Kommunstyrelseförvaltningen

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

SOCIALNÄMNDEN

Tid och plats:

27 januari 2016 kl. 9.00, Borgmästaren, stadshuset, Lysekil

Ordförande:

Maria Forsberg

Sekreterare:

Anne-Marie Mattsson

Öppet sammanträde utom i de punkter som markerats med
(sluten del) eller där ordförande så beslutar.
ÄRENDEN
Upprop samt val av justerare
Anmälan av övriga frågor

Allmänna ärenden
1. Genomgång av föregående protokoll
2. Muntliga föredragningar
a) Information från förvaltningschefen
b) Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska
3. Förändrad delegation – händelser enligt lex Sarah
4. Rapport – beslut om särskilt boende

Ekonomiärenden
5. Ekonomisk uppföljning/Budget 2016 (muntlig redovisning på sammanträdet)

Vård och omsorg
6. Kostnader för ett eventuellt behov av utökning av antalet platser på avdelning
Kompassen, Skärgårdshemmet
LSS / Socialpsykiatri
7. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – tillsyn av boendestödsverksamhet
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Individ- och familjeomsorg
8. Aktuell situation avseende mottagande av asylsökande/Ensamkommande barn – muntlig
information
9. Serveringstillstånd till allmänheten, Skaftö Golfkrog
10. Anmälan - ordförandebeslut (sluten del)

Övrigt
11. Svar på skrivelse från Kommunal
12. Utbildningsplan 2016
13. Uppdrag till förvaltningen – Sammanställning
14. Besök i verksamheten
15. Anmälningsärenden
16. Redovisning av delegationsbeslut
17. Övriga frågor
Lysekil 2016-01-20
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Maria Forsberg
Ordförande

/

Anne-Marie Mattsson
Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

2015-12-10

Sammanträdestid:

2015-12-10 kl. 9.00 – 15.15

1/20

Ajournering för lunch kl. 12.00 - 13.00

Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset,
Lysekil

Lokal:

Tjänstgörande ledamöter och
ersättare:
Maria Forsberg (S) ordförande
Ulrika Häller Lundbäck (KD) vice ordf
Anette Björmander (S)
Krister Samuelsson (M), §§ 228-237
Elisabeth Åkerman (M), ersätter Krister
Samuelsson, §§ 238-243
Ann-Charlotte Strömwall (L)
Siw Lycke (C)
Thor Karlsson (LP)
Marie Lindgren (LP)
Maria Lundbom (LP)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Sebastian Ahlqvist (SD)

Icke tjänstgörande ersättare:
Elisabeth Åkerman (M), §§ 228-237
Britt-Marie Didriksson Burcher (L)
Ronny Hammargren (LP)
Maria Ahlström (K)

Tjänstemän:
Eva Andersson, förvaltningschef
Anne-Marie Mattsson, nämndsekreterare

Paragrafer:

228 - 243

Sekreterare:

.............................................................................
Anne-Marie Mattsson
………………………………………………………………….
Maria Forsberg

Ordförande:
Justerare:

.............................................................................
Marie Lindgren

ANSLAGSBEVIS:
Nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats: Kommunledningskontoret

Sammanträdesdatum:

Justeringsdatum:

Anslagsdatum:

Anslagets nedtagande:

Bevis om tillkännagivande av justering:
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LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-12-10

Övriga medverkande:
May Hansson, t.f. avdelningschef LSS/socialpsykiatri, § 228
Annelie Antonsson, anhörigsamordnare, §§ 229 - 230
Anne-Lie Severinsson, personalutvecklare, § 233
Magnus Hultin, t.f. enhetschef bistånd, §§ 228 - 237
Bengt Mattsson, avdelningschef individ- och familjeomsorg, §§ 234 - 241
Malin Petzäll, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 238 - 239

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 228
BEHOV AV BOENDEPLATSER/NY GRUPPBOSTAD LSS
Dnr SON 2014-190
Förvaltningen fick den 21 oktober 2015 i uppdrag att utifrån tidigare redovisningar
om behov av boendeplatser inom LSS, skyndsamt planera för ytterligare gruppboende inom kommunen samt att redovisa förslag till nämnden så snart som
möjligt.
Nämnden fick vid sammanträde den 19 november muntlig information hur
förvaltningen arbetar med ärendet och pågående planering tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltning och andra privata aktörer.
Avdelningschefen presenterar vid dagens sammanträde ett förslag till beslut i
ärendet, vilket även delgivits nämnden via mail.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 december 2015.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att socialförvaltningen får i uppdrag att i
samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram riktlinjer för
bostadsförsörjningen enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS).
Socialförvaltningen kontaktar Bohus Fastigheter AB för att diskutera utformningen
av boendet och ett hyreskontrakt för sex lägenheter med tillhörande
gemensamhetsutrymmen.
Samarbetet startas upp med samhällsbyggnadskontoret för att se över
möjligheterna att bygga om befintliga lokaler på Färgaregatan till ett gruppboende
om erforderliga beslut tas.
Nämnden ser fram emot en skriftlig återkoppling från samhällsbyggnadsförvaltningen i ärendet, som kan presenteras vid socialnämndens sammanträde
den 29 februari 2016.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

3/20

LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-12-10

Beslut inkl. handlingar i ärendet skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslutet skickas till
T.f. avdelningschef LSS/socialpsykiatri (f.v.b. berörda)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 229
INFORMATION/UTBILDNING
Vid dagens sammanträde skulle nämnden få information/utbildning i ämnet
 Anhörigstöd
Socialnämndens beslut
Informationen/utbildningen flyttas till något av nämndens sammanträden i början
av 2016.
Beslutet skickas till
Anhörigsamordnaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 230
SOCIAL INTERAKTION MELLAN ANHÖRIGA VIA IT-STÖD ”EN BRA
PLATS”, UPPFÖLJNING DELRAPPORT 3
Dnr SON 2013-218
Anhörigstödet inom socialförvaltningen i Lysekils kommun har sedan 25 mars
2014 introducerat webbtjänsten ”En bra plats” (f.d. ”Gapet”) med hjälp av
utvecklingsmedel från Folkhälsopolitiska rådet. Ansökan om ytterligare
utvecklingsmedel är inlämnad och har beviljats.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 november 2015.
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Anhörigsamordnaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 231
GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Socialnämndens protokoll från den 19 november 2015 har varit utskickat.
Socialnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av protokollet.
Beslutet skickas till

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 232
INFORMATION FRÅN FÖRVALTNINGSCHEFEN
Dnr SON 2015-26
Nämnden får information om:


Nya förvaltningschefen Eva Andersson presenterar sig.



T.f. förvaltningschef Magnus Hultin övergår till tjänst som chef för
biståndsenheten fram till dess ordinarie befattningshavare tillträder
omkring den 1 mars 2016.

Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 233
ARBETSMILJÖFRÅGOR
Personalutvecklare Anne-Lie Severinsson informerar nämnden om kommunens
personalhandbok.
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen.
Beslutet skickas till

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 234
EGENKONTROLL 2015
Dnr SON 2015-25
Nämnden får muntlig redovisning/information i följande ärenden:
 Rapport beslut om särskilt boende. Dnr SON 2015-54
 Domar, biståndsenhet – inget att redovisa. Dnr SON 2015-55
 Redovisning av domar, individ- och familjeomsorg – inget att redovisa.
Dnr SON 2015-56
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen.
Beslutet skickas till

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 235
EKONOMISK UPPFÖLJNING – DETALJBUDGET 2016
Dnr SON 2015-88, SON 2015-315
Ekonomisk uppföljning per november 2015 redovisas.
Nämnden ska vid dagens sammanträde även ta beslut om detaljbudget 2016.
Förvaltningens förslag till fördelning inom nämndens olika verksamhetsområden
redovisas muntligt och skriftligt. Dokumentet har även varit utskickat.
Beslutsunderlag
Förvaltningens underlag detaljbudget 2016 inklusive socialnämndens mål 2015.
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av ekonomisk uppföljning per november 2015.
Nämnden godkänner upprättad detaljbudget 2016 enligt det förslag som
presenterats.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef vård och omsorg
T.f. avdelningschef LSS/socialpsykiatri
Avdelningschef individ- och familjeomsorg
Förvaltningsekonomer

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 236
DELÅRSRAPPORT / BUDGET I BALANS 2015
Dnr SON 2015-88
Kommunfullmäktige tog den 29 oktober beslut i ärende ”delårsrapport per den 31
augusti 2015”. Av beslutet framgår att fullmäktige bland annat beslutat att ge
socialnämnden i uppdrag att utarbeta förslag på åtgärder inklusive
konsekvensbeskrivning med inriktning att närma sig budget i balans. Fullmäktige
beslutade dessutom att återrapportering ska ske till kommunstyrelsens
sammanträde i december. Fullmäktiges beslut har den 5 november expedierats till
socialnämnden samt till socialförvaltningen. Socialnämnden hade sammanträde
den 19 november. Nästa sammanträde är den 10 december. Kommunstyrelsen
sammanträder den 2 december.
Inom socialförvaltningen pågår ständigt arbete med att försöka hålla ramen för
tilldelad budget. På grund av att verksamheten hela tiden påverkas av
oförutsägbara lagbundna kostnader (barn och ungdom, försörjningsstöd samt LSSverksamhet) som påverkar nämndens budget, har resultatet för 2015 blivit att
nämnden har ett stort underskott. Tendensen visar på likvärdiga resultat i landets
övriga kommuner.
Socialnämnden har tidigare informerat både kommunstyrelsen och kommunens
revisorer om det aktuella budgetunderskottet samt den situation socialförvaltningen av olika anledningar befunnit sig i under större delen av 2015.
Organisationsförändringar har gjorts inom förvaltningen och nya tjänster har
tillsatts, bland annat ny förvaltningschef, två nya avdelningschefer, två utredare
samt enhetschef för biståndsenheten. Nämnden arbetar med långsiktiga förslag
som beräknas kunna resultera i en budget i balans. För övrigt pågår utbildning i
olika datasystem och organisation som kommer att visa på resultat under 2016.
Eftersom nämnden på grund av den korta tiden mellan fullmäktiges beslut och
nämndens sammanträde inte hade någon möjlighet att behandla ärendet
beslutade arbetsutskottet den 30 november 2015, § 49, att till kommunstyrelsen
framföra följande synpunkter:
Nämnden ser det som orimligt att under den korta tid som är mellan
kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober fram till kommunstyrelsens
sammanträde den 2 december, presentera begärt förslag på åtgärder inklusive
konsekvensbeskrivning.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Nämnden begär att kommunstyrelsen tar hänsyn till den situation nämndens
befunnit sig i och fortfarande delvis befinner sig i samt att kommunstyrelsen
godtar den förklaring nämnden redovisar.
Nämnden instämmer i det som arbetsutskottet uttryckt och tydliggjort för
kommunstyrelsen i sitt beslut från den 30 november 2015 med att arbete ständigt
pågår inom socialnämndens verksamheter för att hålla budget, att hitta möjliga
förslag till besparingar, att hålla god kvalitet samt att följa de lagar som krävs
gällande det som åligger nämnden. Nämnden kommer under 2016 att fortsätta
arbeta med de under 2015 beslutade åtgärderna som långsiktigt kan ge en budget i
balans.
Socialnämndens beslut
Nämndens ambition är att ha en budget i balans utifrån de uppdrag som nämnden
tagit beslut om, de åtgärder som redan påbörjats samt utifrån de krav som i övrigt
åligger nämnden.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunens revisorer (för kännedom)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 237
BUDGET 2016-2017 - BESPARINGSFÖRSLAG FRÅN LEDAMOT
Dnr SON 2015-88
Ledamot Krister Samuelsson (M) har till socialnämndens ledamöter och ersättare
samt till några av förvaltningens tjänstemän översänt en skrivelse med förslag på
åtgärder som han anser måste vidtas för att korrigera de prognostiserade utfallen
inom socialnämndens verksamheter. Tre olika versioner har presenterats till
ledamöter, ersättare och tjänstemän via mail direkt från förslagsställaren.
Ytterligare en version har, enligt uppgift från förslagsställaren, presenterats endast
till ledamöter och ersättare.
Under pågående sammanträde meddelar Krister Samuelsson (M) att han återtar
sin skrivelse samt att han återkommer med ny skrivelse till nämnden vid annat
tillfälle.
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Förslagsställare Krister Samuelsson
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 238
BESLUT FRÅN IVO AVSEENDE ANMÄLAN ENLIGT LEX MARIA
Dnr SON 2015-163
Socialförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska informerar nämnden om
beslut från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i ärende som gäller anmälan
enligt lex Maria, 6 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2005:28) avseende risk för allvarlig vårdskada på grund av fall ur säng.
Av beslutet framgår att IVO bedömer att vårdgivaren uppfyllt kraven i sin
utrednings- och anmälningsskyldighet och avslutar därmed ärendet.
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

15/20

LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-12-10

§ 239
RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV LEDSAGARHJÄLP FÖR ENSKILDS
TRANSPORT TILL SJUKHUS ELLER SJUKVÅRDSINRÄTTNING
Dnr SON 2015-101
Förvaltningen fick den 22 april 2015 i uppdrag av nämnden att ompröva nuvarande
riktlinjer för utförande av ledsagarhjälp för enskilds transport till sjukhus eller
sjukvårdsinrättning utifrån laglighet, avtal och ekonomiska förutsättningar.
Uppdraget redovisades för nämnden den 17 september 2015, som då gav
förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i december återkomma
med en delrapport i ärendet.
Delrapporten redovisas muntligt vid dagens sammanträde.
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen och avslutar därmed ärendet.
Beslutet skickas till
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 240
AKTUELL SITUATION AVSEENDE FLYKTINGMOTTAGANDE /
ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN - INFORMATION
Dnr SON 2015-273
Avdelningschef individ- och familjeomsorg informerar muntligt om aktuell
situation avseende mottagande av asylsökande samt ensamkommande
flyktingbarn.
Nämnden får information om att förvaltningen i dagsläget inte uppfyller de
myndighetskrav som ställs avseende mottagande av ensamkommande barn.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 241
RAPPORT TILL SCB – EKONOMISKT BISTÅND
Socialnämnden får information om statistisk rapport till SCB och Socialstyrelsen
avseende ekonomiskt bistånd för oktober 2015.
Rapporten visar på utbetalt försörjningsstöd i kronor samt orsak till försörjningshinder.
Beslutsunderlag
Rapport, SCB/Socialstyrelsen.
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen.
Beslutet skickas till

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 242
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Nämnden tar del av följande anmälningsärenden:


Inspektionen för vård och omsorg, IVO; Beslut i ärende Tillsyn av
boendestödsverksamhet. Dnr SON 2015-257.



Kommunal; Uttalande från kommunals arbetsplatsombud.
Dnr SON 2015-307.



Migrationsverket; Beslut om ersättning för vissa särskilda kostnader för
flyktingmottagande. Dnr SON 2015-308.

Socialnämndens beslut
Förvaltningschefen och nämndens ordförande får i uppdrag att till nämndens
sammanträde i januari 2016 presentera ett förslag till återkoppling på den skrivelse
som inkommit från kommunals arbetsplatsombud.
Nämnden ser med stor oro på Migrationsverkets beslut om sänkt ersättning för
vissa särskilda kostnader för flyktingmottagandet och vill uppmärksamma
kommunstyrelsen och kommunens revisorer om Migrationsverkets beslut.
Nämnden godkänner i övrigt redovisningen av de anmälningsärenden som
förtecknas i protokoll, § 242, den 10 december 2015.
Nämndens beslut inkl. Migrationsverkets beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Socialnämndens ordförande

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 243
REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT
Med stöd av nämndens beslut om delegationsordning redovisas följande
delegeringsbeslut:
a) Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen, perioden 2015-11-01 – 2015-11-30
b) Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt
hemteam, matdistribution, särskilt boende, färdtjänst, riksfärdtjänst,
dagverksamhet, korttidsplats), perioden 2015-11-01 – 2015-11-30
c) Familjerätt, perioden 2015-11-01 – 2015-11-30
d) Uppdragstagare, perioden 2015-11-01 – 2015-11-30
e) Urvalslista, klient, perioden 2015-11-01 – 2015-11-30
f) Arbetsutskottets protokoll från 30 november 2015 individärenden §§ i 234 –
i 259 samt allmänna ärenden §§ 47 - 49.
Socialnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll, § 243, den 10 december 2015.
Beslutet skickas till

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2016-01-18

SON 2016-17

Kommunstyrelseförvaltningen
Anne-Marie Mattsson, 0523 – 61 31 05
anne-marie.mattsson@lysekil.se

Förändrad delegation för anmälan, utredning och beslut
avseende händelser enligt lex Sarah
Sammanfattning
Delegat att besluta om att avsluta utredningar, göra anmälningar om allvarliga eller
risk för allvarliga missförhållanden samt att ta emot information för nämndens
räkning om att en lex Sarah-anmälan gjort från enskild verksamhet ligger idag på
medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Förslag finns att till förvaltningens utredare överföra den del av delegationen som
avser att utreda, anmäla samt avsluta händelser enligt lex Sarah.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att från och med 2016-03-01 överföra delegationen enligt
följande:
Ärende

Lagrum

Delegat

Beslut om att avsluta
utredning

SOSFS 2011:5
Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna
råd om lex Sarah
14 kap. 7 § SoL
24 f § LSS

Utredare

Anmälan om allvarliga
missförhållanden eller
risk för allvarliga
missförhållanden till
Inspektionen för vård
och omsorg (IVO)

SOSFS 2011:5
Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna
råd om lex Sarah
14 kap 7 § SoL
24 f § LSS

Utredare

Ta emot information för
nämndens räkning om
att en lex Sarah-anmälan
gjorts från enskild
verksamhet

SOSFS 2011:5
Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna
råd om lex Sarah
24 f § LSS

Utredare

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

Sid 1/2

Sid 2/2

Ärendet
De bestämmelser i SoL och LSS som reglerar vissa skyldigheter för anställda och de
som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och risker för
missförhållanden i verksamheten brukar benämnas lex Sarah. Lex Sarah är ingen
egen lag.
Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som enligt 3 kap 3 § SoL
och 6 § LSS ska bedrivas. Syftet med lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas
och att missförhållanden ska rättas till.
Socialnämnden är ansvarig nämnd när det gäller verksamheten inom socialtjänsten
och verksamheten enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa
funktionshindrade i Lysekils kommun. Det innebär att nämnden ansvarar för
följande uppgifter enligt lex Sarah:
-

Ta emot rapporter

-

Informera rapporteringsskyldiga

-

Avhjälpa och undanröja missförhållanden

-

Avsluta utredning med beslut

-

Anmäla allvarliga missförhållanden och risk för allvarliga missförhållanden
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Eva Andersson
Socialchef

Anne-Marie Mattsson
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Utredare SOK
Avdelningschef vård och omsorg
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri
Avdelningschef individ- och familjeomsorg
Ansvarig handläggare för publicering på Insidan
Ansvarig handläggare för ändring i nämndens delegationsordning

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

TJÄNSTESKRIVELSE

Socialnämnden

Datum: 2016-01-07
Förvaltning: Socialförvaltningen
Handläggare: Marina Lindblom
Telefon: 0523 61 33 38
E-post: marina.lindblom@lysekil.se

KOSTNADER FÖR ETT EVENTUELLT BEHOV AV UTÖKNING AV ANTALET
PLATSER PÅ AVDELNING KOMPASSEN, SKÄRGÅRDSHEMMET
Dnr:

SON

Sammanfattning
Kompassen fick ett beslut 2013, att minska antalet platser från 20 till 9 (+ 2 platser
Lysekilshemmet). Sedan detta beslut har Kompassen ofta haft överbeläggningar. Behovet av
korttidsplatser/växelvård har minskat utifrån införandet av Trygg hemgång och när man
utvidgade målgruppen. Vårdtyngden har samtidigt ökat på Kompassen. De brukare som idag
får beslut om korttidsplats/växelvård är i sämre somatiskt skick och är i större utsträckning i
behov av palliativ vård och detta får till följd att arbetsbelastningen för personalen ökar. Flera
av brukarna är i behov av vak och dubbelbemanning för att kunna få den vård och omsorg
som de är i behov av. Vårdtyngden varierar från en dag till en annan. Möjligen finns behov av
utökning till flera platser för att kunna erbjuda korttidsboende/växelvård utifrån
kommuninnevånarnas behov. Inom befintlig ram går det att utöka antalet platser med 1 till 10.
Ökningen kan fortfarande innebära att Kompassen måste ta in extra personal då vårdtyngden
varierar. En utökning med 3 platser, medför extra budgeterad kostnad motsvarande 1,6 mkr
eller 3,2 årsarbetare, som inte går att finansiera inom ram. Lysekilshemmet måste också ha 2
platser för korttidsplatser/växelvård för brukare med demens diagnos.
Förslag till beslut
Att socialnämnden beslutar om en utökning av antalet platser från 9 till 10 samt fattar beslut
om intagningsstopp vid belagda 12 platser.
Ärende
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av Socialnämnden att utreda eventuellt behov samt
förutsättningar för en utökning av antalet platser på Kompasen. Av utredningen ska framgå
kostnader, förslag på andra boendeformer, och möjlig samverkan med andra boenden.
Kompassen är kommunens korttidsboende och utgör en viktig länk mellan vårdinsatser i den
enskildes eget boende och kommunens särskilda boendeformer. Med korttidsvård avses
tillfälligt boende förenat med behandling och omvårdnad i form av eftervård av personer som
är utskrivningsklara i Länssjukvården som inte bedöms kunna återgå direkt till ordinärt
boende med Trygg hemgång. En stor del av platserna används till växelvård. Korttidsboendet

Kompassen används också vid väntan på ett särskilt boende och vid behov av trygghetsplats
och vård i livets slutskede. Vi kan idag inte se något minskat behov av växelvårdsplatser.
Biståndsenheten utreder behovet för den enskilde utifrån Socialtjänstlagen och Kompassen
verkställer beslutet. Uppdraget är att identifiera behov och resurser hos vårdtagaren. Detta
görs genom vård/omsorgs- och rehabiliteringsplanering där tidiga samordnade och allsidiga
insatser från olika kompetenser innebär att medicinska, psykologiska, sociala och tekniska
insatser kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen.
Kompassen hade 20 platser och enligt beslut och budget, från januari 2013, minskades antalet
platser till 9. Vårdtagare med diagnosticerad demens var i behov av annan form av växelvård/korttidsplats än Kompassen kunde erbjuda varför det beslutades att Lyskilshemmet skulle ha
2 korttids-/växelvårdsplatser för brukare med diagnosen demens. Under tiden januarinovember 2015 visar Kompassen på 9,7 belagda platser i genomsnitt. I den beräkningen
redovisas inte utflyttningsdagen i statistiken, eftersom personer som vistas på korttidsplats
inte debiteras för utflyttningsdagen. Kompassen har i genomsnitt per månad under 2015 haft
21 personer som flyttat in och 19 personer som flyttat ut, se bifogat diagram. Siffrorna för
november månad visar att 27 personer flyttat in och 32 personer flyttat ut.
En uppföljning av perioden för januari – november 2015 visar att av 242 insatser är 168
växelvårdsplatser, 33 övriga platser, 12 trygghetsplatser och 29 palliativa platser.
Utvecklingen på Kompassen har följts för att se om det skulle ske en minskning av behovet av
korttidsplats när Trygg hemgång varit igång en längre tid. Trygg hemgång startade med ny
utvidgad målgrupp april 2014. Något minskat tryck på Kompassen har kunnat märkas, dock
är behovet fortfarande mer än 9 platser. Totalt har överbeläggningarna januari – november
2015 kostat 700 000:-. Antalet platser idag tycks inte helt motsvara behoven. Värt att nämna
är att enligt lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård;
för en patient i den somatiska akutsjukvården eller den geriatriska vården inträder
betalningsansvaret tidigast fem vardagar, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton
oräknade, efter det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen. Kostnad per dygn
2016; (SFS 2014:1377) 4 085:-. Beloppet räknas om årligen av regeringen, utvecklingen ser
ut som så att det ökar med lite mer än 100:-/ år, år 2000 var summan per dag: 2094:Ett eventuellt utökat antal platser på Kompassen bör minimera överbeläggningar. Förslagsvis
en höjning med 1 plats och intagningsstopp vid 12 belagda platser.
De brukare som kommer till Kompassen har ett stort vårdbehov och ofta krävs avancerad
palliativ vård, det handlar om 2 – 3 brukare/månad. Vårdtyngden är hög för personalen, då det
ofta handlar om vård i livets slutskede som kräver stor empati och kompetens för att möta
både brukarnas behov och de anhörigas frågor och sorg.
Idag har Kompassen 7,6 årsarbetare till 9 korttidsplatser. För att utöka antalet platser till 10
krävs det ingen kostnadsökning. Väljer nämnden att utöka antalet platser till 12 kräver det en
ökning av årsarbetare till 10,8 då blir personaltätheten 0,90 %. Kostnadsökningen för detta per
år hamnar på cirka 1,6 mkr, som inte finns inom budgetramen. En utökning av antalet platser
bedöms inte innebära utökning av antalet årsarbetare av sjuksköterska.
I de fall brukaren har diagnosticerad demenssjukdom, och har behov av korttidsplats, används
i första hand de två platser som finns på Lysekilshemmet. Även övriga SÄBO har vid akut
behov och när lediga platser varit tillgängliga använts som korttidsboende/växelvård.

Bilaga: 2
Diagram vårdtagare Kompassen oktober-november 2015
Bilaga in- och utskrivningar Kompassen januari-november 2015
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Eva Andersson
Socialchef
Marina Lindblom
Avdelningschef vård och omsorg
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Enligt statistik för debitering så är genomsnittlig beläggning på 8,96 vårdtagare/dygn i
Oktober.
Enl. diagrammet; 17 dygn är 9 vårdtagare eller färre.
Övriga 14 dygn är det mellan 10 - 11 vårdtagare/dygn.

Vårdtagare November
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Enligt statistik för debitering så är genomsnittlig beläggning på 10,4 vårdtagare/dygn i
November.
Enl. diagrammet; 11dygn är 9 vårdtagare eller färre.
Övriga 19 dygn är det mellan 10 - 15vårdtagare/dygn.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2016-01-13

SON 2016-09

Kommunstyrelseförvaltningen
Anne-Marie Mattsson, 0523 – 61 31 05
anne-marie.mattsson@lysekil.se

Utbildningsplan 2016

Sammanfattning
Under 2015 fick socialnämndens ledamöter och ersättare utbildning/information
om nämndens verksamheter och den lagstiftning som gäller för dessa. Förslag till
utbildningsplan 2016 har tagits fram utifrån de önskemål som framförts från
nämndens ledamöter och ersättare.
Planen kan komma att förändras under året om behov uppstår.
Förslag till beslut
Nämnden tar del av redovisad utbildningsplan 2016.
Ärendet
Under 2015 fick socialnämndens ledamöter och ersättare vid de flesta av nämndens
sammanträdestillfällen utbildning/information om nämndens verksamheter och
dess lagstiftning. Förvaltningen har tagit fram en utbildningsplan för 2016. Vid
varje angivet sakområde riktas särskilt fokus på att beskriva verksamhet, gällande
lagstiftning, organisation, ekonomi/kostnader, delegation m.m. Avdelningschef
och/eller enhetschef för respektive verksamhetsområde kommer att medverka vid
dessa utbildnings- och informationstillfällen.
Planen ska ses som ett ”levande” dokument och kan därmed ändras under
pågående år genom att fler utbildningsområden tillkommer/tas bort eller att
områdena byter tidpunkt/dag.

Eva Andersson

Anne-Marie Mattsson

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Bilaga
Utbildningsplan 2016 – förslag
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Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef individ- och familjeomsorg
Avdelningschef vård och omsorg
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri
Enhetschef bistånd
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Utbildningsplan 2016

Sammanträdesdag

Verksamhetsområde

Ansvarig

29 februari

Asylsökande/
ensamkommande barn/
ersättningar från staten

Avdelningschef /
enhetschef

30 mars

Anhörigstöd

Anhörigsamordnare

27 april

Vuxenenhet/ Barn- och
ungdomsenhet

Enhetschefer /
socialsekreterare

(Vård på behandlingshem
m.m., Familjehemsplacering, Övervägande
vid placering enligt SoL
och LVU)
25 maj

Biståndsenhet LSS

Enhetschef / handläggare

(Ledsagning, personlig
assistans, korttidsvistelse
m.m.)
20 juni

Försörjningsstöd

Enhetschef

1 september

Gruppbostad LSS

Enhetschef

28 september

Lex Sarah / Lex Maria

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska / utredare

26 oktober

Biståndsenhet VOO

Enhetschef / handläggare

(hemvård, särskilt boende
m.m.)
17 november

Trygg hemgång
Hemvård

Enhetschef

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2016-01-19

SON 2016-18

Kommunstyrelseförvaltningen
Anne-Marie Mattsson, 0523 – 61 31 05
anne-marie.mattsson@lysekil.se

Uppföljning av ärenden där nämnden gett förvaltningen
uppdrag – sammanställning

Sammanfattning
Under 2015 har socialförvaltningen fått olika uppdrag av nämnden där resultat och
åtgärder ska återrapporteras. Nämnden har efterfrågat en sammanställning över
dessa uppdrag med uppgift om vilka som är avklarade och vilka som återstår.
Förslag till beslut
Nämnden tar del av redovisad sammanställning.
Ärendet
Under 2015 fick socialförvaltningen olika uppdrag av nämnden. Nämnden har
begärt återkoppling avseende dessa, delvis med förslag till beslut för fortsatt
hantering och delvis för kännedom om uppdragen åtgärdats och slutförts.
Nämnden efterfrågade i december 2015 en sammanställning över de uppdrag som
lämnats och vad som hänt i respektive ärende. För att få en överblick över när
uppdragen gavs, vad uppdragen innebar samt om och när de åtgärdats/avslutats
har förvaltningen gjort en sammanställning. Sammanställningen visar på att vissa
uppdrag kvarstår och kommer att åtgärdas under 2016, vissa uppdrag är åtgärdade
från förvaltningens sida men svar/beslut från andra aktörer saknas, vissa uppdrag
är helt avslutade. Arbetet med uppdragen fortsätter.

Eva Andersson

Anne-Marie Mattsson

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Bilaga
Sammanställning
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Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef individ- och familjeomsorg
Avdelningschef vård och omsorg
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri
Enhetschef bistånd
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Utredare
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Uppföljning av ärenden där nämnden gett förvaltningen uppdrag som ska återkopplas/slutredovisas till nämnden
Beslutsdatum

Ärende

Dnr

Uppföljnings/
redovisningsdatum

Ansvarig
handläggare

Redovisat

2015-01-21
§7

Socialnämndens
delegationsordning

2015-4

2015-01-21
§ 10

Mål 2015

2015-19

Februari 2015

Kval./utv.chef + resp
avd chef

SON 2015-02-19 § 19

Avslutat

2015-03-19
§ 42

Avveckling av Ungbo

2015-65

Juni 2015

Avd chef IFO

SON 2015-06-15 § 141

Avslutat

2015-03-19
§ 43

System för matlagning för
personer med stöd i
boende/gruppboende enligt
LSS

2015-63

Avd chef VOO

SON 2015-04-22 § 101
LKF 2015-04-23 § 31
SON 2015-11-19 § 219

Avslutat
Hänvisn. till
dnr 2015-215

2015-03-19
§ 56

Granskning av fakturor
avseende färdtjänst eller
sjukresor

2015-92

Handläggare
färdtjänst

SON 2015-06-15 § 137

Avslutat

2015-03-19
§ 58

Öppna jämförelser 2014 – vård
och omsorg om äldre

2015-73

2015-04-22
§ 84

Modulboendet i Sivik – bjuda
in representanter från
samhällsbyggnads-kontoret till
SON

2015-122

Resp. avdelningschef

Maj 2015

Övrig info

Våren 2016

Kvalitets- och
utvecklingschef
Maj 2015

Avd chef IFO

Avslutat 201512-31 i och
med att
modulerna tas
bort

Beslutsdatum

Ärende

Dnr

Uppföljnings/
redovisningsdatum

Ansvarig
handläggare

Redovisat

Övrig info

2015-04-22
§ 89

Behov av boendeplatser LSS –
planera för boende på Skaftö –
ny gruppbostad LSS

2015-190

Maj 2015

Avd chef VOO

Delredovisat
SON 2015-09-17
SON 2015-10-21 § 191
SON 2015-11-19 § 209
SON 2015-12-10 § 228

Väntar på svar
från KS och
samhällsbyggnad

2015-04-22
§ 90

Behov av boendeplatser inom
psykiatrin / Utökning med 10
boendeplatser inom psykiatrin

2015-99

Maj 2015

Avd chef VOO

Delredovisat
SON 2015-09-17 § 181

2015-04-22
§ 91

Årsredovisning 2014

2015-87

Maj 2015

Resp avd chef

SON 2015-05-28 § 123

Avslutat

2015-04-22
§ 94

Mätning av vårdrelaterade
infektioner och
antibiotikaförbrukning på
särskilt boende

2015-61

Vecka 46-47/2015

MAS

2015-04-22
§ 97

Omprövning av riktlinjer för
utförande av ledsagarhjälp för
enskilds transport till sjukhus
eller sjukvårdsinrättning

2015-101

Avd chef VOO

Delredovisat
SON 2015-09-17 § 182
Slutredovisat
SON 2015-12-10 § 239

Avslutat

2015-04-22
§ 98

Utvecklingsprocesser och
förändringar i Lysekils
hemvård

2015-100

Kvalitets- och
utvecklingschef tills.
med avd chefer

Beslutsdatum

Ärende

Dnr

Uppföljnings/
redovisningsdatum

Ansvarig
handläggare

Redovisat

Övrig info

2015-04-22
§ 100

Beslut enligt gällande
delegation om bedömning av
rätt till bistånd med
måltidsdistribution
Brister i samband med
verksamhetstillsyn avseende
serveringstillstånd

2015-120

Juni 2015

Avdelningschef IMA

SON 2015-06-22 § 151

Avslutat

Alkoholhandläggaren

SON 2015-08-24 § 161

Avslutat
(Se
Länsstyrelsens
beslut
2015-10-15)

2015-05-28
§ 119

2015-23

2015-06-15
§ 139

Eventuella behov av ytterligare 2015-88
kunskap /utbildning hos
chefspersonal som arbetar med
ekonomifrågor, personalfrågor m.m.

T.f. förvaltningschef

2015-08-24
§ 153

Begäran hos KS att inte betala
för tjänster som nämnden inte
erhåller eller utför avseende
matdistribution

2015-88

T.f. förvaltningschef

2015-08-24
§ 153

Kostnader för ett eventuellt
behov av utökning av antalet
platser på Kompassen

2015-272

Förvaltningschef / avd Delredovisat
chef VOO
SON 2015-10-21 § 189
SON 2015-11-19 § 218

2015-08-24
§ 153

Budget i balans vid 2015 års
utgång inom IFO /
försörjningsstöd

2015-88

Delredovisat
SON 2015-10-21 § 197

Beslut tas på
SON den 27
januari 2016
Avslutat – Se
SON 2015-1210 § 236

Beslutsdatum

Ärende

Dnr

Uppföljnings/
redovisningsdatum

Ansvarig
handläggare

Redovisat

Övrig info

2015-08-24
§ 163

Loggning av individärenden
inom vuxenenheten

2015-208

2016

IFO

2015-08-24
§ 167

Kostavgifter för personer som
har bostad med särskild
service för vuxna enligt LSS

2015-215

Oktober 2015

T.f. avd chef VOO

SON 2015-11-19 § 219

Väntar på svar
från KF

2015-09-17
§ 174

Riktlinjer för avgiftsuttag för
personer med boendestöd

2015- 226

T.f. förvaltningschef

SON 2015-11-19 § 220

Avslutat
Beslut från KF
2015-12-17
§ 133

2015-09-17
§ 174

Övergripande planer för
framtida behov av platser och
volymutökningar inom LSS
samt VOO

2015-227

T.f. förvaltningschef

Redovisas
under 2016

2015-09-17
§ 174

Struktur för hur nämnden ska
fullgöra sin skyldighet att
granska förvaltningens
redovisning av
delegationsbeslut

2015-228

T.f. förvaltningschef

Redovisas
februari 2016

2015-09-17
§ 178

Åtgärdsprogram, med
konsekvensbeskrivning, för
budget i balans 2015

2015-88

T.f. förvaltningschef
tills. med avdelningschefer

Ska redovisas
under 2016

2015-12-10 § 236

Avslutat

Beslutsdatum

Ärende

Dnr

Uppföljnings/
redovisningsdatum

2015-09-17
§ 183

Dokumenthanteringsplan för
den kommunala hälso- och
sjukvården

2015-184

T.f. förvaltningschef
/ MAS

2015-11-19
§ 213

Intern kontroll 2016 – plan för
genomförande 2016

2014-300

Förvaltningschef tills.
med avdelningschefer
och MAS

2015-11-19
§ 224

Modulboendet i Sivik –
ersättningsboende i stället för
moduler

2013-291

AU november 2015

Ansvarig
handläggare

Avdelningschef IFO

Redovisat

Övrig info
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Kommuntal för mottagande av nyanlända 2A16

ta emot nyanlända.
Lätrsstyrelsen ska berlikna komtnuntalen utifrån det länstal som Arbetsför'mecllingen beslutat. De fôreslagna länstalen ska avse mottagande under hela 2016. Länstalet för Västra Götalancls län avseenc{e anvisningsbara platser är 3 577. Som bilaga
detta brev finns det förslag till kommuntal som Länsstyrelen i Västra Götalands

till

till

Lärsstyrelsen har fcir avsikt att undel början av 2A16 föra en dialog med kommunerna i länet avseende de nya förutsättningarna för mottagande och läns- och
kommuntal.

tsakgrund
Regeringen har överlämnat propositionen Elt gemensamt ansvar Jör mottagande av
nyanlcinda (2015/16:54) till Riksdagen. I propositionen föreslås en ny lag som innebär en skyldighet för sarntliga kornrnuner att efter anvisning ta emot nyanläncla
föt' bosättning i kornmnnen. Lagen föreslås träda i kraft den I inars 2016. Avsikten
är att sådana beslut orn anvisningar ska grunclas på en årlig fördelning på länsnivå

(länstal) och komnrunnivå (kommuntal). Detta är' uncler förutsättning att riksdagen
bcslutar den füreslagna lagen. I början av 2016 kommer regeringen atl besluta oln
kornrnuntal efter fürslag fr'ån länsstyrelserna.

Med vänliga hälsningar

\rrr þï.,dloïrì
Lars Bäckström
Lanclshövding i Västla Götalands län

Postadress:

Besöksadress:

Telefon/Fax:

Webbâdress:

010-2244000(vxl) ww,¡ansstyrelsen.se/vastragolaland

E-post:
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Regeringen har i Regeringsbeslut A2015/A3082/I ttppdragit Länsstyrelsen att för'eslå kommuntal för rnottagaude av vissa nyanlärda invandrare ftir bosättning2A16.
Kolnmrnitalen ska ligga till grund för beslut om anvisningar till kommuner om att

lär överlämnar till regeringen. I bilagan finns även den viktning sorn ligger
grund för uträkning av länstal.

2ol5

. S;cti"z / chef
nJ-r.lset-r.

ko¡eicn

:

Förslag

till kommuntal anvisningsbara platser

Kommuner
Bollebygd

Kommuntal2016

32

t77

Borås

Kommuner
Ale
Alingsås

Herrljunga

31

Göteborg

Mark

ta7

Härryda

f$-r 2016

Kommuntal2016

98
LOz
880
L47
186
L70

10

Ku ngä

Lerum

Ulricehamn

28
57

Lilla Fdet

34

Vårgårda

31

Mölndal

232

Sjuhärad

473

Partille

133

Bengtsfors

10

Stenu ngsu nd

LO4

Dals-Ed

10

ïjörn

53

Färgelanda

10

Öckerö

73

Lysekil

34

Gß

Mellerud

10

Essunga

18

Munkedal

13

Falköping

15

Orust

59
46
52

Grästorp

t4

Gullspång

10

Götene

30

Uddevalla

39
47
83

Hjo

Lidköping

25
10
109

Vänersborg

10

Mariestad

48

Ämål

10

Skara

10

Skövde

94

Tibro

10

Tidaholm

10

Töreboda

10

Vara

46

Sve n lju

nga

Tranemo

Sotenäs

Strömstad
Tanum

Irollhättan

Fyrbodal

433

lv

22L2

Karlsborg

Skaroborg
Lä

Viktning länstal
Arbetsmarknad
Befolkning
Mottagande

34 procent
33 procent
33 procent

nsta

I

459
3577
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Migrationsverket
Annelie Hellgren
Telefon: 010-485 49 78
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utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande bam.
Överenskommelsen avser asylsökande barn.

Med vänlig hälsning

"¿*
Annelie Hellgren
Bosättning- och statsbidragsenheten

Bilaga
Överenskommelse om anordnande av boende för bam utan legal
vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn
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Å.tersänder underskrivet exemplar av överenskommelse som träffats mellan
Migrationsverket och Lysekils kommun, med Länsstyrelsen som
forhandlare, avseende mottagande av samt anordnande av boende f<ir barn
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överenskommelse om mottagande av samt anordnande av boende för
barn utan Iegalvårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn
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Migrationsverket
Boendeplanering, etablering o statlig ersättning, Bosättning och statsbidrag
Besöksadress Sfottsgatan 81-82 Postadress 601 70 Nonköping
Telefon 0771-235 235 Telefax 010-4858726
E-post migrationsverket@migrationsverket.se Webbplats www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163
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Överenskommelse om asylplatser
Överenskommelse om anordnande av boende för asytsökande barn
utan legal vårdnadshavare iSverige, s.k. ensamkommande barn
Omfattning
$ 1 I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Lysekils
kommun fÌirbinder sig kommunen att med stöd av 2 g lag(1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) anordna boende for
ensamkommande barn.

2

Kommunen forbinder sig med stöd av 7 b g forordning (2002:1118)
om statlig ersättning flor asylsökande m.fl. atthëila 65 boendeplatser
till gängliga for ensamkommande asylsökande barn. Mi grationsverket får
anvisa asylsökande pojkar från och med 15 år till och med 17 år.
$

Ett ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd omfattas av denna
överenskommelse under en månad från dagen flor beviljandet enligt $ 8 lag
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
$

3

Kommunen ska omedelbart meddela ledig plats till Migrationsverket.

Ersättningar

4

Kommunen erhåller enligt 7 b $ forordning(2002:1118) om statlig
ersättning for asylsökande m.fl. ersättning baserat dels på arÍalet
överenskomna platser dels på antalet belagda platser.
$

Av 2 och 7 b $$ framgår att ersättning flor överenskomna platser och
belagda platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket.
Ersättning for belagda platser grundas på kommunens redovisning, se
MIGRFS O8I2OI3.
Den del av de bistånd som enligt 13 $ LMA lämnas till en asylsökande och
som utgör ersättning for kost och logi ingår i ovanstående ersättningar.
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Tvist och brott mot överenskommelsen
$ 5 Vid helt eller delvis utebliven prestation

fir

endera partI<räva rättelse.

$ 6 Migrationsverket flarþ'ràvarättelse om Inspektionen for vård och
omsorg i egenskap av tillsynsmyndighet riktar kritil( mot den verksamhet
kommunen bedriver med anledning av denna överenskommelse.
$ 7 Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 dagar från mottagande av
skriftlig uppmaning från endera part eller Inspektionen for vård och omsorg

kan överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp.

8

Tvist om denna överenskommelse ska i florsta hand avgöras genom
forhandling mellan parterna och i andra hand vid svensk domstol.
$

Tider
$

9

Överenskommelsen löper tillsvidare från och med den

1

januari 2016.

Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad överenskommelse om
anordnande av boendeplatser flor ensamkommande asylsökande barn
(Migrationsverkets dnr 7 .2-2014-5557 4) undertecknad den 10 december
À
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Uppsägning for villkorsändring eller upphörande ska ske skriftligen med
folj ande uppsägningstider :
o För villkorsändring 4 mënader.
o För upphörande 9 månader.
Om forhandling med anledning av uppsägning for villkorsändring inte är
avslutad inom 4 månader från uppsägningsdagen anses uppsägningen for
villkorsändringvara en uppsägning for upphörande. Detta innebär att
överenskommelsen efter 9 månader från uppsägningsdagen upphör aft gäLLa.
Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav varderapart
och länsstyrelse tagit sitt.
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För Lysekils kommun

:;:.-:æ..fu=æ"-Ján-olofiohínsson
Håkan Lj
Enhetschef bosättnings- och statsbidragsenheten Kommunalråd
Lysekils kommun

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokol LYSEKI
2OL5-L2-L7
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Socialnämnden har 2or.1-tt-rg, $ 22o, beslutat att hos kommunfullmäktige begära att
insatsen "Boendestöd enligt socialtjänstlagen" fr.o.m. zo16-or-or inte ska medföra
kostnadsansvar för den enskilde. Kommunstyrelseförvaltningen delar
socialnämndens bedömning att det inte är lämpligt utifrån lagstiftningens sy{te att ta
ut avgift för insatsen boendestöd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse zo r5-rr -24, medbilagor.
Kommunstyrelsens protokoll 2ot1-L2-o2, $ rB8

Kommunfu llmåiktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fr.o.m. zo16-or-or ändra tillämpningen av gällande
taxa för socialnämndens verksamhet så att ingen avgift ska tas ut för insatsen
"Boendestöd enligt socialtjänstlagen".

Beslutet skickas tiII
Socialförvaltningen
Ekonomienheten
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SLUTRAPPORT BARN- OCH fINGDOMSPOLITISKT
Dnr: LKS zoro-352
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Kommunfullmäktige i Lysekils kommun fattade 24 mars zorr beslu t om att ett
och ungdomspolitisl.<t program skulle genomföras i enlighet med kommunstyrelsens
förslag. Syftet med programmet är att förbättra förutsättningarna för barn och ungas
uppväxtvillkor i Lysekil genom en verksamhet medbättre samordning, kvalitet och
långsiktighet.
Hösten zor4 beslutade kommunfullmäktige att avsätta ca z miljoner kronor vartdera året de
närmaste tre åren, det vill säga zor5, zor.6 samt zor7, för förebyggandeverksamhet enligt
förslag. Förslaget innehöll då anställning av frra personer - wå fältsekreterare och wå
personer till Familjens Hus, en förskolelärare och en socialsekreterare. Det beslöts att den nya
Förebyggandeenheten inledningsvis skulle läggas direkt under kommunstyreisen och
tillsammans med folkhälsan på näringslivsenheten för att, då förvaltningschefer kommit på
plats, med största sannolikhet läggas som egen enhet under socialförvaltningens Individ- och
Familjeomsorg (IFO).
Parallellt med detta arbete har ett brottsfürebyggande råd funnits. Erfarenheterna från
tidigare brottsförebyggande arbete är dels att det inte varit effektir,t och att det behövs ta ett
nytt samlat grepp och dels att de barn- och ungdomspolitiska frågorna, i synnerhet i delprojekt
fritid, hänger ihop med de brottsförebyggande frågorna.

Beslutsunderlag
Kommunsty'relseförvaltningens tjänsteskrivelse zor5-rr-r.7 med bilagor.
Kommunstyrelsens protokoll 2oLS-L2-o2, $ 165

Komrnunfu llrnåil,ctiges beslut
Kommunfuilmäktige godkänner slutrapporten för projekt barn- och ungdomspolitiskt
handlingsprogram.

Beslutet skickas

till

Kommunsþ'relseförvaltningen
Socialförvaltningen
Folkhälsostrateg

.{iournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 18. e o- 18.40.
Efter ajourneringen genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är församlat med z7 ordinarie och 4 ersättare.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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