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§ 47 Dnr 2021-000058  

Kostnad per brukare 2020 med projektplan 2021  
Sammanfattning 
Under 2021 har Ensolution gjort en genomlysning av socialförvaltningens 
verksamhetsområden. Utfallet är baserat på 2020 års ekonomi och 
verksamhetsstatistik. 

Ellinore Johansson från Ensolution redovisar presentationen med kostnad per 
brukare. 

Kostnad per brukare (KPB) inom socialförvaltningens verksamhetsområde: 

− Individ- och familjeomsorg 

− Barn och ungdomsverksamheten 

− Vuxna missbrukare 

− Äldreomsorg  

• Särskilt boende 

• Ordinärt boende 

− Hälso- och sjukvård 

− Socialpsykiatrin 

− LSS 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Ensolution 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Utredare  
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
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§ 48 Dnr 2021-000060  

Lysekils kommuns riktlinjer för anhörigstöd 
Sammanfattning 
I Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap 10 § står följande: 

”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som 
har funktionshinder.” 

Enligt Socialstyrelsens vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap 10 § 
socialtjänstlagen, måste kommunens ledning ge direktiv om hur lagen ska tillämpas 
genom att sätta upp mål och ta fram handlingsplaner. 

Bestämmelsen i 5 kap. 10 § SoL omfattar hela socialtjänstens verksamhet. Ett 
anhörigperspektiv ska inkluderas i samtliga verksamheter inom socialförvaltningen. 
Riktlinjerna är övergripande och utgör ett stöd för respektive verksamhet att själva 
konkretisera och implementera anhörigperspektivet och stödet till anhöriga utifrån 
mål och verksamhetsinriktning. Information och rutiner ska tydliggöra hur 
verksamheten arbetar med anhörigperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-11 
Riktlinjer för anhörigstöd 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen ska följa redovisade ”Riktlinjer för 
anhörigstödet”. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Anhörigsamordnare 
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§ 49 Dnr 2021-000222  

Redovisning av sammanställningen "Intervjuer med anhöriga - 
Anhöriggrupper 2020" 
Sammanfattning 
Anhörigstödet erbjuder anhöriggruppsverksamhet som en serviceinsats till 
anhöriga. Syftet är att den anhörige ska få känna gemenskap med andra anhöriga 
som befinner sig i samma situation. De får möjlighet att utbyta erfarenheter, ge 
varandra råd och stöd samt ta del av information och få utbildning i sitt 
anhörigskap. Under förra året arrangerade anhörigstödet Corona-anpassade 
”minianhöriggrupper”.  

Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet inom socialförvaltningen utfördes 
telefonintervjuer med deltagarna i anhöriggrupperna. En oberoende utredare 
intervjuade de anhöriga med 100% svarsfrekvens. 12 anhöriga intervjuades under 
hösten 2020. Resultatet av intervjuerna redovisas i bifogat dokument. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-11 
Sammanställning av intervjuer med anhöriga 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Anhörigsamordnare 
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§ 50 Dnr 2021-000121  

Remiss - Riktlinje för omhändertagande av avlidna 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har tagit del av förslaget av en länsgemensam riktlinje för 
omhändertagande av avlidna och ställer sig bakom förslaget. 

Lysekils kommun har kylrum/bårhus som idag används för förvaring av avlidna i 
väntan på kistläggning. 

De kostnader som kan tillkomma är för transport av entreprenör från det egna 
hemmet till förvaringsplatsen. Kostnadsansvaret för dessa transporter är enligt 
gällande regelverk kommunens ansvar för kommuninnevånare med hemsjukvård. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens svar på inkommen remiss 2021-04-23 
Remiss med handlingar 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens remissvar gällande riktlinje för 
omhändertagande av avlidna.  

Beslutet skickas till 
VästKom  
Fyrbodals kansli 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Förvaltningsekonom 
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§ 51 Dnr 2021-000213  

Vägledande riktlinjer för arbete med boendeinsatser enligt 
socialtjänstlagen 
Sammanfattning 
Riktlinjer kring socialförvaltningens arbete med boendeinsatser är framtagna 2013.   
En revidering av riktlinjen är nödvändig och behöver uppdateras utifrån nuläge och 
justeringar i lagstiftningen.  

Revideringen avser boendeinsatser enligt socialtjänstlagen och ska gälla för de 
personer som har behov av insatsen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-30 
Vägledande riktlinjer för arbete med boendeinsatser  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom socialförvaltningens förslag till 
vägledande riktlinjer för boendeinsatser, enligt socialtjänstlagen. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
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§ 52 Dnr 2021-000035  

Sammanställning - Budgeterade placeringar inom vuxen-, barn- och 
ungdomsenheten 2021 
Sammanfattning 
Placeringar av barn och unga samt vuxna med missbruksproblematik kan ha stor 
påverkan på socialnämndens ekonomiska resultat. 

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

Beslutsunderlag 
Sammanställningar över placeringar 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 53 Dnr 2021-000210  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - Kv 1 2021  
Sammanfattning 
Socialnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), kommunfullmäktige och kommunens revisorer om beviljat bistånd enligt  
4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt 9 § lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader efter fattat 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Ej verkställt beslut enligt SoL och LSS - kv 1, 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen och skickar rapporten till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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§ 54 Dnr 2021-000211  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL - Kv 1 2021  
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 
revisorer. Anmälan ska göras då verkställighet inte har påbörjats inom tre månader 
från beslut. 

Beslutsunderlag 
Ej verkställt beslut enligt SoL - kv 1, 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen. 

Rapporten överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige och till kommunens 
revisorer. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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§ 55 Dnr 2021-000001  

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

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

Uppföljningsrapporten för april omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för 
perioden och prognos för helår. 

Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20 
Uppföljningsrapport U2 
Standardrapport april 2021 
Förvaltningsöversikt april 2021 
Utfall och prognos till nämnd april 2021  
Nyckeltal 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av och godkänner den ekonomiska redovisningen av 
uppföljningsrapporten U2, per april månad. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
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§ 56 Dnr 2021-000001 

Dialog om ekonomisk åtgärdsplan 2021 
Sammanfattning 
Socialnämnden har vid dagens sammanträde haft en dialog med förvaltningen om 
åtgärdsplan och konstaterar att det inte är möjligt att gå vidare med ytterligare 
åtgärdsplaner än det som redan är beslutat.  

Beslutsunderlag 
Muntlig dialog 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ricards Söderberg (S): Socialnämnden har vid dagens sammanträde haft en dialog 
med förvaltningen om åtgärdsplan och konstaterar att det inte är möjligt att gå 
vidare med ytterligare åtgärdsplaner än det som redan är beslutat.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att socialnämnden bifaller Ricard Söderbergs förslag. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har vid dagens sammanträde haft en dialog med förvaltningen om 
åtgärdsplan och konstaterar att det inte är möjligt att gå vidare med ytterligare 
åtgärdsplaner än det som redan är beslutat.  
Socialnämnden ställer sig enhälligt bakom beslutet. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Förvaltningsekonom 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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§ 57 Dnr 2021-000236  

Hyresavtal gällande Familjecentral i Lysekil 
Sammanfattning 
Arbetet med att organisera en familjecentral i Lysekil har pågått ett antal år. Arbetet 
har avstannat på grund av att man inte hittat någon lämplig lokal som passar 
verksamheten. 

I samband med att lokaler i Centrumhuset friställts har diskussioner förts med den 
privata fastighetsägaren PM Fastigheter AB. 

Samtliga parter, socialförvaltningen, Närhälsan (VG Region) samt Läkarhuset 
(Capio AB) har godkänt avtalsförslaget. 

Den föreslagna lokalen omfattar två våningsplan med en större kvadratmeteryta, 
vilket innebär att hyreskostnaden är högre än den som låg till grund för beslutet i 
kommunfullmäktige om införande av familjecentral i Lysekil.  

Lokalytan har ökat med 180 kvm och är totalt 530 kvm vilket är behövligt för den 
verksamhet som ska inrymmas där. 

Hyreskostnaden delas mellan de tre parterna så att kommunen betalar 70% och de 
två vårdcentralerna betalar 15% vardera. Fördelningen utgår från nyttjad yta. 

I budget finns 310 tkr för lokalhyra (totalt för befintlig lokal + tillskottet).  Den nya 
hyran för kommunen blir 633 tkr, vilket innebär att det saknas 323 tkr i budget inför 
2022.  

Utöver själva hyreskostnaden tillkommer utökade kostnader för el, varme, vatten 
samt lokalvård. Totalt finns idag 52 tkr i budget för dessa kostnader.  

Detta innebär att det behövs ett ekonomiskt tillskott motsvarande ca 610 tkr för att 
täcka kostnaden för föreslagen lokal och utökad drift vid start av planerad 
familjecentral i föreslagna lokaler 2022-01-01. 

Kostnad för inventarier beräknas till 300 tkr.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-21 
Utkast till hyresavtal 
Ritning på anpassad lokal  
Budgetunderlag drift familjecentral  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Piotr Warta (SD): Avslag på alla tre punkter på grund av det oskäliga kostnader som 
det innebär och fastighetens skick.  

Ann-Charlotte Strömwall (L): Återremittera ärendet på grund av att det under 
ärendets föredragning framkom flera frågor från politikerna som behöver besvaras 
vid ett extra socialnämndssammanträde.  

Marie Lindgren (LP), Britt-Marie Kjellgren (K), Mårten Blomqvist (S), Ronny 
Hammargren (LP), Charlotte Wendel Lendin (S), Gunvor Andén (M) och Ricard 
Söderberg (S): Bifall till Ann-Charlotte Strömwalls förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om ärendet avgöras idag eller ska återremitteras, och 
finner att socialnämnden bifaller Ann-Charlotte Strömwalls förslag. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet på grund av att det under 
ärendets föredragning framkom flera frågor från politikerna som behöver besvaras 
vid ett extra socialnämndssammanträde. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
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§ 58 Dnr 2021-000006  

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

Socialnämnden tar del av de fattade delegationsbeslut som förtecknats i lista till 
socialnämndens sammanträde 2021-02-24. 

Ordförande- och biståndshandläggarbeslut anmäls 

Beslut enligt: 

SoL – Socialtjänstlagen 

LVM – lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU – Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Beslutsunderlag 
Lista över fattade delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 59 Dnr 2021-000026  

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

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

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 60 Dnr 2021-000016  

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten: 

Dom 2021-05-19 - mål nr 707-21 - Klagande ./. Motpart Socialnämnden i Lysekils 
kommun - överklagat socialnämndens beslut 2020-12-29 - Saken bistånd enligt 
socialtjänstlagen, SoL - Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver 
socialnämndens beslut 2020-12-29. 

Dom 2021-05-17 - mål nr 3800-21 - Sökande Socialnämnden i Lysekils kommun, 
Motparter Vårdnadshavare 1., offentligt biträde, Vårdnadshavare 2., offentligt 
biträde, Den unga 3., offentligt biträde - Saken Beredande av vård enligt lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten 
beslutar att den unga ska beredas vård med stöd av LVU. 

Dom 2021-05-06 - mål nr 3957-21 - Sökande Socialnämnden i Lysekils kommun - 
Motparter Vårdnadshavare, offentligt biträde, De unga, ställföreträdare och 
offentligt biträde - Saken Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten beslutar att de unga ska  
beredas vård enligt LVU. 

Dom 2021-04-21, mål nr 4342-21 - Sökande Socialnämnden Lysekils kommun, 
Motpart enskild person, offentligt biträde - Saken Beredande av vård enligt lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. 

Beslut 2021-04-20 - Mål nr 4103-21 - Underställande myndighet Socialnämnden i 
Lysekils kommun - Parter den unga 1., offentligt biträde, vårdnadshavare 2., 
offentligt biträde - Saken Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten skriver av målet. 

Kammarrätten i Göteborg - Protokoll 2021-04-23 - Mål nr 2078-21 - Klagande 
vårdnadshavare, ombud och offentligt biträde - Motparter 1. socialnämnden i 
Lysekils kommun, 2. den unge, ställföreträdare och offentligt biträde - överklagat 
avgörande förvaltningsrätten i Göteborgs dom 2021-03-17 i mål nr 1243-21 - Saken 
beredande av vård av unga, LVU; nu fråga om avvisning av yrkande. 

Kommunfullmäktige: 

Kf § 42 - Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv. 
 
Kf § 43 - Årsredovisning 2020 
 
Kf § 44 - Revisionsberättelse 2020 för Lysekils kommun och fråga om ansvarsfrihet 
för kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda i dessa organ. 
 
Kf § 47 - Uppföljning 1 – 2021 
 
Kf § 49 – Riktlinjer för kostverksamheten. 
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Utbildningsnämnden - UBN 2021-04-28, § 56 - Handlingsplan för det kommunala 
aktivitetsansvaret för ungdomar i Lysekils kommun. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden - SBN 2021-04-29 § 70 - Inköp av fastigheten Lysekil 
Bro-Häller 2-7 samt Bro Häller 9-1 med adress Bro Häller 307. 
 
Nohrcon - Pris som Årets vård- och omsorgsbyggnad 2021 - Fiskebäck äldreboende.  

Beslutsunderlag 
Inkomna skrivelser, beslut och domar 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser, beslut 
och domar som förtecknats i protokoll 2021-05-31, § 60. 
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§ 61 Dnr 2021-000032  

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande  
Förvaltningschef  
Hemtjänstinsatserna under sommaren under rådande pandemi? I sommar har 
kommunen inte några begränsningar som det var förra året. 

Det finns en plan för stängningen av Skäret med en planering av flyttning till andra 
enheter av brukarna. Man har gjort riskanalyser för brukare och personal, 
flyttningen kommer att vara verkställd innan veckan är slut. 

Den 1 maj bytte socialförvaltningen till ett nytt verksamhetssystem Combine. Det är 
ett delinföranade med VoO, LSS, socialpsykiatri, HSL samt planerings- och 
avvikelsesystem som startar.  

Det finns 16 lediga platser i SÄBO.  

Ordföranden 
Har inget att informera om 

Vice ordföranden 
Har inget att informera om  



 

  Socialnämnden
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-05-31 
 

21 (21) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
 A19C2B1F41686FA4E31EB7D7904894B4B6AAFEB940 

 

 

§ 62 Dnr 2021-000033  

Övriga frågor  
Sammanfattning 
Carina Holgersson ställer frågan om kommunens hemtjänstinsatser under 
sommaren. 

Britt-Marie Kjellgren ställer frågan om hur det går med stängningen av avdelningen 
Skäret på Skärgårdshemmet. 

Frågorna besvaras under förvaltningschefens information 
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