Kallelse/föredragningslista
SOCIALNÄMNDEN

Tid och plats

Tisdag den 26 januari 2021, kl 09.00 i KF-salen

Ordförande

Ricard Söderberg

Sekreterare

Majvor Smedberg
Ordföranden har tagit beslut att socialnämndens sammanträde är
slutet på grund av covid-19.
Sammanträdet sker via Teams. Sekreteraren skickar ut inbjudan.

1.

Upprop och val av justerare
Ärende
Föredragande
Information om Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser Christian Martin
Dnr 2021-000034
Kl 09.00

2.

Remiss - Betänkandet Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag
(SOU 2020:47)
Dnr 2020-000396

Eva Andersson
Kl 09.30

3.

Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde
Dnr 2021-000054

Marianne Sandsten
Kl 09.45

4.

Sammanställning - Budgeterade placeringar inom vuxen-, barnoch ungdomsenheten 2021
Dnr 2021-000035

5.

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2021-000002

6.

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar
Dnr 2021-000012

7.

Information om avvikelser - lex Sarah, lex Maria och
synpunkter/klagomål
Dnr 2021-000022

8.

Information från förvaltningschef, ordförande och vice
ordförande
Dnr 2021-000032

9.

Övrigt
Dnr 2021-000033
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Sekretessförbindelse
Nämnd

Förvaltning
Förvaltningschef, namn/efternamn
Ledamot/ersättare, namn/efternamn

Personnummer

Härmed intygar jag, att jag har tagit del och förstått innebörden i offentlighets- och
sekretesslagen (SFS 2009:400) om vad som gäller för mig utifrån det uppdrag jag har
inom Lysekils kommun.
Jag försäkrar att jag inte talar om eller för vidare på annat sätt, sådant som jag får reda på
om enskilda människors personliga förhållanden. Jag har förstått att detta gäller för mig
under den tid jag är verksam inom Lysekils kommun samt även för all tid därefter.
Personliga förhållanden innebär bland annat enskilda personens karaktär,
sinnesbeskaffenhet, familjeförhållanden, namn, adress, telefonnummer, hälsotillstånd,
arbetsförmåga samt ekonomi och annan uppgift om att någon befinner sig på sjukhus eller
annan vårdinrättning.
Jag är medveten om att jag bryter mot tystnadsplikten i offentlighets- och sekretesslagen om
jag inte följer sekretessbestämmelserna på rätt sätt. Jag vet att brott mot bestämmelserna
kan leda till åtal för brott mot tystnadsplikten.
Är jag osäker på vad som gäller är jag skyldig att kontakta förvaltningschefen eller HRavdelningen.
Härmed försäkras att jag tagit del av ovanstående och jag är medveten om det ansvar som
kan följa på överträdelse av dessa bestämmelser.
Underskrift
Ort och datum

Ort och datum

Ledamot/ersättare underskrift

Förvaltningschef, som ansvarat för informationen

Denna förbindelse skrivs under i två exemplar. Ett exemplar förvaras i Ciceron. Det andra
exemplaret behåller ledamot/ersättare.
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Offentlighets- och sekretesslagens (SFS 2009:400) bestämmelser
Vad innebär sekretess?
Sekretess innebär att det är förbjudet att muntligen, skriftligen eller på annat sätt föra
vidare uppgifter om enskilda personer till obehöriga.
Vilka uppgifter är sekretessbelagda?
Lagens krav är tydliga, du får inte föra vidare uppgifter om enskilda människors personliga
förhållanden, om det inte klart framgår att uppgiften kan föras vidare utan att den enskilde
eller någon närstående lider men.
Att lida men innebär att bli utsatt för fysisk eller psykiskt obehag av något slag. Så snart det
finns en minsta risk för att någon kan bli utsatt för psykiskt eller fysiskt obehag genom att
uppgifter om individens personliga förhållanden lämnas ut till obehöriga, är du också
skyldig att hålla på sekretessen. Även till synes oskyldiga uppgifter, till exempel en enskilds
klients adress eller telefonnummer, ska hållas skyddat.
Vem är skyldig att följa sekretessbestämmelserna?
Bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagens gäller för den som är eller har varit
verksam hos arbetsgivaren. Den gäller även för elever i arbetsplatsförlagd utbildning,
praktikanter och förtroendevalda.
Gäller sekretessen även inför arbetskamrater och överordnade?
Grundregeln är att olika personer i berörd verksamhet får ta del av sekretessbelagda
uppgifter i den mån det behövs för att de ska kunna handlägga ett ärende eller ge service till
den enskilde. Uppgifter får dock inte lämnas till någon som inte har med ärendet att göra.
Inte heller får man lämna ut andra uppgifter än de som har betydelse i den aktuella
situationen.
Får man lämna ut uppgifter som är sekretessbelagda?
Det är förbjudet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter vilket innebär att Meddelarfriheten
inte gäller för sekretessbelagda uppgifter/kvalificerad tystnadsplikt. Meddelarfriheten som
gäller i andra sammanhang för information till massmedierna (dvs. massmedia som
omfattas av yttrandefrihetsgrundlag och tryckfrihetsordning: tv, radio, tidningar), gäller
alltså inte sekretessbelagda uppgifter.
Finns det några undantag från reglerna om sekretess?
Om en person ger dig tillåtelse att lämna ut sekretessbelagd uppgift som rör individen själv,
har du rätt att göra det. Du bör dock kontrollera att någon anhörig till den som ger tillåtelse
inte skadas av att uppgiften lämnas ut.
Vad händer om du bryter mot sekretesslagen?
Om du lämnar ut uppgifter som du är skyldig att sekretesshålla, kan du åtalas inför domstol
och dömas för brott mot tystnadsplikten. Det är alltså ett allvarligt brott att bryta mot
tystnadsplikten. Tala därför alltid med förvaltningschef när något är oklart inom området.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2021-01-18

SON 2020-000396

Socialförvaltningen
Eva Amdersson,0523 - 61 33 89
eva.b.andersson@lysekil.se

Remissyttrande avseende Hållbar socialtjänst - en ny
socialtjänstlag SOU 2020:47
Sammanfattning
Socialdepartementet har i missiv 2020-09-30 utsett Lysekils kommun till en av
remissinstanserna avseende förslag till ny socialtjänstlag.
Myndigheter under regeringen (d.v.s. myndigheter som regeringen har direktivrätt
över) är skyldiga att svara på remisser. En myndighet avgör dock på eget ansvar om
den har några synpunkter att redovisa i sitt svar. Om myndigheten, efter
genomgång av saken, finner att den inte har några synpunkter, räcker det att ge
besked om detta.
För andra remissinstanser, t.ex. kommuner och organisationer, innebär remissen
en inbjudan att lämna synpunkter.
Remissen ska vara inkommen till socialdepartementet senast 2021-02-01.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens remissyttrande och översända
den till socialdepartementet.
Ärendet
Nuvarande socialtjänstlag (2001:453) trädde i kraft den 1 januari 2002
och bygger till stora delar på 1980 års socialtjänstlag (1980:620).
Genom 1980 års socialtjänstlag samlades tidigare vårdlagar – lagen
(1956:2) om socialhjälp, barnavårdslagen (1960:97), lagen (1954:579)
om nykterhetsvård och lagen (1976:381) om barnomsorg – i en gemensam
lag för hela det sociala området. Syftet var bl.a. att skapa en helhetssyn
på människans behov och förutsättningar i det sociala arbetet.
Socialtjänstlagen är tänkt att vara en målinriktad ramlag med både
skyldigheter för kommunen och rättigheter för den enskilde. Lagen
ska ge kommunerna ett förhållandevis stort utrymme vid tillämpningen
och möjliggöra anpassning till lokala förutsättningar. Den ska
också ge frihet vid val av tillvägagångssätt och möjliggöra hänsynstagande
till den enskildes behov och önskemål.
Genom åren har lagen ändrats ett flertal gånger. Vissa bestämmelser
har upphört och nya bestämmelser har tillkommit. Ändringarna
har lett till ökad detaljstyrning och minskat utrymme för såväl den
kommunala självstyrelsen som professionen. Ändringarna har även
bidragit till att lagen upplevs svår att förstå och överblicka. Vidare
har språket i lagtexten kommit att bli något föråldrat och begreppsanvändningen
är inte enhetlig.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

SON 2020-000396

Regeringen beslutade 2017 att tillsätta en särskild utredare för att göra en översyn
av nuvarande socialtjänstlag.
Utredningen har nu överlämnat sitt slutbetänkande i form av Hållbar socialtjänst,
SOU 2020:47.
Socialdepartementet har i missiv 2020-09-30 utsett Lysekils kommun till en av
remissinstanserna avseende förslag till ny socialtjänstlag. Remissen skall vara
inkommen till socialdepartementet senast 2021-02-01.
Förvaltningen har granskat förslaget till ny socialtjänstlag. Remissyttrandet
framgår av bilaga 1.

Eva Andersson
Förvaltningschef
Bilaga/bilagor
Förvaltningens förslag till remissyttrande
Remissmissiv
SOU 2020:47 del 1
SOU 2020:47 del 2

Beslutet skickas till
Socialdepartementet
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2021-01-26

Remissyttrande

Sid 1/4

Dnr: SON 2021-

Socialförvaltningen
Eva Andersson, 0523-61 3389
eva.b.andersson@lysekil.se

Remissyttrande avseende Hållbar socialtjänst - en ny
socialtjänstlag SOU 2020:47.

Bakgrund
Socialdepartementet har i missiv 2020-09-30 utsett Lysekils kommun till en av
remissinstanserna avseende förslag till ny socialtjänstlag. Yttrandet skall vara
inkommen till socialdepartementet senast 2021-02-01.
Socialnämnden har tagit del av och bedömt utredningens förslag utifrån det
kommunala uppdraget och dess påverkan på kommuninnevånarna.
Sammanfattning
De förslag och tydliggörande förändringar som finns i betänkandet, bedöms
underlätta det kommunala uppdraget och kan medverka till att
kommuninnevånarnas förväntningar läggs på rätt nivå utifrån nutidens förhållande.
Utifrån detta ställer sig Lysekils kommun positiv till förslaget om ny socialtjänstlag,
SOU 2020:47.

Kommentarer per avsnitt.
En mer enhetlig begreppsanvändning.
Bra att begreppet service tas bort. Ordet leder till fel förväntningar och är inte rätt i
tiden eftersom mycket av serviceinsatser kan nu tillgodoses på annat sätt då nya
digitala lösningar och tjänster tagits fram. Insats är också ett bra begrepp och kan
användas för alla typer av stöd och hjälpbehov.

Ett förebyggande perspektiv.
Förstärkningen när det gäller att socialtjänsten skall ha ett förebyggande perspektiv
är oerhört viktigt och att det perspektivet omfattar en bred samverkan och planering
i hela samhället. I tider av besparingar har många kommuner minskat ner på
förebyggande verksamheter som inte varit lagbundna. Resultatet av de
besparingarna brottas vi med nu samtidigt som samhället får alltmer komplexa
utmaningar som inte är möjliga att lösa på egen hand av en förvaltning eller en
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funktion. Här behöver vi tänka tillsammans och på nya sätt i samverkan med hela
samhället.

En lättillgänglig socialtjänst.
Lättillgängligheten är en viktig faktor att beakta i ett alltmer digitaliserat och
komplicerat samhälle. I många kvalitetsundersökningar framgår brister gällande
information och nåbarhet av samhällets stödfunktioner. Det tyder på att
information måste kunna ges på olika sätt, kontakt och processer behöver vara
tydliga, transparenta och möjliga att ta del av på olika sätt.

Lagens indelning i olika grupper.
Det är glädjande att man i det nya förslaget till socialtjänstlag förstärker vikten av
individuell bedömning av behov och tonar ned målgruppsindelningen. Fokus på den
enskildes behov istället för målgrupper ökar möjligheten för den enskilde att bli
sedd som en individ istället för utifrån en speciell gruppering.
Det är också glädjande att man tagit bort uttrycket ”missbrukare” ur lagförslaget.
Det kan leda till en ökad helhetssynför på behovet och den enskilde och leda till
bättre insatslösningar om man inte bara utgår från att person i huvudsak är sitt
missbruksproblem.

Bestämmelser om särskild avgift upphävs.
Förslaget om att ändra inrapporteringsperiod gällande ej verkställda beslut är
välkommet. Minskad administration ökar socialnämndens förutsättningar att
använda sina resurser så att de ger mervärde för brukarna i högre utsträckning.
Statistik och rapportering är förstås en förutsättning för god planering och till
kommunens förutsättningar anpassade insatser, men där den kan förenklas bör så
göras.

En delad biståndsbestämmelse
Utredningens förslag gällande en uppdelning av den nuvarande bestämmelsen
gällande skälig levnadsnivå är bra.
Den nya uppdelningen innebär att det nuvarande begreppet ”skälig levnadsnivå”
föreslås vara kvar för ekonomiskt bistånd och ett nytt begrepp ”skäliga
levnadsförhållanden” reglerar rätten till bistånd för livsföringen i övrigt.
Uppdelningen av nuvarande bestämmelse gör lagen lättare att förstå för både
enskilda och tjänstemän.
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Insatser efter behovsprövning – rätten till bistånd.
Vi ser mycket positivt på förslaget att tillåta socialnämnderna att i större
utsträckning erbjuda insatser och deltagande i verksamheter utan föregående
individuell behovsprövning. Det är av yttersta vikt att socialnämnden får möjlighet
att fånga upp den som för tillfället känner motivation och styrka att genomgå en
förändring. Den som tvingas vänta och genomgå en utredningsprocess riskerar att
tappa energin och motivationen. Detta förslag ligger i linje med vad vi anser krävs
för att möta de problem vi ser i samhället idag. Det är positivt att man föreslår att
den enskilde ändå alltid ska informeras om möjligheten att ansöka om bistånd och
få sitt behov bedömt. Det är viktigt för att förebygga att en socialnämnd endast
tillhandahåller ett begränsat antal insatser som förväntas tillgodose de flestas behov.
En individuell prövning behöver vara möjlig, för att försäkra sig om att den
enskildes specifika behov möts i de fall där de inte kan tillgodoses genom de insatser
som erbjuds utan behovsprövning.

Insatser som avser personliga behov ska inriktas på ett värdigt liv och
välbefinnande
Utredningen föreslår att nuvarande skrivelse i nuvarande 5 kap. 4 § första
stycket socialtjänstlagen utvidgas till att gälla alla enskilda, inte bara äldre. Således
ska insatser som syftar till att tillgodose den enskildes personliga behov utformas så
att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande.
Definitionen av välbefinnande är enligt definition ett mycket vitt begrepp.
Att kunna uppnå välbefinnande för den enskilde är en god målsättning.
Dock ser vi att svårigheter kan uppstå gällande att definiera och skapa tydlighet i
vad det begreppet innebär. Det finns också begränsningar i vad en kommun kan
göra för att uppnå välbefinnande för varje enskild individ.

Barnets kontakt med föräldrar och syskon och andra närstående.
Det är viktigt att förslaget innehåller ett förtydligande om att socialnämnden ska
verka för att placerade barn bibehåller kontakt med föräldrar och syskon. Det finns
en risk att det annars kan skilja sig åt från kommun till kommun och bli en fråga om
personligt tyckande hos handläggaren, trots att det finns tydligt stöd i forskningen
för hur viktig kontakten med ursprungsfamiljen är för det placerade barnets hälsa
och utveckling.

Uppföljning av ett barns situation.
Förslaget avseende att förlänga tiden för uppföljning av barnets situation från två
månader till sex månader är bra, då två månader är en alltför knapp tid för att
kunna bedöma om en förändring eller ett positivt resultat är bestående.
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Ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige och socialnämnden.
Förtydligande gällande ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige och
socialnämnden är bra utifrån att det ger en tydlighet till såväl politik, tjänstemän
och allmänhet. Ansvar och beslut blir på så sätt tydligare och det kan eventuellt
också påverka förvaltningsrättens arbete avseende laglighetsprövningar av
kommunala beslut.

Ansvar för personer med missbruk och beroende.
Utredningens förslag om att det behöver göras en samlad översyn av
huvudmannaskapet för missbruk och beroendevård är angeläget då nuvarande
ansvarsfördelning är otydlig vilket medför att det finns risk för att enskilda i behov
av insatser inte får det stöd de behöver. Då dessa personer är en skör grupp och då
den psykiska ohälsan ökar i samhället är det ett extra viktigt område att prioritera.
Socialtjänstlagen och förvaltningslagen.
Möjlighet att ändra gynnande beslut när väsentliga förändringar har uppstått i
enskilda fall är viktig. I takt med att samhället förändras utvecklas möjligheter att
tillgodose olika behov på alternativa sätt. Idag finns digitala tjänster av olika slag
och serviceinsatser kan utföras av utomkommunala aktörer. De kommunala
tjänsterna skall koncentreras till de behov som inte går att tillgodose på annat sätt.
Fler tidsbegränsade insatser är inte heller att föredra, som utredningen konstaterar.

Eva Andersson
Socialchef

Bilagor
1. Förvaltningens förslag till remissyttrande
2. Remissmissiv
3. SOU 2020:47 del 1
4. SOU 2020:47 del 2
Beslutet skickas till
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2021-01-14

SON 2021-000054

Socialförvaltningen
Marianne Sandsten,0523 - 61 33 33
majvor.smedberg@lysekil.se

Taxor och avgifter - Vård och omsorg samt LSS och
socialpsykiatri
Sammanfattning

Uppräkning av Taxor och avgifter inom socialnämndens område vård och omsorg
samt LSS och socialpsykiatri regleras av prisbasbelopp och uppräkning sker inför
varje år.
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken är 47 600 kronor för 2021. Enligt
basbeloppet 2021 kommer uppräkning att ske utifrån aktuellt prisbasbelopp.
Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av informationen som avser Taxor och avgifter 2021
för verksamheter inom Vård och omsorg samt LSS och socialpsykiatri.
Ärendet

Prisbasbeloppet följer konsumentprisindex (KPI), som i sin tur mäter
prisutvecklingen för privatkonsumtionen i Sverige.
Basbeloppet är ett fastställda belopp som används bland annat för beräkning av
olika förmåner eller avgifter. De ändras årligen eftersom avsikten med basbeloppen
är att de ska spegla och justera för justering i samhället
Ett prisbasbelopp, även kallat basbelopp, är ett värde som årligen fastställs av
regeringen. Basbeloppet speglar prisutvecklingen i samhället och används för en rad
olika beräkningar: beskattning, pensions- och försäkringsförmåner samt medlemsoch serviceavgifter.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Marianne Sandsten
Avdelningschef mottagning och utredning

Bilaga/bilagor
Taxor och avgifter för 2021
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschefer
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Taxor och avgifter Socialnämnden, Vård och omsorg och LSS/Socialpsykiatri 2021
För insatser enligt SoL och HSL har kommunen rätt att ta ut avgifter upp till det avgiftsutrymme = högkostnadsskydd som räknas fram för var och en.
Avgifter som knyts till avgiftsutrymmet/högkostnadsskyddet markeras nedan med HK. Mer än 2 139 kronor per månad kan sammantaget inte tas ut
för dessa insatser.
Prisbasbelopp 2021
Maxtaxa

47 600
1/12 av 0,5392 av prisbasbeloppet

2 139 per månad

Hyra
Hyra särskilt boende och bostad med
särskild service SoL

Fiskebäck äldreboende
Stångenäshemmet
Skärgårdshemmet
Skaftöhemmet
Fjällagården
Externa vårdhem

6 900
6 582 - 6 776
5 144 - 6 034
4 929 - 5 965
5 400
3 000

per månad
per månad
per månad
per månad (2020 års nivå)
per månad (fr o m 2021-02-01)
per månad

Kostavgift
Kostavgift särskilt boende

8 % av prisbasbeloppet

Kostavgift medboende
Kostavgift bostad särskild service SoL

För medboende som äter i matsal tillkommer 12%
moms
8 % av prisbasbeloppet

3 808 per månad
3 808
+ moms 12% per månad
3 808 per månad

Omvårdnadsavgift HK
Omvårdnadsavgift särskilt boende
Omvårdnadsavgift medboende
Omvårdnadsavgift bostad särskild service SoL

Maxavgift 1/12 av 0,5392 av prisbasbeloppet
Följer biståndsbeslut
Maxavgift 1/12 av 0,5392 av prisbasbeloppet

2 139 per månad
2 139 per månad

Hemtjänst HK
En insats var 14:e dag eller varje vecka
En insats var 3:e vecka
En insats var 14:e dag eller varje vecka/make
En insats var 3:e vecka/make
Övriga

Självkostnad som beräknas årligen
-"-"-"Maxavgift 1/12 av 0,5392 av prisbasbeloppet

Trygghetslarm HK

Ingen avgift för utryckning

300 per månad

Hemsjukvård HK

Vid inskrivning i hemsjukvård

300 per månad

1 656
1 200
828
600
2 139

per månad
per månad
per månad
per månad
per månad

Matdistribution
Abonnemangsavgift per månad
varav distributionsdel HK

Fast månadsavgift med vissa avdrag

1 724 per månad
324 per månad

Korttidsplats/växelvård/trygghetsplats
Omvårdnadsavgift HK
Kostavgift

1/30 av maxavgift
1/30 av kostavgift heldygn säbo

71 per dag
127 per dag

Dagverksamhet (demens och social)
Omvårdnadsavgift HK
Kostavgift

Lunch matsal Järnvägsgatan och
Stångenäshemmet

Maxavgift 1/12 av 0,5392 av prisbasbeloppet
1/60 av kostavgift heldygn säbo

2 139 per månad
63 per dag
65 per lunch
600 per lunchhäfte

Tekniska hjälpmedel

Ordination av hjälpmedel

Utfärdande av intyg/utlåtande av
arbetsterapeut

300 per intyg

Flytt-/slutstädning särskilt boende

Självkostnad + 25% moms, beräknas årligen

Tvätt

Tvätt sker i kommunens tvättstugor

Vaccination (säsongsinfluensa)

80 per ordination

Följer patientavgiftshandboken för Västra
Götalandsregionen

414 per timme
+ moms 25%

50 per tvättillfälle

fr o m säsongen 2020/2021 är vaccination
mot säsongsinfluensa som ges till riskgrupper
enligt Folkhälsomyndighetens
avgiftsfritt rekommendationer avgiftsfri

Avgifter inom LSS
Kostavgift

Kostavgift vid insatsen bostad med
särskild service för vuxna LSS

Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnader
ligger till grund för kostavgiften, räknas om varje år

2 835
19
38
29
9

Kostavgift vid insatserna korttidsvistelse,
korttidstillsyn och boende barn och unga LSS

Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnader
ligger till grund för kostavgiften, räknas om varje år, är
olika beroende på barnets/ungdomens ålder

7 - 18
14 - 35
10 - 27
3-9

per månad
per frukost
per lunch/huvudmål
per kvällsmål
per mellanmål
per frukost
per lunch/huvudmål
per kvällsmål
per mellanmål

Fritidsresor
Avgift för fritidsresor vid insatserna bostad med
särskild service för vuxna, korttidsvistelse och
korttidstillsyn LSS

Resor inom kommunen

Avgift för fritidsresor vid insatserna bostad med
särskild service för vuxna, korttidsvistelse och
korttidstillsyn LSS

Resor utom kommunen

20 per resa

1 kr per kilometer

Placeringar Vuxna 2020

i TKR

I budget 2020
1 450
325

Prognos per
201231
2 917
1 177

Prognos per
201130
2 926
1 097

Konsulentstöttat Familjehem

0

0

0

Extern öppenvård

0

0

0

1 775

4 094

4 023

I budget 2020

Prognos per
201230

Prognos per
201130

0

517

517

Vårdform
Institutionsvård missbruk
Missbruksboende m inslag av vård

Summa

Förändring
Tot 4 st placeringar varav 1 st LVM.
Tot 4 st placeringar

i TKR

Skyddat boende
Pga Våld i nära relationer

För kännedom: I sammanställningen ingår INTE momsåtersök på 6 % till privata aktörer
Prognosen utgår ifrån beslutade ärenden

Förändring
Beslut tom 200515, ingen förändring

Placeringar Barn och ungdom 2020
2021-01-14

i TKR

I budget
2020

Utfall
2020

Prognos per
201203

Familjehem, kons.

9 334

12 184

12 056

Familjehem, egna

4 644

5 084

5 097

Vårdform

Institution LVU & SOL (SiS/HVB)*

19 890

18 263

18 160

Korttidsvård

0

0

0

Köpt öppenvård

0

0

0

33 868

35 531

35 313

Summa

*SiS/HVB skolkostnad är avdragen (har vidarefaktuerats till skolan)
För kännedom: I sammanställningen ingår INTE momsåtersök på 6 % till privata aktörer

Förändring

En ny placering fr december

En omplacering till SiS från HVB samt något högre dygnskostnader på
ett antal placering är prognostiserade.

Anmälan av delegationsbeslut
Dnr 2021-000002
Utskriftsdatum:

2021-01-20
Ärendemening:

Redovisning av delegationsbeslut 210126

Namn:

Beskrivning:

Anmälan av ordförandebeslut - FS
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Delegationsbeslut - Avgiftsbeslut för december 2020
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Delegationsbeslut - ÄHO 201201-201231
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Delegationsbeslut - Avgifter 20201201-20201231
Namn:

Arbetsutskottet
Beskrivning:

Delegationsbeslut 201201-201231 - BoU
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Delegationsbeslut - Avgifter 200101-201231
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Anmälan av ordförandebeslut 2020-12-22 - TS

Anmälningsärende - Socialnämnden 210126
Dnr 2021-000012
Utskriftsdatum:

2021-01-20
Ärendemening:

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar

Namn:

Beskrivning:

Dom 2021-01-18 - mål nr 16022-20 - Sökande Socialnämnden i Lysekils kommun, Motparter Vårdnadshavare
1., offentligt biträde, 2., offentligt biträde, Den unga 3., ställföreträdare och 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 - Sekretessprövning enl. OSL
Namn:

Förvaltningsrätten i Göteborg
Beskrivning:

Beslut 2021-01-15 - ärendet tillsyn av bostad med särskild service för barn och ungdomar vid Badhusbergets
barnboende i Lysekil - dnr 3.2.2-06134/2020-13 - Sekretessprövning enl. OSL
Namn:

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Beskrivning:

Dom 2020-11-25 - mål nr 5218-20 - Klagande vårdnadshavare 1., ombud och offentligt biträde - Motparter 1.
socialnämnden i Lysekils kommun, 2. den unge, ställföreträdare och offentligt biträde - överklagat
förvaltningsrätten i Göteborgs dom 2020-08-20, mål nr 8847-20 - Saken Beredande av vård av unga, LVU Kammarrätten avslår överklagandet - Sekretessprövning enl. OSL
Namn:

Kammarrätten i Göteborg
Beskrivning:

Dom 2021-01-11 - mål nr 16878-20 - Sökande socialnämnden i Lysekils kommun - Motpart, offentligt biträde
- Saken Ansökan om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU Förvaltningsrätten avslår socialnämndens ansökan - Sekretessprövning enl. OSL
Namn:

Förvaltningsrätten i Göteborg
Beskrivning:

Föreskrifter om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av
sjukdomen covid-19, från och med 13 januari 2021 till och med 2 februari 2021 - Ej tryckt pdf
Namn:

Folkhälsomyndigheten
Beskrivning:

Information om vaccination mot covid-19 av kommunernas personal inom vård och omsorg
Namn:

Fyrbodals kommunalförbund
Beskrivning:

Föreläggande - Mål nr 16772-20 - Klagande ./. Lysekil kommun, gällande laglighetsprövning enligt
kommunallagen - Målet behöver kompletteras
Namn:

Förvaltningsrätten i Göteborg
Beskrivning:

Synpunkt - Artikel Våld mot barn med funktionsnedsättning 7 december 2020 - Alla barn måste kunna bli
hörda
Namn:

Bräcke Diakoni, FUB, RBU, Funktionsrätt Sverige, Allmänna Barnhuset, Folke Bernadottestiftelsen

Beskrivning:

Meddelande - Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik med
de äldre i fokus 2021 - dnr. 20/00003
Namn:

Sveriges kommuner och regioner, SKR
Beskrivning:

Information om överenskommelse mellan staten och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, inom området
psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022 -dnr. 20-159
Namn:

Sveriges kommuner och regioner, SKR
Beskrivning:

Förändrade vårdavgifter vid placering hos Statens institutionsstyrelse, SiS, fr.o.m. 2021-01-01
Namn:

Statens institutionsstyrelse, SiS
Beskrivning:

Dom 2020-12-23 - mål nr 14167-20 - Sökande socialnämnden i Lysekils kommun - Motparter vårdnadshavare
1. offentligt biträde, den unga 2. ställföreträdare och 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 enligt LVU - Sekretessprövning enl. OSL
Namn:

Förvaltningsrätten i Göteborg
Beskrivning:

Beslut-2020000474-LKS-§ 158
Namn:

Mari-Louise Dunert
Beskrivning:

U4 - Med beslut, tjänsteskrivelse och uppföljningsrapport
Namn:

Kommunfullmäktige
Beskrivning:

Information om tillfälligt förbud mot servering av alkohol efter kl. 20.00
Namn:

Regeringskansliet
Beskrivning:

Dom 2020-12-21 - Mål nr 14411-20 -Sökande Socialnämnden Lysekils kommun, Motpart Vårdnadshavare och
de unga offentligt biträde - Saken Beredande av vård enligt LVU - Förvaltningsrätten beslutar att de unga ska
beredas vård med stöd av LVU - Sekretessprövning enl. OSL
Namn:

Förvaltningsrätten i Göteborg
Beskrivning:

Beslut 2020-12-16 - Mål nr 16022-20 - Underställande myndighet Socialnämnden i Lysekils kommun - Parter
vårdnadshavare 1., offentligt biträde, vårdnadshavare 2., offentligt biträde, den unga 3., ställföreträdare och
offentligt biträde - Saken omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet - Sekretessprövning enl. OSL

Information om avvikelser
socialnämnden 2021-01-26
Dnr 2021-000022
Utskriftsdatum:

2021-01-20
Ärendemening:

Information om avvikelser - lex Sarah, lex Maria och synpunkter/klagomål - Socialnämnden

210126
Namn:

Beskrivning:

Svar på synpunkt/klagomål om att skyddsutrustning inte används av sjuksköterskor i kommunen
Namn:

Carina Holgersson
Beskrivning:

lex Maria - Anmälan, utredning och beslut - 2020-000376
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

lex Maria - Anmälan, utredning och beslut - 2020-000431

