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Pensionärsrådet 2019-09-12  
Rådet för funktionshinderfrågor 

Anslagsbevis 

 
Nämnd  Pensionärsrådet  
               Rådet för funktionshinderfrågor  

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 

Sammanträdesdatum 2019-09-12  Justeringsdatum  

Anslagsdatum  Anslagets nedtagande  

Bevis om tillkännagivande av justering:         Majvor Smedberg 
 

Tid och plats 2019-09-12, kl. 8.30 – 11.40 Borgmästaren stadshuset, Lysekil  
Ledamöter 
Pensionärsrådet  Christer Höglind, PRO Lysekil  
 Eva Leandersson, PRO Brastad 

 Lena Rydenstam, PRO Brodalen 
 Agneta Adriansson, PRO Skaftö 

 Inger Johansson, SPF Kaprifolen Skaftö 
 Hennie Olsson, Aktiva Seniorer 
 Berit Rydberg, SPF Kaprifolen Skaftö  
 Lillemor Kempe, SPF Gullmaren Lysekil 
 Lisbeth Ask, SKPF Lysekil Ledamöter  

Rådet för  Agneta Adriansson, HLF 
Funktions-  Sigbritt Ödman, FUB 
hinderfrågor Marianne Selander, Reumatikerförbundet 
  
  

  
   
Representanter  Ricard Söderberg, ordförande socialnämnden  
från nämnder/  Ronny Hammargren, vice ordförande socialnämnden 
styrelsen Ronald Rombrant ersätter Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen   
 

 
Tjänstemän Eva Andersson, förvaltningschef 

 Magnus Eriksson, trafikingenjör samhällsbyggnadsförvaltningen § 14 
 Annelie Antonsson, anhörigsamordnare socialförvaltningen § 15 
 Majvor Smedberg, sekreterare  

 
Paragrafer  14 - 20 

 
Sekreterare ……………………………………………… 

 Majvor Smedberg  
 

Ordförande …………………………………………………………. 
 Ricard Söderberg  
 

Justerare ……………………………………………………………………………………………………………….
 Agneta Adriansson Sigbritt Ödman 
 För Pensionärsrådet                    För Rådet för funktionshinderfrågor   
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 14 
Anmäld fråga – Information om arbetet med trafiksituationen till och omkring 
nya Fiskebäckshemmet  
 
Sammanfattning  
Magnus Eriksson, trafikingenjör på samhällsbyggnadsförvaltningen informerar råden om 
vad som händer i frågan gällande trafiksituationen till och omkring det nya 
Fiskebäckshemmet. 
 
Det kommer att byggas ett bullerplank vid äldreboendet. Förlängningen av gång och 
cykelvägen ska gå runt Tronebacken, enligt detaljplanen. Hastighetsbegränsning är satt till 
50 km.   
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 15 
Information om kommunens anhörigstöd 
 
Sammanfattning  
Annelie Antonsson, anhörigsamordnare informerar råden om kommunens anhörigstöd 
och de utmaningar kommunen kommer att ha i framtiden. Underlaget till ärendet har 
skickats ut inför mötet. 
 
Anhörigsamordnaren informerar om 
Fakta om anhöriga i Lysekil 
Vilka berörs? 
Vad är stöd till anhöriga? 
Bistånd eller service 
Anhörigas insatser är frivilliga 
Utmaningar inför framtiden 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 16 
Anmäld fråga – Rapport om neddragningarnas eventuella effekter 
 
Sammanfattning  
Efter neddragningen inom vård- och omsorg, kan man se att sjukfrånvaron har ökat från 
10% till 11 %. 
 
Avvikelser - lex Sara-anmälningar, klagomål/synpunkter redovisas på socialnämndens 
sammanträde i juni och i december. Fram till juni månad i år har 12 lex Sara-anmälningar 
gjorts. Om man jämför redovisningen för samma period 2018 var det 16  
lex Sara-anmälningar.  
Av de 12 lex Sara-anmälningarna har två skickats in till IVO. De resterande lex Sara-
anmälningarna är fel och brister i verksamheten.  
 
Under den redovisade perioden har det kommit in många klagomål/synpunkter och dessa 
gäller mestadels stängningen av Skaftöhemmet Gullvivan. 
 
Det har kommit in förbättringsförslag om att vi ska bli bättre på att ge information och bli 
bättre på uppsökande verksamhet 
Flera inkomna beröm har kommit in och dessa har gällt - Trygg hemgång.  
 
Förvaltningen har ännu inte haft några kostnader för färdigbehandlade patienter i år. Från 
och med 180101 gäller tre kalenderdagar att ta hem den färdigbehandlade patienten. 
Beslut om plats på särskilt boende, där har förvaltningen 90 dagar på sig att verkställa 
beslutet.  
Verkställigheten inom LSS/socialpsykiatri är i dagsläget 15 dagar, men från och med  
mars 2020 kommer förvaltningen att ha 3 dagar på sig att verkställs beslut.  
 
Frågan kom upp - Hur jobbar man med sjukfrånvaron?  
Man följer angivna riktlinjer, chefen på arbetsplatsen ser vad man kan göra och så 
använder man företagshälsovården.  
  
Biståndsenheten har varit mycket noga med sin bedömning, man jobbar med planering av 
rutter, schemaförändringar. Det är ingen brukare som blivit av med beviljade timmar.   
 
Ett arbete har påbörjats med att bland annat titta på hemtjänstens matinköp, 
apoteksbeställningar, matdistributionen samt tvätt och städ.  
 
Kommunen anordnar utbildningar tillsammans med vuxenutbildningen i SML.   
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 17 
Anmäld fråga – Redovisning av hur hanteringen för flytt av de boende på 
Skaftöhemmet Gullvivan planerats samt frågan om information och 
delaktighet för de anhöriga samt de boende 
 
Sammanfattning  
Förvaltningschefen informerar om vad som ledde fram till beslutet om tillfällig stängning 
av Skaftöhemmet Gullvivan. Hur hanteringen av de boende på Gullvivans flytt till andra 
boende i kommunen gått till.  Berättar om förloppet efter beslutet av den tillfälliga 
stängningen av Skaftöhemmet Gullvivan i vilken ordning informationen gick ut till boende, 
anhöriga, personal och allmänheten.  

Avdelningschefen har informerat anhöriga om hur rekryteringen går och att man i första 
hand söker till hemtjänsten.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 18 
Anmäld fråga – Gullvivans framtid – Hur är beslutsvägarna i ärendet, finns 
någon tidsplan? 
 
Sammanfattning  
Förvaltningschefen informerar om beslutsvägarna kring ärendet.  
 
Frågan kom upp att socialnämnden hade ordningsvakter på sitt möte. Ordföranden svarar 
på frågan vad som gäller på ett öppet nämndmöte och att det var en polisiär bedömning 
om att ha ordningsvakter vid mötet. 
  
Den 1 oktober på socialnämndens sammanträde kommer Lysekilsbostäder att ha tagit fram 
underlag med projekteringskostnader för en utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan till 21 
platser.  
Utifrån det framtagna underlaget ska beslut tas av nämnden hur man ska gå vidare.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 19 
Anmäld fråga – Seniorboende i Lysekils kommun, finns det någon utredning 
kring behovet? 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar att socialförvaltningen inte gjort någon utredning gällande 
seniorboende.  
 
Ronald Rombrandt informerar om att kommunen ska ta fram en bostadsförsörjningsplan, 
där frågan borde finnas med och Ronald Rombrant tar med sig frågeställningen om 
seniorboende. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 20 
Anmäld fråga – Vad händer med ordförandefrågan för KPR? 
 
Sammanfattning 
 
Ingen vet vad som händer, frågan ligger hos kommunstyrelsen för beslut.  


