för Lysekil visar genomgående ett mycket bra resultat och stora 
förbättringar har skett i stort sett i alla verksamhetsdelar. De särskilda boendena har minskat 
sina kostnader med 100 kr per vårddygn i enlighet med sitt uppdrag. Att kostnaden ligger 
över snittet beror dels på Skaftöhemmet  som har dyrare kostnader på grund av sin 
småskalighet samt att kostnaderna för hemsjukvård ökat, vilket i sin tur beror på 
rekryteringssvårigheter av legitimerad personal. 

LSSboende och boende för psykiskt funktionsnedsatta visar en lägre kostnad än 
medelkostnaden i KPB. En stor förändring har skett avseende personlig assistans SFB utförd 
i egen regi. Kostnadsökningen beror på ett omfattande ärende som avslutats och där 
omställningskostnaderna blivit stora. Då vi har ett fåtal sådana ärenden påverkas 
totalkostnaden även av enstaka ärendens avslut. 

Arbetet med att sänka kostnaderna inom Ibarn- och ungdomsverksamheten inom IFO visar 
tydliga förbättringar då Lysekil låg 159% över medelkostnaden för deltagande KPB 
kommuner 2016, 85% över medelkostnaden 2017 och 37% över medelkostnaden 2018. 
Kostnaden per brukare för missbruksvård och försörjningsstöd ligger under medelkostnaden 
för deltagande KPB kommuner. Barn och ungdomsverksamheten har minskat sina kostnader 
totalt sett från 2017 - 2018 med 3 miljoner trots ett högt inflöde av nya placeringsärenden 
under sista kvartalet 2018. Andelen externa placeringar minskar, från 2016: 38 % 2017: 29 % 
2018: 23%. 

Hemtjänsten visar ett sämre resultat för 2018 jämfört med 2017 vilket förklaras av att 
omställningsarbetet har pågått under hela 2018 vilket resulterar i att åtgärderna inte gett 
effekt på helår. Minskningen av kostnader är störst under sista kvartalet 2018. Det har också 
varit en stor omsättning av enhetschefer (6 av totalt 12 enhetschefer har nyrekryterats under 
2018) vilket påverkat omställningsarbetet. Vidare har beställning av antalet 
hemtjänsttimmar minskat med ca 10% under 2018 vilket också kräver att personalstyrkan 
anpassas, scheman görs om och förhandlingar fullgörs. 

4 Utvecklingsmål och indikatorer 

Observera att utfall som presenteras nedan är det senaste rapporterade värdet. 
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4.1 Kompetensutveckling 

  Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

 

Socialförvaltningen ska vara en attraktiv 
och kompetent arbetsgivare där 
medarbetare växer och utvecklas och 
kvalité präglar tjänster. 

Vård och omsorg: Andel 
tillsvidareanställd baspersonal med 
relevant utbildning för uppdraget. 

95 %   

Biståndsavdelningen: Andel 
biståndshandläggare med relevant 
utbildning för uppdraget 

100 %   

LSS/Socialpsykiatri: Andel 
tillsvidareanställda medarbetare med 
relevant utbildning för uppdraget. 

87 %   

Medarbetarnas bedömning av om de vet 
vad som förväntas av dem i arbetet. 
Skala 1-5. Medelvärde. 

4,28   

Medarbetarnas bedömning av om de har 
tillräcklig kompetens för arbetet. Skala 1-
5. Medelvärde. 

4,36   

Medarbetarnas bedömning av om de 
utvecklas i sitt arbete. Skala 1-5. 
Medelvärde. 

3,85   

Individ och Familjeomsorg: Andel 
tillsvidareanställda medarbetare med 
relevant utbildning för uppdraget 

96 %   

Resultat för indikatorer om kompetens redovisas i årsrapporten. Medarbetarenkät för 2019 har ännu inte genomförts. 

4.2 Digitala verktyg och välfärdsteknik 

  Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

 

Socialtjänstens användning av 
välfärdsteknik och digitala lösningar ska 
öka 

Antal digitala verktyg enligt 
Socialstyrelsens enkätundersökning ”E-
hälsa i kommunerna”. 

39 63  

Antal påbörjade digitaliseringslösningar 
under året. 

3 4  

Påbörjade digitaliseringslösningar avser TES, nyckelfria lås, taligenkänning och Trippel-A 

Resultatet av socialstyrelsens enkätundersökning E-hälsa i kommunerna visar ett mycket 
bättre resultat än föregående år. Efter samtal med Socialstyrelsen framkommer att enkäten 
inte ser likadan ut mellan åren utan att den följer utvecklingen och fortlöpande uppdateras 
med nya digitala verktyg. Detta är en möjlig förklaring till vårt förbättrade resultat som 
således får tolkas med stor försiktighet. 

  

4.3 Personalförsörjning 

  Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

 
Socialförvaltningen är en attraktiv 
arbetsgivare. 

Personalomsättning (extern) 12%   

Kostnad för tillfälligt inhyrd personal, Tkr 2 976 4 529  

Kostnad för inhyrd personal i procent av 
total personalkostnad (%). 

1 % 2 %  

Kostnad för tillfälligt inhyrda chefer i 
procent av total kostnad chefer 

8 %   

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad 86 %   

Andel tillsvidareanställda med 
heltidsanställning. 

38 %   
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Resultat för personalomsättning, tjänstgöringsgrad och heltidsanställning mäts och rapporteras till årsrapporten. 

Kostnaden för tillfälligt inhyrd personal har ökat i förhållande till föregående år och då avser 
2019 års kostnader bara 8 av årets månader. Kostnaden på helår blir högre än under 2018.  
Den inhyrda personalen avser i år både sjuksköterskor och socialsekreterare. 

Andelen heltidsanställda är just nu 39% och den genomsnittliga tjänstgöringsgraden är 
oförändrad. Arbetet med heltidsresan har blivit försenat under året och har inte påverkat 
resultatet ännu. 

4.4 Förebyggande och tidiga insatser 

  Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

 

Det behovsinriktade arbetssättet 
”Individens Behov i Centrum”, IBIC, ska i 
hela socialförvaltningen vid utgången av 
2019 vara implementerat i såväl 
utredningen som i planeringen och 
genomförandet av insatser 

Andel nya ärenden som handläggs enligt 
IBIC, Vård och omsorg. 

 100 %  

Andel nya ärenden som handläggs enligt 
IBIC, LSS och Socialpsykiatri. 

 100 %  

Andel nyupprättade 
genomförandeplaner inom hemtjänsten 
som görs enligt IBIC 

 100 %  

Andel nyupprättade 
genomförandeplaner inom boendestödet 
som görs enligt IBIC 

   

Indikatorerna är nya för i år och därför saknas värde för 2018. 

En grundförutsättning för att enskilda personers egna resurser tas till vara är en grundlig 
biståndsbedömning och tydliga genomförandeplaner som stödjer vilka insatser som skall 
genomföras. Resultatet av användandet av IBIC i alla nya ärenden visar ett mycket gott 
resultat i såväl biståndsbedömning som i verkställighet av insatser. 

Det saknas uppgifter för boendestödet vilka kommer att redovisas vid uppföljningen per 
helår. 

4.5 Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål 

Många av de indikatorer som avser utvecklingsmålen mäts på helår. När det gäller digitala 
verktyg har en ökning skett med ett verktyg i förhållande till föregående år. 
Avgiftshandläggare ser över olika processer för avgiftshanteringen med syfte att förbereda 
digital avgiftshandläggning. Samma process har påbörjats när det gäller försörjningsstödet. 
Indikatorerna kommer att bli fullständigare vid årsuppföljningen. När det gäller 
personalförsörjning är kostnaderna för tillfälligt inhyrd personal i nuläget 1,5 mnkr högre än 
vi samma period förgående år. Användning av inhyrd personal på IFO är mycket lägre 2019 
men behovet av bemanningssjuksköterskor har ökat under årets första 8 månader. Likaså är 
tillgången på fysioterapeuter mycket låg vilket medfört av köp av den yrkeskategorin också 
förekommit. Det finns idag 1 fysioterapeut anställd på de totalt 4 tjänster som finns i 
kommunen. Arbete pågår för att finna alternativa lösningar till ansvarsfördelning av hälso- 
och sjukvårdsinsatser. Planeringsarbete med heltidsresan har påbörjats inom avdelningen 
för LSS/socialpsykiatri. Planeringsarbetet har blivit försenat och bedöms pågå resten av året. 
Arbetet med inrättande av bemanningsenhet har startats och enhetschef har börjat sitt 
arbete. Utredningar av biståndsbeslut görs enligt IBIC i alla nya ärenden som inkommer. 
Hela förvaltningen har som mål att ha en hög nivå av brukarmedverkan och att i möjligaste 
mån erbjuda tidiga förebyggande insatser samt ha god samverkan med andra förvaltningar, 
myndigheter och vårdgivare. 

Det är positivt att en större andel av aktualisering inom barn och unga nu görs till följd av 
ansökningar. När indikatorn började mätas, var andelen 5% och målet 8%. Nu ligger andelen 
ansökningar på 10%. En ansökan visar två positiva saker: ett förtroende för socialtjänstens 
verksamheter samt en insikt i, och motivation för, att arbeta med sin familjs bekymmer. 
Antalet barn och unga som får stöd i kommunens öppenvård har ökat. Detsamma gäller 
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andelen föräldrar som ansöker om hjälp, istället för att omgivningen gör anmälan om oro. 
Det är en positiv utveckling som kan ge stora effekter för barn och unga i framtiden, om den 
fortsätter. Arbetet med att starta en familjecentral pågår och förutsättningarna för en 
ungdomscentral utreds. 

Den som söker försörjningsstöd idag, av orsaken arbetslöshet, slussas snabbt till AME, som 
erbjuder stöd med att söka arbete, kartläggning för att stötta vidare och i vissa fall möjlighet 
till praktik eller arbetsträning. Det finns gott hopp om lägre kostnader framöver, då de nya 
arbetssätten har implementerats fullt ut och fått effekt. Effekterna av detta ser dock inte ut 
att komma under 2019. Under 2020 kommer försörjningsstödet att gå över i en ny 
förvaltning, där insatser för att öka utbildningsnivå, sysselsättning och självförsörjning 
samlas. Denna samordning förväntas ge snabbare insatser och resultat för den enskilda som 
behöver försörjningsstöd och stöd att komma ut i egen försörjning. 

5 Medarbetare 

5.1 Antal anställda 

Antal anställda 

  2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 

Antal anställda totalt 987 892 979 

Varav månadsavlönade 591 613 660 

Varav timavlönade 396 279 319 

Årsarbetare månadsavlönade 508 527 562 

Årsarbetare timavlönade 83 111 128 

Kommentar till antal anställda 

Inom socialförvaltningen är 60 % av medarbetarna månadsavlönade och 40% timavlönade. 
396 personer var 20190831 timavlönade vilket innebär en genomsnittlig arbetstid på 21% av 
en heltid. Under sommarperioden krävs många vikarier då huvudsemestern delas upp på två 
perioder. Sjukfrånvaron i förvaltningen är hög och bidrar också till behov av vikarier. Dock 
behöver andelen heltidsanställda öka för att Lysekil skall vara en attraktiv arbetsgivare och 
klara av det framtida rekryteringsbehovet Arbetet med heltidsresan och bemanningsenhet är 
viktiga delar i det arbetet. 

  

Sysselsättningsgrad (månadsavlönade) 

  2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 

Antal heltidsanställda 230 231 245 

Antal deltidsanställda 361 382 415 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 86 % 86 % 85 % 

Kommentar till sysselsättningsgrad 

Andelen heltidsanställda är i stort sett oförändrat 2019 (39%) i förhållande till 2018 (38%). 
Även om andelen heltidsanställda är lågt så är den genomsnittliga tjänstgöringsgraden 
relativt hög. 

Andelen deltidsanställda har minskat med 21 personer mellan 2018 och 2019. 
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5.2 Personalstruktur 

  2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 

Andel kvinnor av totalt anställda 81 % 83 % 82 % 

Andel heltidsanställda kvinnor 39 % 38 % 37 % 

Andel män av totalt anställda 19 % 17 % 18 % 

Andel heltidsanställda män 40 % 33 % 39 % 

Andel anställda 0-29 år 28 % 23,4 % 24,2 % 

Andel anställda 30-49 år 35 % 36,2 % 38,2 % 

Andel anställda 50- år 37 % 40,4 % 37,6 % 

Medelålder, totalt anställda (år) 42 år 43 år 43 år 

Andelen kvinnor har minskat med 2 % i jämförelse med 2018 och andel män har ökat med 
samma procent. Andel heltidsanställda har ökat med 7% bland männen jämfört med 1% 
bland kvinnorna, vilket förklaras av att andelen kvinnorna utgör en större av alla 
medarbetare. 

Medelåldern har sjunkit med 1 % vilket har inneburit att en ökning har skett av medarbetare 
upp till 29 år med 4,5%. 

5.3 Lönekostnader 

Löner och arvode tkr 2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 

Arvode 609 615 608 

Lön 141 243 220 300 235 208 

Personalomkostnader 55 238 85 811 89 710 

Totalt 197 090 306 726 325 526 

Det är en tydlig trend på lägre personalkostnader. 2019 års prognos gällande utfallet för de 
totala personalkostnader ligger på 291 700 tkr. En skillnad på 10,6% mellan 2019 och 2017 i 
detta har två löneökningar skett. 

5.4 Arbetsmiljö och hälsa 

Andel i procent 2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 

Sjukfrånvaro total 11,9 % 10,3 % 8,7 % 

Varav korttid <15 dagar 34,8 % 39,7 % 43,3 % 

Varav långtid >60 dagar 52,0 % 47,3 % 42,7 % 

Sjukfrånvaro kvinnor 11,7 % 10,1 % 8,5 % 

Sjukfrånvaro män 13,4 % 11,1 % 9,8 % 

Sjukfrånvaro fördelat på ålder: 

0 -29 år 13,4 % 12,2 % 11,5 % 

30 -49 år 12,8 % 10,8 % 8,5 % 

50 -år 10,7 % 9,2 % 8,0 % 

Långtidsfriska* 24,2 % 21,4 % 23,7 % 

Upprepad korttidssjukfrånvaro** 13,6 % 14,8 % 9,6 % 

* Andel månadsavlönade utan sjukfrånvaro 
** Andel månadsavlönade med 6 sjukfrånvarotillfällen eller fler tillfällen 

Sjukfrånvaron har ökat inom socialförvaltningen och ökningen ses i alla avdelningar utom 
inom IFO där den minskar. Socialförvaltningen har haft många förändrings- och 
effektiviseringsprocesser igång under året vilket bedöms ha samband med en ökad 
sjukfrånvaro. Förändringar och upplevelse av ökade krav och förändrat arbetssätt kan 
medföra ökad sjukfrånvaro i inledningsskedet vilket framgår av statistik över tid. 
Sjukfrånvaron minskar oftast igen efter en tid. Minskningen av sjukfrånvaron inom IFO 
bedöms höra samman med den avveckling av institutionsverksamheten för ensamkommande 
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som slutfördes under årets första månader samt en förbättring av personalsituationen inom 
barn och unga. 

Ökningen av sjukfrånvaron är oberoende av kön och ålder. Både den korta sjukfrånvaron 
som den upprepade korttidssjukfrånvaron har minskat vilket är positivt och bedöms ha 
samband med de handlingsplaner och det koncentrerade arbete som görs ute på alla 
arbetsplatser i syfte att minska sjukfrånvaron. Även andelen långtidsfriska ökar inom 
förvaltningen även om det finns stora variationer mellan arbetsplatserna. 

6 Ekonomi 

6.1 Resultat och prognos 

Belopp i mnkr Budget helår Budget ack Utfall ack 
Utfall ack föreg 

år 
Prognos utfall 

helår 

Intäkter 98,4 65,6 69,7 79,6 101,9 

Personalkostnader -296,9 -198,4 -197,1 -208,6 -291,7 

Övriga kostnader -186,2 -124,2 -139,4 -132,9 -208,6 

Kapitalkostnader -1,2 -0,7 -0,9 -0,8 -0,1 

Nettokostnader -385,9 -257,7 -267,7 -262,7 -398,5 

Budget nettokostnader -385,9 -257,7 -257,7 -248,8 -385,9 

Budgetavvikelse 0,0 0,0 -10,0 -13,9 -12,6 

Intäkter: 
Differens mellan åren: 
Den största skillnaden mellan åren är att intäkterna minskat avseende migration (-3,3 mnkr). Intäkterna från 
Biståndsenheten till hemtjänsten har blivit lägre (-3,4 mnkr) vilket påverkar övriga kostnader längre ner i tabellen. 
Det statliga stimulansbidraget för ökad bemanning i äldreomsorgen har tagits bort från och med 2019 och påverkar med (-
2,7 mnkr) lägre intäkter. 
 
Personalkostnader: 
Differens mellan åren: 
Personalkostnaderna för 2019 har sjunkit med 11,5 mnkr i jämförelse med föregående år trots att en löneökning har skett 
emellan åren. Avdelningen för vård och omsorg står för 8,7 mnkr av dessa och på IFO på drygt 3,4 mnkr (främst på grund av 
nedläggningar av HVB boenden) samt övriga avdelningar -0,6 mnkr. 
Differens mellan budget och utfall gällande personalkostnader: 
Överensstämmelse finns nu mellan ack budget och ack utfall och innebär att utfallet ligger i paritet med budget avseende 
nettokostnader. 
 
Övriga kostnader 
Differens mellan åren: 
Då det är lägre intäkter till hemtjänsten så ligger det lägre kostnader för Biståndsenheten samt annat (+5,2 mnkr). Därutöver 
tillkommer det ökade kostnader för köp av verksamhet (-10,2 mnkr) samt köp av bemanningspersonal (-1,5 mnkr) sedan 
samma period i fjol. 
Differens mellan budget och utfall gällande övriga kostnader: 
Likaså här är det lägre intäkter till hemtjänsten så ligger det lägre kostnader för Biståndsenheten här, men därutöver 
tillkommer det ökade kostnader för köp av verksamhet där placeringar på IFO (-15,1 mnkr) samt köp av bemanningspersonal 
(-4,5 mnkr). Under Förbrukningsmaterial ligger Combine med i budgeten som ännu inte kommit igång. 

6.2 Resultat och prognos verksamhet 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall 
Avvikelse bu-

prognos 

60 Stab, nämnd och ledning -25 546 -17 047 -9 938 -16 741 8 805 

61 Avd Bistånd -51 606 -34 425 -30 200 -45 806 5 800 

62 Avd Individ- och familjeomsorg -62 197 -41 481 -51 725 -74 500 -12 303 

63 Avd Lss Psykiatri -87 950 -58 756 -61 216 -92 175 -4 225 

64 Avd Vård och omsorg -158 601 -106 029 -114 650 -169 278 -10 677 

Summa -385 900 -257 738 -267 729 -398 500 -12 600 
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6.3 Ekonomisk analys 

Socialnämnden totalt -12,6 mnkr. 

Årsprognosen är beräknad efter att verksamheterna lagt sina egna åtgärdsplaner (på 
enhetschefsnivå) motsvarande 10,7 mnkr. Resultatet exklusive de ekonomiska 
åtgärdsplanerna skulle alltså varit -24,2 mnkr. 

Förvaltningsledning ( + 8,8 mnkr )  

Årsprognosen beräknas till ett överskott motsvarande + 8,8 mnkr. 

Beräkningen är gjord utifrån att den reserv på 5 mnkr som är reserverad för heltidsresan/ 
omställningsarbete inte kommer att förbrukas fullt ut då planeringen för heltidsarbetet inte 
är klar. Åtgärderna kommer att starta först under 2020. Planering av utbytet av 
verksamhetssystemet i socialtjänsten är också försenat och kommer att starta först 2020. 

Bistånd (+ 5,8 mnkr) 

Årsprognosen beräknas till ett överskott motsvarade + 5,8 mnkr. 

Det beror främst på att resursfördelningen visar ett positivt resultat. Det är färre personer 
med stora omfattande hemtjänstinsatser, s.k. ytterfall, än tidigare. Även tydligare 
behovsutredningar i nya utredningsverktyget IBIC medför att omfattningen av hemtjänst har 
sjunkit. 

Trenden avseende färre biståndsbedömda timmar i hemtjänsten håller i sig. Budgeten 2018 
låg på 118.000 timmar men slutade på 108.000 timmar. 2019 ligger budgeten på 115.000 
timmar. Utifrån periodens utfall prognostiseras nu årets utfall till 98.200 timmar. 

Individ- och familjeomsorgen (- 12,3 mnkr) 

Årsprognosen beräknas till ett underskott motsvarande -12,3 mnkr. 

Det stora underskottet beror främst på placeringar av barn och unga. Enheten har ett stort 
antal placeringar. Den kraftiga ökningen av kostnader beror till stor del av ett flertal 
placeringar som inte finns budgeterade. Flertalet är ungdomar som haft det svårt länge och 
där olika hemmaplanslösningar prövats tills det inte längre varit möjligt att lösa behovet 
genom insatser hemma. Den ackumulerade kostnaden för externt köpta placeringar för barn 
och unga per augusti är -24,1 mnkr vilket är ökad kostnad med -8,8 mnkr jämfört med 
samma period förgående år. 

Vuxenheten har också en prognostiserad budgetavvikelse på helår på -3,0 mnkr. Detta beror 
främst på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd samt ökat antal vuxenplaceringar. 

LSS Psykiatri (- 4,2 mnkr) 

Årsprognosen beräknas till ett underskott motsvarande -4,2 mnkr. 

Förändringar av vårdbehov och ökat antal äldre i boendena har påverkat bemanningsbehovet 
inom LSS gruppbostäderna. Prognosen visar -0,6 mnkr. Dialog pågår om omstrukturering 
vilket kan påverka utfallet i positiv riktning men då först 2020. Boendestödet visar -0,6 mnkr 
där bemanning och schema ligger i paritet med antal timmar. Korttids och Tonårsgruppen 
visar ett resultat på -0,7 mnkr. 

Avdelningen har även fått en ny extern placering och nya ärenden avseende personlig 
assistans vilket medför ett minusresultat på -2,3 mnkr. 

Vård- och Omsorg (- 10,7 mnkr ) 

Årsprognosen beräknas till ett underskott motsvarande -10,7 mnkr. 

Hemtjänsten har fått minskade intäkter från biståndsenheten motsvarande -5,7 mnkr. 
Hemsjukvården visar -4,0 mnkr beroende på vakanta tjänster där rekrytering ej lyckats utan 
bemanningsföretag fått anlitats. Arbete pågår med att hitta alternativa lösningar för att flytta 
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arbetsuppgifter från sjuksköterskor till andra yrkeskategorier. -1,4 mnkr utgör kostnad för 
utökad nattpatrull som tidigare finansierats av de statliga stimulansbidragen som tagits bort 
från 2019. Bemanningen här avser natten på Skaftö och att minska är inte möjligt på grund 
av den strukturvård och omsorg har där.  -0,4 mnkr avser personalkostnader i hemtjänsten 
och resterande +1,0 är avsaknad av chefer under året. 

Särskilt boende visar överensstämmelse med budget. 

Personalkostnaderna i utfallet för augusti 2019 är 8,7 mnkr lägre än vid samma period förra 
året. 

Vid beräkningar av aktuellt löneläge konstateras att produktionsersättningen är för lågt satt 
för hemtjänsten vilket gör att hemtjänsten inte kan nå nollresultat 2019. Detta kommer att 
ses över i budgetarbetet för 2020. 

6.4 Åtgärder för budget i balans 

Åtgärder 

Åtgärder belopp i tkr Belopp helår Effekt i år 

Schemaöversyn och anpassning av personal till befintlig budgetram 4 300 4 300 

Översyn av kostnader för placeringar IFO 5 580 5 580 

Schemaöversyn och anpassning av personal till befintlig budgetram LSS 832 832 

   

Summa 10 712 10 712 

Kommentar till åtgärder 

I samband med uppföljning U1 har de enheter inom IFO, LSS/socialpsykiatri samt Vård och 
omsorg som befarar minusresultat upprättat sina egna åtgärdsplaner per enhet. Observera 
att prognosen som lagts är den som väntas efter att åtgärdsplanerna fått effekt. 

Inom säbo finns nu en överensstämmelse med budget. Hemvården är inne i ett 
anpassningsskede vad gäller att ha överensstämmelse mellan beviljade timmar och arbetade 
timmar i schema. VoO har handlingsplaner för att minska underskottet på respektive enhet. 
Totalt motsvarar handlingsplanerna 4,3 mkr. Åtgärderna består till största del av anpassning 
av bemanningen. 

IFO Såväl barn- och ungdomsenheten som vuxenenheten har tagit fram åtgärdsplaner till 
följd av ett förväntat budgetöverskridande. På barn- och ungdomsenheten har placeringar 
förkortats och i några fall har dygnskostnaden kunnat sänkas. På vuxenenheten vakanshålls 
ett vikariat i försörjningsstödsgruppen. Barn- och ungdomsenheten har en halvtids vakans på 
grund av sjukskrivning på familjerätten, som endast ersätts till liten del med timvikarie. Utan 
åtgärder hade prognosen således varit 5,6 mkr sämre. 

LSS. Såväl boenden som boendestöd har åtgärdsplaner som innebär översyn av scheman och 
indragning av extraturer. Effekten totalt förväntas bli ca 0,8 mkr. Utan åtgärdsplanerna 
skulle således prognosen vara 0,8 mkr sämre. 

Trots att handlingsplaner har upprättats återstår en negativ budgetavvikelse per 20191231 
motsvarande -12,6 mnkr. 

Förvaltningen har upprättat förslag till handlingsplan som redovisats vid socialnämndens 
sammanträde i april 2019. Socialnämnden beslutade att tillskriva kommunfullmäktige 
angående den aktuella situationen som huvudsakligen beror på nya placeringsärenden inom 
IFO och som inte ryms i budget. KF beslutade 190612 att under 2019 medge socialnämnden 
ett utökat ekonomiskt utrymme motsvarande 12,6 mnkr. 

Förvaltningen hade även handlingsplaner för 2018 där kostnadsminskningar motsvarande 10 
mnkr var beslutade. Dessa resulterade i en kostnadsminskning motsvarande 8,9 mnkr. 
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7 Investeringsuppföljning 

Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 

Webbaserat Combine -245 000 -190 982 -245 000 

Socialförv läkemedelsskåp samt övriga inventarier -755 000 -303 219 -755 000 

    

Summa -1 000 000 -494 201 -1 000 000 

Kommentar 

Tilldelade investeringsmedel kommer att förbrukas under året. Planeringsarbete pågår med 
införande av Combine hela året där det tillkommer kostnader för komplettering av systemet. 
Övrigt investeringsutrymme kommer att användas men inköp är ännu ej klara. 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2019-09-18 

Dnr 

SON 2019-000113 
 
Socialförvaltningen 
Göran Emanuelsson, 0523-613398 
goran.emanuelsson@lysekil.se 
 
 

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - kvartal 2, 2019 

Sammanfattning 

Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård- och omsorg (IVO). Rapport ska även gå till kommunfullmäktige samt 
kommunens revision. Anmälan ska göras då verkställigheten inte har påbörjats 
inom tre månader från beslut.       

Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av redovisningen. Rapporten överlämnas för kännedom till 
kommunfullmäktige och till kommunens revisorer.      

Ärendet 

Rapport för kvartal 2, 2019 – 7 ärenden (3 kvinnor, 4 män). 

Tidigare anmälda beslut: 

Två tidigare anmälda ärenden verkställdes under kvartalet (0 kvinnor, 2 män) 

0 tidigare anmälda ärenden avslutades utan verkställighet (0 kvinnor, 0 män) 

  

Marianne Sandsten 
Avdelningschef 

Göran Emanuelsson 
Handläggare 

 

Bilaga/bilagor 

Rapport över ej verkställda beslut för kvartal 2, 2019 

 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 





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

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2019-09-18 

Dnr 

SON 2019-000038 
 
Socialförvaltningen 
Frida Lilliehorn, 0523-613476 
frida.lilliehorn@lysekil.se 
 
 

Ej verkställda beslut enligt SoL, kv 2 – 2019 för individ- och 
familjeomsorgen 

Sammanfattning 

Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård- och omsorg (IVO). Rapport ska även gå till kommunfullmäktige samt 
kommunens revision. Anmälan ska göras då verkställighet inte har påbörjats inom 
tre månader från beslut.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av redovisningen. 

Rapporten överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige och till kommunens 
revisorer.      

Ärendet 

Rapporten för individ- och familjeomsorgen gäller kvartal 2,2019. Rapportering av 
beslut som saknar insats till ska anmälas till inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). 

 

Att rapportera från individ- och familjeomsorgen kvartal 2, 2019 

Ej verkställda beslut under kvartal 2, 2019 – 7 ärenden. (Fem av besluten avser 
kontaktfamilj, två avser kontaktperson) 

  

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Frida Lilliehorn 
Handläggare 

 

Bilaga/bilagor 

Rapporter på ej verkställda beslut 

 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 































Placeringar Barn och ungdom 2019
2019-09-16

Vårdform

I budget 

2019, tkr

Prognos 

per 

190916

Prognos per 

190819 Förändring

Familjehem, kons. 9 517 10 283 10 715

Ett ärende som var planerat att övergå från institution till konsulentstött 

familjehem från augusti, som är kvar på institution istället. Utredning pågår i en 

eventuell hemtagningsbegäran.

Familjehem, egna 4 617 4 000 4 000

Institution LVU & SOL 6 271 19 734 18 832

Framförallt ett förlängt ärende (motsvarande ca 800'), yterligare ett par 

förlängda ärenden samt två ärenden med förhöjd dygnskostnad. Samtidigt ett 

ärende med längre kostnader pga omplacering motsvarande 200'.

Korttidsvård 0 492 492 Avslutat ärende

Köpt öppenvård 0 0 0

Summa 20 405 34 509 34 039

*Har räknat bort 852 tkr för prognostiserad skolkostnad 2019, som 

vidarefaktureras, på raden institutionsvård



Placeringar Vuxna 2019

2019-09-16

Vårdform

I budget 2019, 

tkr

Nuvarande 

prognos, tkr

Prognos per 

190819, tkr Förändring

Institutionsvård missbruk 1 423 1 756 977 I nytt ärende (203') och ett förlängt (573')

Missbruksboende m inslag av vård 319 0 0

Konsulentstöttat Familjehem 0 380 380

Extern öppenvård 0 115 115 Avslutat ärende, en dag innan plan

Summa 1 742 2 251 1 472

 

Skyddat boende

I budget 2019, 

tkr

Nuvarande 

prognos, tkr

Prognos per 

190819, tkr Förändring

Pga Våld i nära relationer 56 942 933 Något förlängt ärende



 
 
 
 
 
 
 

 

Lysekils kommun 

Socialförvaltningen                                                                                                                                                                                                                                                           

Biståndsenheten 

Delegationsrapport till Socialnämnden  enligt 4 kap 1§ 
Rutin: 
Biståndshandläggare rapporterar på blankett till nämndsekreterare i SON vid det datum då övriga 

handlingar ska lämnas inför kommande nämndsammanträde.  

 

Avser 2019-09-19 

 

Enhet Antal lediga 
lägenheter 

Lysekilshemmet 1 på Avd. 1 (D) 

Skärgårdshemmet 1 på Bryggan (D) 
Stångenäshemmet  1-2, möjlig 

parlägenhet, (D) 
 

Skaftöhemmet (S) 
 

Område Antal beslut om 
plats, säbo 

Orsak till beslut Väntat över 3 månader Väntar på Kompassen 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Korttidsvården: I dag är det 2 växelvårdare, 1 som annars bor på Skaftöhemmet och 10 på korttidsplats där. En av de på 

korttidsplats väntar på verkställande av säbobeslut. Det har också under denna veckan varit två som kommit in på akut 

korttidsplats/trygghetsplats. Den ena efter fall i hemmet med stark smärta där behovet inte bedöms kunna tillgodoses i 

det egna hemmet, men hon ska nu efter några dagar hem igen. En annan som orsakat översvämning i sin bostad under 

natten och behovet inte bedöms kunna tillgodoses hemma. Det verkas för säbo för den sistnämnda damen då det är ett 

känt behov.  

Lysekil/centrum 1 Somatik Nej, beslutsdatum 
2019-09-11 

Nej 

Lysekil/centrum väst     
Lysekil/Slätten 1 

 
1 

Somatik 
 
Somatik 

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

Ja 
 
Nej 

Lysekil/Mariedal 1 Somatik Ja, beslutsdatum 
2019-05-28 

Nej 

Lysekil/Syd      
Skaftö     
Brastad     

 



 
 
 
 
 
 
 

 

                    

Datum: 2019-09-19 Namn: Anette Nyfjäll 
             Biståndshandläggare, Biståndsenheten 
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Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN 
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Telefon/Phone: +46 (0) 18 17 46 00 Fax: +46 (0) 18 54 85 66  
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Remisser av förslag till föreskriftsändringar och förslag till nya 

föreskrifter 

 
Läkemedelsverket översänder härmed två remisser. Den ena remissen (dnr 3.1.1-

2019-044392) avser förslag till förändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-

FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit 

(”receptföreskrifterna”) till följd av att lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 

m.m. har ändrats. Dessa föreskriftsändringar föreslås träda i kraft den 2 juni 2020. 

Den andra remissen (dnr 3.1.1-2019-040498) avser bl.a. föreskrifter som föreslås 

upphäva och ersätta Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om 

förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Dessa föreskrifter 

föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.  

 

Det regelverk som föreslås i de två remisserna kommer bl.a. att påverka hur recept 

får förskrivas och vilka uppgifter som förskrivaren ska ange på receptet. Regelverket 

beskrivs utförligt i det bifogade materialet i respektive remiss. Remisserna innehåller 

föreskriftsförslag, konsekvensutredning och dokument där de föreslagna 

föreskrifterna och föreskriftsändringarna kommenteras samt sändlista, och skickas 

enbart per e-post. 

 

Eftersom delar av de föreslagna föreskrifterna och föreskiftsändringarna kommer att 

få påverkan på förskrivares dagliga arbete, exempelvis sjuksköterskor som skriver ut 

läkemedel på recept, och då det rör sig om ett omfattande remissunderlag önskar 

Läkemedelsverket med detta brev lyfta fram de områden som i särskild grad kommer 

att påverka förskrivare.  

 

1. Elektronisk förskrivning föreslås bli huvudregel, och det kommer enbart att vara 

tillåtet att förskriva på pappersblankett i vissa uttryckligen angivna undantagsfall. 

Detta innebär att samtliga förskrivare kommer att behöva ha tillgång till något sätt 

att förskriva läkemedel och teknisk sprit på elektronisk väg. Se särskilt avsnitt 

1.1.2 och 1.1.3 i konsekvensutredningen samt 4 kap. 1 § i de föreslagna 

föreskrifterna. 

2. Det kommer enbart att finnas en sorts pappersblankett för förskrivning av 

läkemedel och teknisk sprit till människa. Denna blankett ska användas både vid 

förskrivning av särskilda läkemedel och övriga läkemedel. Det kommer enbart att 

finnas utrymme att förskriva ett läkemedel per blankett. Blanketten har även i 

övrigt fått en något ändrad utformning. Se vidare avsnitt 1.1.7 i 

konsekvensutredningen samt 4 kap. 4 § och bilaga 5 till de föreslagna 

föreskrifterna. 

3. Det kommer i föreskrifterna finnas en form av ”kravkatalog”, där de uppgifter som 

ska, och i vissa fall kan, uppges vid en förskrivning uttryckligen anges. Se vidare 
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avsnitt 1.1.5 och 1.1.6 i konsekvensutredningen samt 5 kap. 2-4 §§ i de föreslagna 

föreskrifterna.   

4. Till följd av ändringar i lagen om läkemedelsförmåner m.m. föreslås förändringar 

och förtydliganden avseende vilka uppgifter förskrivare ska ange kopplat bl.a. till 

patientens rätt till läkemedelsförmåner. Se vidare avsnitt 1.1.5 i 

konsekvensutredningen samt 5 kap. 2 § punkterna 2, 5 och 6 i de föreslagna 

föreskrifterna. Se även konsekvensutredning med diarienummer 3.1.1-2019-

044392. 

5. Möjligheten att överföra recept till människa via telefax avskaffas. Se vidare 

avsnitt 1.1.9 i konsekvensutredningen.   

6. Telefonrecept kommer att ha en maximal giltighetstid på två veckor, istället för 

nuvarande en månad. Se vidare 5 kap. 12 § tredje stycket i de föreslagna 

föreskrifterna. 

 

Utöver detta föreslås även andra förändringar som kan komma att påverka 

förskrivare, varför det är viktigt att ni tar del av samtliga dokument.  

 

Synpunkter på Läkemedelsverkets föreskriftsförslag ska vara Läkemedelsverket 

tillhanda, gärna per e-post till registrator@lakemedelsverket.se, senast den 9 oktober 

2019. Vänligen ange Läkemedelsverkets diarienummer (3.1.1-2019-040498 samt 

3.1.1-2019-044392) i svaret.  

 

Vid frågor gällande remissen, vänligen kontakta någon av de kontaktpersoner som 

anges under avsnitt 14 i konsekvensutredningen. 

 

 

På Läkemedelsverkets vägnar, 

 

 

 

Frida Nylén 

verksjurist 
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Remisser av förslag till föreskriftsändringar och förslag till nya 

föreskrifter 

 
Läkemedelsverket översänder härmed två remisser. Den ena remissen (dnr 3.1.1-

2019-044392) avser förslag till förändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-

FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit 

(”receptföreskrifterna”) till följd av att lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 

m.m. har ändrats. Dessa föreskriftsändringar föreslås träda i kraft den 2 juni 2020. 

Den andra remissen (dnr 3.1.1-2019-040498) avser bl.a. föreskrifter som föreslås 

upphäva och ersätta Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om 

förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Dessa föreskrifter 

föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.  

 

Det regelverk som föreslås i de två remisserna kommer bl.a. att påverka hur recept 

får förskrivas och vilka uppgifter som förskrivaren ska ange på receptet. Regelverket 

beskrivs utförligt i det bifogade materialet i respektive remiss. Remisserna innehåller 

föreskriftsförslag, konsekvensutredning och dokument där de föreslagna 

föreskrifterna och föreskriftsändringarna kommenteras samt sändlista, och skickas 

enbart per e-post. 

 

Eftersom delar av de föreslagna föreskrifterna och föreskiftsändringarna kommer att 

få påverkan på förskrivares dagliga arbete, exempelvis sjuksköterskor som skriver ut 

läkemedel på recept, och då det rör sig om ett omfattande remissunderlag önskar 

Läkemedelsverket med detta brev lyfta fram de områden som i särskild grad kommer 

att påverka förskrivare.  

 

1. Elektronisk förskrivning föreslås bli huvudregel, och det kommer enbart att vara 

tillåtet att förskriva på pappersblankett i vissa uttryckligen angivna undantagsfall. 

Detta innebär att samtliga förskrivare kommer att behöva ha tillgång till något sätt 

att förskriva läkemedel och teknisk sprit på elektronisk väg. Se särskilt avsnitt 

1.1.2 och 1.1.3 i konsekvensutredningen samt 4 kap. 1 § i de föreslagna 

föreskrifterna. 

2. Det kommer enbart att finnas en sorts pappersblankett för förskrivning av 

läkemedel och teknisk sprit till människa. Denna blankett ska användas både vid 

förskrivning av särskilda läkemedel och övriga läkemedel. Det kommer enbart att 

finnas utrymme att förskriva ett läkemedel per blankett. Blanketten har även i 

övrigt fått en något ändrad utformning. Se vidare avsnitt 1.1.7 i 

konsekvensutredningen samt 4 kap. 4 § och bilaga 5 till de föreslagna 

föreskrifterna. 

3. Det kommer i föreskrifterna finnas en form av ”kravkatalog”, där de uppgifter som 

ska, och i vissa fall kan, uppges vid en förskrivning uttryckligen anges. Se vidare 
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avsnitt 1.1.5 och 1.1.6 i konsekvensutredningen samt 5 kap. 2-4 §§ i de föreslagna 

föreskrifterna.   

4. Till följd av ändringar i lagen om läkemedelsförmåner m.m. föreslås förändringar 

och förtydliganden avseende vilka uppgifter förskrivare ska ange kopplat bl.a. till 

patientens rätt till läkemedelsförmåner. Se vidare avsnitt 1.1.5 i 

konsekvensutredningen samt 5 kap. 2 § punkterna 2, 5 och 6 i de föreslagna 

föreskrifterna. Se även konsekvensutredning med diarienummer 3.1.1-2019-

044392. 

5. Möjligheten att överföra recept till människa via telefax avskaffas. Se vidare 

avsnitt 1.1.9 i konsekvensutredningen.   

6. Telefonrecept kommer att ha en maximal giltighetstid på två veckor, istället för 

nuvarande en månad. Se vidare 5 kap. 12 § tredje stycket i de föreslagna 

föreskrifterna. 

 

Utöver detta föreslås även andra förändringar som kan komma att påverka 

förskrivare, varför det är viktigt att ni tar del av samtliga dokument.  

 

Synpunkter på Läkemedelsverkets föreskriftsförslag ska vara Läkemedelsverket 

tillhanda, gärna per e-post till registrator@lakemedelsverket.se, senast den 9 oktober 

2019. Vänligen ange Läkemedelsverkets diarienummer (3.1.1-2019-040498 samt 

3.1.1-2019-044392) i svaret.  

 

Vid frågor gällande remissen, vänligen kontakta någon av de kontaktpersoner som 

anges under avsnitt 14 i konsekvensutredningen. 

 

 

På Läkemedelsverkets vägnar, 

 

 

 

Frida Nylén 

verksjurist 
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KHS/VHS 

Regina Ylvén 

regina.ylven@socialstyrelsen.se 

Enligt sändlista 

  

 

SOCIALSTYRELSEN 
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Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 
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Remiss: Kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidbero-

ende  
 

Socialstyrelsen har under 2018-2019 tagit fram en remissversion av ett kun-

skapsstöd som syftar till att stödja de verksamheter som bedriver läkemedelsas-

sisterad behandling vid opioidberoende. 

Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende är en behandling som be-

står av två delar, dels behandling med läkemedel som utgör narkotika och som 

godkänts för behandling av opioidberoende och dels psykologisk eller psyko-

social behandling eller psykosociala stödinsatser relaterat till denna typ av bero-

ende. Kunskapsstödet ger stöd utifrån bästa tillgängliga kunskap i de frågeställ-

ningar där vi bedömt att behovet kunskapsstöd är störst, och där vi bedömt att vi 

bäst kan bidra till en god och jämlik vård.  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:1) om läkeme-

delsassisterad behandling vid opioidberoende och Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (2019) är vägledande för 

kunskapsstödet. 

Kunskapsstödet riktas till de vårdgivare som bedriver läkemedelsassisterad be-

handling vid opioidberoende, samt den personal som arbetar inom dessa verk-

samheter. Kunskapsstödet riktar sig även till annan personal inom hälso- och 

sjukvård, både inom primärvård och specialistvård, socialtjänsten och andra 

aktörer som är involverade i vård, stöd och omsorg gällande patienter i läkeme-

delsassisterad behandling vid opioidberoende. 

Aktörer som berörs av arbetet med läkemedelsassisterad behandling vid opio-

idberoende ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på kunskapsstödet. Alla 

synpunkter är välkomna. 

Remissversionen finns på följande sida:  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/2-episerver-forms/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2019-6-14.pdf 

 

Synpunkter på remissen skickas endast via e-post till funktionsbrevlådan:  

remissLARO@socialstyrelsen.se  

Vi ser fram emot alla synpunkter senast den 27 september 2019.  

 

Med vänlig hälsning, 
Regina Ylvén 
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Sändlista 

21 regioner 

Verksamheter som bedriver läkemedelsassisterad behandling vid opioidbe-

roende 

Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa  

Regional samverkans- och stödstruktur 

Folkhälsomyndigheten 

Sveriges kommuner och landsting, (SKL) 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Kriminalvården 

Statens institutionsstyrelse 

Sveriges läkarförbund 

Svenska läkaresällskapet, SLS 

Svensk förening för beroendemedicin 

Svenska psykiatriska föreningen 

Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 

Svensk sjuksköterskeförening 

Svensk kuratorsförening 

Sveriges socialchefer, FSS 

Kommunal  

Akademikerförbundet 

Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt an-

svariga för rehabilitering, MAS-MAR 

Anhörigas riksförbund 

Convictus 

Verdandi 

Brukarföreningen Stockholm 

Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare 

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, 

KSAN 

Anhöriga mot droger 

Riksförbundet Svenskar och invandrade mot narkotika, SIMON  

Externa experter 

Extern referensgrupp 
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LKS § 123 Dnr 2019-000264  

Instruktion för förvaltningschefer i Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Med anledning av bestämmelser i den nya kommunallag som trädde i kraft  
2018-01-01 fastställde kommunstyrelsen 2018-01-31, § 2, en instruktion för 
kommundirektören. Kommunallagens reglering omfattar inte förvaltningscheferna, 
men förvaltningen anser att det finns skäl för att fastställa en instruktion även för 
förvaltningscheferna. Syftet är att åstadkomma en tydlighet i ledning och styrning av 
kommunens verksamheter och transparens i förhållande till omvärlden när det 
gäller vad som är det politiska ledarskapet och vad som är de ledande 
tjänstepersonernas uppdrag.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-13 
Instruktion förvaltningschefer      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att följande stycke ur förarbetena inför den 
nya kommunallagen som började gälla 2018 läggs in under rubriken 
Arbetsuppgifter mot politiska organ/Nämnden på sid 4 i föreslagna instruktioner: 
 

”Det är vidare viktigt att det framgår om en fråga i underlagen är rättsligt osäker. 
Både den politiska majoriteten och minoriteten ska veta att underlagen till 
besluten i ärendena till styrelsen är sakliga och opartiska. Detta gäller alla 
styrelsens ärenden, även sådana ärenden där styrelsen bara yttrar sig och som 
ska vidare till fullmäktige för beslut.” 
 
Samt att instruktionen för kommundirektören kompletteras med likalydande text 
som i instruktionen för förvaltningscheferna. 
 
Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Ronald 
Rombrants tilläggsförslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan ställa sig bakom förslaget till 
instruktion för förvaltningschefer i Lysekils kommun och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen ska bifalla Ronald Rombrants 
tilläggsförslag eller om kommunstyrelsen ska avslå förslagen, och finner att 
kommunstyrelsen avslår Ronald Rombrants tilläggsförslag. 

Omröstning begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Ronald Rombrants förslag 

Nej-röst för avslag 
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Omröstningsresultat  
Med 5 ja-röster och 4-nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla Ronald 
Rombrants tilläggsförslag. 
 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S  X  

Maria Granberg, tjg. ersättare MP  X  

Ronald Rombrant LP X   

Christina Gustafson S  X  

Monica Andersson, tjg. ersättare C  X  

Fredrik Häller LP X   

Ulf Hanstål M X   

Annette Calner, tjg. ersättare LP X   

Yngve Berlin K X   
Summa  5 4  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer förslaget till instruktion för förvaltningschefer i 
Lysekils kommun.   
 
Kommunstyrelsen beslutar att följande stycke ur förarbetena inför den nya 
kommunallagen som började gälla 2018 läggs in under rubriken Arbetsuppgifter 
mot politiska organ/Nämnden på sid 4 i föreslagna instruktioner: 
 

”Det är vidare viktigt att det framgår om en fråga i underlagen är rättsligt osäker. 
Både den politiska majoriteten och minoriteten ska veta att underlagen till besluten i 
ärendena till styrelsen är sakliga och opartiska. Detta gäller alla styrelsens ärenden, 
även sådana ärenden där styrelsen bara yttrar sig och som ska vidare till fullmäktige 
för beslut.” 
 

Kommunstyrelsen beslutar att instruktionen för kommundirektören kompletteras 
med likalydande text som i instruktionen för förvaltningscheferna    

Reservation 
Samverkande partier, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet anmäler 
skriftlig reservation. 

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningschefer 
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RESERVATION från Samverkande partier, socialdemokraterna, centerpartiet 
och miljöpartiet mot kommunstyrelsens beslut 2019-09-04 i ärende 3 - 
Instruktion för förvaltningschefer i Lysekils kommun 
 

Som styrande partier i Lysekil ser vi en poäng i att skapa styrande dokument 
som är tydliga och enkla att ta till sig. 
 
I ärendet om instruktion för förvaltningschefer i Lysekils kommun yrkade 
Lysekilspartiet på ett tillägg till den föreslagna texten. Under rubriken 
”Arbetsuppgifter mot politiska organ/Nämnden” ville man ha ett extra stycke 
om att det ska framgå om en fråga i underlagen är rättsligt osäker samt att man 
ska veta att underlagen till beslut i ärendena är sakliga och opartiska. 
 
I förvaltningens förslag till kommunstyrelsen finns redan en text med 
motsvarande innehåll. Tillägget medför därför att samma sak står med två 
gånger i instruktionen till förvaltningscheferna. Resultatet av tillägget medför 
knappast något av värde och bidrar inte till att skapa en ökad tydlighet för de 
som ska läsa dokumentet. 
 
 
Christina Gustafsson (S) 
Monica Andersson (C) 
Maria Granberg (Mp) 
Jan-Olof Johansson (S) 

  



Redovisning av delegationsbeslut till socialnämnden 2019-10-01 

Med stöd av socialnämndens delegationsordning redovisas följande delegationsbeslut för perioden 

190801-190831. 

Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen 190801-190831. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt hemteam, matdistribution, särskilt 

boende, dagverksamhet, korttidsplats) 190801-190831. 

Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen – Individ- och familjeomsorgen 190801-190831 

Familjerätt, perioden 190801-190831. 

Arbetsutskottets protokoll från 190830, 190905 och 190918. 

Anmälan av ordförandebeslut 190904: Placering enligt 11 § LVU på SiS ungdomshem Ljungaskog från 

och med 190815.  

Anmälan av ordförandebeslut 190820: Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL med stöd av 5 kap 9 § SoL till 

vistelse på Saltkällegårdens vård och rehabiliteringshem, under perioden 190822-190911. 

Anmälan av ordförandebeslut 190829: Omedelbart omhändertagande enligt 2 och 6 §§ LVU. 

Anmälan av ordförandebeslut 190904: Placering enligt 11 § LVU på SiS ungdomshem Ljungaskog från 

och med 190815.  

Anmälan av ordförandebeslut 190917: Fortsatt bistånd till placering på Rehab Simlångsgården AB för 

perioden 190924-191010.  

 


