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§ 29

2020-03-30

Dnr 2020-000112

Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott
Sammanfattning
Socialnämnden ska välja en ersättare till socialnämndens arbetsutskott, efter Nigel
Bourne (MP) som avsagt sig sitt uppdrag.
Förslag är att Camilla Sundberg (MP) väljs som ersättare till socialnämndens
arbetsutskott.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att välja Camilla Sundberg (MP) som ersättare till
socialnämndens arbetsutskott.

Beslutet skickas till
Camilla Sundberg
Löneenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30

2020-03-30

Dnr 2020-000085

Ombud med behörighet att ansöka om statsbidrag 2020
Sammanfattning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till
kommunerna för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården
och omsorgen om personer med demenssjukdom. Kommunerna rekvirerar bidraget
via en e-tjänst hos Socialstyrelsen.
För att kunna ansöka om pengar måste ett behörigt ombud för ansökan utses.
Varje kommun ska senast den 28 februari 2021 återrapportera hur stimulansmedlen
har använts.
Medel som inte använts eller som inte använts i enlighet med angivna villkor ska
återbetalas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-18
Regeringsbeslut 2019-12-19
Fullmakt för ombud i socialstyrelsens e-tjänst för statsbidrag
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att utse förvaltningschef Eva Andersson som ombud för att
ansöka om statsbidrag för socialnämndens verksamhetsområde i Lysekils kommun.

Beslutet skickas till
Socialstyrelsen
Förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31

2020-03-30

Dnr 2019-000113

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, avseende
äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning,
kvartal 4, 2019
Sammanfattning
Socialnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård- och omsorg om
beviljat bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade inte har verkställts tre månader efter
beslut.
Beslutsunderlag
Rapport ej verkställda beslut, kvartal 4, 2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen och redovisar rapporten till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32

2020-03-30

Dnr 2019-000038

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, avseende individ- och
familjeomsorg, kvartal 4, 2019
Sammanfattning
Socialnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård- och omsorg om
beviljat bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade inte har verkställts tre månader efter
beslut.
Beslutsunderlag
Rapport ej verkställda beslut, kvartal 4, 2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen och redovisar rapporten till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33

2020-03-30

Dnr 2020-000002

Sammanställning - Budgeterade placeringar inom vuxen-, barn- och
ungdomsenheten
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, tar förvaltningen varje månad fram
en sammanställning som redovisas för nämnden och skickas till kommunstyrelsen
för kännedom.
Beslutsunderlag
Sammanställningar över placeringar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-03-30

Dnr 2020-000003

Sammanställning - Beslut om särskilt boende
Sammanfattning
Socialförvaltningen informerar om antal lediga platser på kommunens särskilda
boenden samt ger en lägesrapport om aktuell beläggning på kommunens
korttidsboende.
Beslutsunderlag
Sammanställd lista
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisad information.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Dnr 2020-000001

Ekonomisk uppföljning 2020 - U1
Sammanfattning
Enligt kommunens styrmodell ska uppföljning av budgetramar och resurser ske per
sista februari (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3) samt årsrapport per 31 december
(U4).
Uppföljningsrapport 1 (U1) omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden
samt prognos för helår. Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport 1
Standardrapport
Förvaltningsöversikt
Utfall och prognos
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen av den ekonomiska
uppföljningsrapporten U1 med nyckeltal för vård- och omsorg, mottagning och
utredning och socialt stöd.
Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för prognostiserat
underskott.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Kommunens revisorer
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
Avdelningschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36

2020-03-30

Dnr 2019-000218

Svar på remitterad motion om det tredje äldreboendet i Lysekil
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-12, § 59 att remittera en inkommen motion
från Lars Björneld (L) gällande ”Det tredje äldreboendet i Lysekil till
socialnämnden.
Kommunstyrelsen har ett pågående arbete med att ta fram ett projektdirektiv för en
utredning om den framtida äldreomsorgen i Lysekil.
Därför föreslås kommunfullmäktige besluta att motionen om det tredje
äldreboendet i Lysekil anses vara besvarad, med hänvisning till kommunstyrelsens
pågående arbete med att ta fram ett projektdirektiv för en utredning om den
framtida äldreomsorgen i Lysekil.
Beslutsunderlag
Förvaltningens svar på motion 2020-03-16
Remitterad motion från Lars Björneld (L)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-12, § 59
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29, § 9
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-11
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses
vara besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2020-01-29, § 9 att ge
ett uppdrag till kommundirektören att ta fram projektdirektiv för en utredning om
den framtida äldreomsorgen i Lysekils kommun.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37

2020-03-30

Dnr 2019-000364

Svar på remitterad motion om att arbetet med planeringen av boenden
för äldre i Lysekils kommun måste prioriteras och snabbas upp
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-20, § 225 att remittera en inkommen motion
från Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) om att arbetet med planeringen av
boenden för äldre i Lysekils kommun måste prioriteras och snabbas upp till
socialnämnden.
Kommunstyrelsen har ett pågående arbete med att ta fram ett projektdirektiv för en
utredning om den framtida äldreomsorgen i Lysekil.
Därför föreslås kommunfullmäktige besluta att motionen om att utreda och planera
boenden för äldre i Lysekils kommun får anses vara besvarad med hänvisning till
kommunstyrelsens pågående arbete med att ta fram ett projektdirektiv för en
utredning om den framtida äldreomsorgen i Lysekil.
Beslutsunderlag
Förvaltningens svar på motion 2020-03-16
Remitterad motion från Ronald Rombrant och Ulf Hanstål (M)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-20, § 225
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29, § 9
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-11
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses
vara besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens uppdrag 2020-01-29, § 9, att
uppdra till kommundirektören att ta fram projektdirektiv för en utredning om den
framtida äldreomsorgen i Lysekils kommun.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Dnr 2019-000165

Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen gällande beslut av tillfällig stängning av Skaftöhemmet
Gullvivan
Sammanfattning
Förvaltningsrätten i Göteborg har fått in ett överklagande för prövning och har
förelagt Lysekils kommun att inkomma med yttrande angående laglighetsprövning
enligt kommunallagen.
Föreläggandet gäller socialnämndens beslut från 2020-01-30, § 6, om fortsatt
tillfällig stängning av Skaftöhemmet Gullvivan under 2020.
Socialnämnden motsätter sig bifall till överklagandet och yrkar att domstolen ska
avslå överklagandet.
Yttrandet ska ha inkommit till Förvaltningsrätten i Göteborg senast den 3 april
2020.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till yttrande 2020-03-09
Anslagsbevis av beslutet
Socialnämndens beslut 2020-01-30
Inkommen handling med föreläggande om yttrande daterat 2020-03-04
Socialnämndens delegationsordning
Socialnämndens reglemente
Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna
i Lysekils kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Piotor Warta (SD): Bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Ann-Charlotte Strömwall (L): Yrkar avslag på förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar
enligt förvaltningens yttrande.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till yttrande och överlämnar
detsamma till Förvaltningsrätten i Göteborg gällande mål nr 2366 – 20.
Reservation
Ann-Charlotte Strömwall (L) lämnar en skriftlig reservation:
Härmed reserverar jag mig i ärendet Socialnämndens yttrande till
Förvaltningsrätten. Angående laglighetsprövning enligt Kommunallagen gällande
beslut av tillfällig stängning av Skaftöhemmet Gullvivan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-03-30

Jag hänvisar till mina tidigare yrkande och reservationer från (L) i frågan då den
allra första gången kom upp som ett extraärende och jag hela tiden framhållit att det
inte kan kallas ”tillfällig stängning”.

Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten
Förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39

2020-03-30

Dnr 2020-000070

Svar på remiss av förslag till reviderad riktlinje för samordnad
individuell plan (SIP)
Sammanfattning
Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen SoL och HSL, bestämmelser om att
kommun och region ska upprätta en Samordnad individuell plan (SIP) när en
person har behov av insatser från båda huvudmännen. I Västra Götaland finns en
länsgemensam riktlinje och mall för SIP som upprättades 2015.
2018 gavs ett uppdrag att se över, och vid behov revidera den länsgemensamma
riktlinjen för SIP-samordnad individuell plan samt tillhörande mallar och
utbildningsmaterial.
Efter översyn konstaterades att riktlinjen behöver revideras. Ledningsrådet för
samordnad Hälsa, Vård och Omsorg har ställt sig bakom att förslaget till att
riktlinjen sänds på remiss till Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner.
Beslutsunderlag
Förslag till revidering av riktlinje
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10
Remissunderlag från Fyrbodals kommunalförbund
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom reviderad riktlinje för samordnad
individuell plan.

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Förvaltningschef
Avdelningschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Dnr 2020-000006

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 2020-03-30.
Ordförandebeslut, biståndshandläggares beslut anmäls.
Beslut enligt:
SoL - socialtjänstlag
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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-03-30

Dnr 2020-000016

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar
Sammanfattning
I anmälningslistan redovisas inkomna skrivelser, beslut och domar som anmäls vid
socialnämndens sammanträde 2020-03-30.
Socialstyrelsen - Information om höjt statsbidrag till kommuner som bedriver
verksamhet med personligt ombud
IVO - Meddelande om inspektion och verksamhetstillsyn vid Ekgatans stödboende,
boende enligt LSS
Begäran om skadestånd för personskada med mera i individärende inom IFO
gällande vård och stöd
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-04, § 39 - Yttrande till kommunrevisionen
avseende granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över socialnämnden
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-04, § 40 - Yttrande över revisorernas
granskningsrapport avseende uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av
externa utförare
IVO - Begäran om yttrande och handlingar gällande ett ej verkställt beslut
Kammarrätten i Göteborg - Föreläggande om yttrande - Klagande ./. Socialnämnden
i Lysekils kommun, angående beredande av vård av unga, LVU - Mål nr 1328-20
(överklagats förvaltningsrättens dom mål nr 16243-19)
Kiwa Inspecta AB - Intyg om besiktning 2020-02-20 av anläggning personhiss,
byggnadsdel B, vid Lysekilshemmet (Lysekils åldringscenter), reg.nr L2011302 Resultat Brist 1. Belysning i korg får ej slockna
Kiwa Inspecta AB - Intyg om besiktning 2020-02-20 av anläggning personhiss,
fristående schakt, vid Lysekilshemmet (Lysekils åldringscenter), reg.nr L2011294 Resultat Brist 1. Nödsignal ur funktion
Kiwa Inspecta AB - Intyg om besiktning 2020-02-20 av anläggning personhiss, invid
trappuppgång, vid Lysekilshemmet (Lysekils åldringscenter), reg.nr L2011328 Resultat Utan brist
IVO - Meddelande om inspektion och begäran om uppgifter med anledning av
tillsyn vid Badhusbergets barnboende
Förvaltningsrätten i Göteborg - Laglighetsprövning enligt KL, FR avgörande. FR
avslår överklagandet Dom FR - mål nr 6732-19
Kommunfullmäktiges beslut § 7 - Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst
Kommunfullmäktiges beslut § 4 - Riktlinjer för ekonomistyrning för Lysekils
kommun
Kommunfullmäktiges beslut § 3 - Riktlinjer för god ekonomisk hushållning av
resultatutjämningsreserv
Kommunfullmäktiges beslut § 2 - Val av ersättare i socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut § 1 - Avsägelse som ersättare i socialnämnden
Ensolution - Signerat avtal 978326
Vårdföretagarna - Åtgärder med anledning av coronaviruset
Beslutsunderlag
Inkomna skrivelser, beslut och domar.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser, beslut
och domar som förtecknats i protokoll 2020-03-30, § 41.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42

2020-03-30

Dnr 2020-000100

Information om avvikelser - lex Sarah, lex Maria och
synpunkter/klagomål
Sammanfattning
Socialnämnden får information vid nämndens sammanträden om avvikelser som:
lex Sarah, lex Maria och inkomna synpunkter/klagomål och vad som vidtagits i
ärendena.
Beslutsunderlag
Sammanställd lista på sociala och medicinska avvikelser.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43

2020-03-30

Dnr 2020-000048

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande
Sammanfattning
Förvaltningschefens information
Alla kommunens förvaltningar har fått i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan för sin verksamhet för åren 2021-2022. I lokalförsörjningsplanen ska
socialförvaltningen se över alla sina verksamheters lokaler och ta fram kommande
lokalbehov inom sitt ansvarsområde.
Informerar om de regler/lag som gäller för personer som har sommarboende i
Lysekils kommun och har beviljade bistånd av sin hemkommun som ska verkställas
av Lysekils kommun. I dagsläget gäller att man måste anmäla 6 - 8 veckor innan
man beräknar att vistas i Lysekils kommun, detta för att socialtjänsten ska kunna ha
möjlighet att planera sin verksamhet och bemanning.
Informerade socialnämnden kring Krisledningsnämndens uppdrag och lägesrapport
och vilka insatser som gjorts för näringslivet.
Ordförandens information
Har varit på möte med socialnämndsordförandenätverket i FyrBoDal där det bland
annat fördes diskussion om coronaviruset.
Vice ordförandens information
Har varit på utbildning i ”Delegation jour och beredskap” tillsammans med
ordföranden. Där gicks igenom bland annat en del rättsfall som gäller för just
delegation jour och beredskap.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
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Dnr 2020-000028

Övrigt
Sammanfattning
Fältsekreterare Ida Strandberg informerar nämnden om det pågående arbetet med
ungdomar boende i Lysekil och de oroligheter som varit i stan.
Oroligheterna började i december 2019, vilket ledde till att man hade möte med
föräldrar och ungdomar, med uppföljningsmöte i januari och mars med samma
grupp.
Socialpedagog på gymnasiet, fritidsledare och fältsekreteraren arbetar tillsammans
med en ”killgrupp” som bland annat tar upp förhållningssätt och attityder.
Fältsekreteraren arbetar även på individnivå med deltagarna i ”killgruppen”.
Ronny Hammargren (LP) ställer frågan i ett personärende gällande hemtagning
med att verkställa beslut i hemkommunen.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
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Initiativrätt/Väcka ärende - Stoppad hemsjukvård för de som inte är
skrivna i Lysekils kommun
Sammanfattning
Sverigedemokraterna väcker följande ärende (KL 4:20) på nämndens sammanträde:
Stoppad SoL, hemtjänst och HSL för personer som inte är skrivna i Lysekils
kommun.
Sverigedemokraterna i Lysekil föreslår att nu i rådande coronatider dra in
hemsjukvård för personer som inte är skrivna i Lysekils kommun.
Under rådande omständigheter där vården redan är hårt belastad ska vi försöka
värna om våra gamla kommuninvånare, samt ej belasta vårdpersonalen än mer.
Då omständigheterna är exceptionella och mycket strikta där personal måste bli
hemmavarande vid minsta tecken på snuva, halsont eller feber. Därav är personalen
redan hårt ansatt.
Potentiellt kan den ökande närvaron av sommargäster som är i behov att
hemsjukvård även belasta hela regionen när det gäller intensivvårdsplatser.
Tjörn och Sotenäs har redan vidtagit dessa åtgärder. Sverigedemokraterna Lysekil
anser därför att Lysekils kommun ska göra det samma.
Beslutsunderlag
Ärende inkommet via e-post 2020-03-30
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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Initiativrätt/Väcka ärende - Socialnämnden i Lysekils Kommun ska ges
fullt stöd och de resurser som krävs
Sammanfattning
Lysekilspartiet och Moderaterna i Lysekils socialnämnd väcker följande ärende
(KL 4:20) på nämndens sammanträde:
Under denna svåra samhällssituation är det viktigt med snabba och tydliga beslut
ifrån politiken. Vi står inför stora prövningar under en tid framöver som kommer att
avspeglas på vår kommun.
Vi behöver tydlighet vad gäller resurser, ekonomi och material där vi i politiken är
en viktig medspelare tillsammans med anställd personal och förvaltning.
Vår personal har jobbat intensivt och lyckats på ett mycket bra sätt med riktlinjer,
uppföljningsarbete samt tagit nödvändiga beslut.
Vår personal måste känna en trygghet och en stabilitet under denna
”Coronapandemi” och ska ges de resurser som krävs.
Vi får ta de viktiga besluten som gör att detta kan vara möjligt.
Våra äldre och sjuka ska ha trygghet och stabiliteten som krävs för att upprätthålla
god Vård och Omsorg.
Beslutsunderlag
Ärendet inkommet vi e-post 2020-03-30
Förslag till beslut på sammanträdet
Christina Gustafson (S) Ricard Söderberg (S) och Ann-Charlotte Strömwall (L):
Ärendet avslås utan beredning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget om att bifalla det väckta ärendet idag eller avslå
ärendet utan beredning och finner att socialnämnden beslutar att avslå ärendet utan
beredning.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att avslå ärendet utan beredning.
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Initiativrätt/Väcka ärende - Vi behöver prioritera våra egna sjuka och
gamla
Sammanfattning
Lysekilspartiet och Moderaterna i Lysekils socialnämnd väcker följande ärende
(KL 4:20) på nämndens sammanträde:
I den extrema situation som idag råder anser vi Moderater och Lysekilspartiet att vi
måste prioritera våra äldre skattebetalare framför de deltidsboende vad gäller
servicen från vår kommun.
I det läge som nu råder med svårigheter att bemanna bland annat hemtjänsten och
ett läge där flera av våra särskilda boenden behöver förstärkas på personalsidan
anser vi att de som vill komma hit tills oss i Lysekil, är deltidsboende och i behov av
hemtjänst ska fundera en gång till om det verkligen är en bra idé.
Vi vill att Lysekils kommun fattar likartade beslut som bland annat Orust och
Sotenäs kommun har fattat vilket innebär att ingen hemtjänst erbjuds våra
deltidsboende.
Lysekil är en liten kommun och redan hårt pressad med en ökande kostnadsbild
avseende de åtgärder som behöver göras relaterat till ”Coronaepidemin”.
Vi behöver dessutom alla resurser för att hålla vår övriga samhällsservice igång och
stötta vårt näringsliv så de finns kvar när läget stabiliseras.
Att då i detta läge erbjuda våra deltidsboende full kommunal service anser vi är
felaktigt.
Beslutsunderlag
Ärendet inkommet vi e-post 2020-03-30
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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