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SON § 145

Dnr 2020-000427

Initiativrätt/Väcka ärende - Social dumping
Sammanfattning
Piotr Warta, (SD) väcker ett ärende (KL 4:20) på nämndens sammanträde 2020-1002:
Ärendet tas upp på socialnämndens sammanträde den 14 december 2020 då
förvaltningen återkommer med svar på nedanstående frågor:
1. Är socialtjänsten i Lysekil medveten om förekomsten av så kallad ”social
dumpning” i vår kommun? Om svaret är ”ja” - har socialtjänsten reagerat och
kontaktat ”hemkommuner” för att markera missnöje med den situationen?
Finns det uppgifter om vilka kostnader detta skapar för Lysekils
skattebetalare. Kan socialtjänsten ha möjlighet att kontrollera om
ovanstående uppgifter stämmer gällande ”social dumpning”?
2. Har socialtjänsten i Lysekil möjlighet att agera på samma sätt och förmedla
hyreskontakt i andra kommuner för hushåll som inte trivs/skapar problem i
vår kommun?
3. Vilket bostadskontrakt får nyanlända som kommer till Lysekil enl.
Bosättningslagen (Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning); permanent bostad eller korttidskontrakt på två
år?
Förvaltningschefen har skrivit ett svar på Piotr Wartas (SD) väckta ärende. Hon har
varit i kontakt med mottagning och utredning och arbetslivsförvaltningen, då
frågorna rör avdelningen/förvaltningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens svar 2020-11-16
Initiativärende 2020-11-29
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av information.
Beslutet skickas till
Piotr Warta

Justerare

Utdragsbestyrkande

5 (35)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SON § 146

2020-12-14

Dnr 2020-000430

Redovisning av webbtjänsten "En bra plats" 2020
Sammanfattning
Anhörigstödet erbjuder sedan 2014 E-tjänsten ”En bra plats”. De första tre åren
bedrevs E-tjänsten i projektform och sedan 2017 bedrivs det i socialförvaltningens
egen regi. Redovisning till socialnämnden sker en gång per år.
”En bra plats” ger anhöriga från 16 år och uppåt kunskap om olika diagnoser,
funktionsnedsättningar och beroendeproblematik. Det är ett kompletterande stöd
till anhöriga oberoende av tid och plats. Ett säkert forum där anhöriga kan få verktyg
för att öka tryggheten i sin roll som anhörig och möjlighet att nätverka med andra
anhöriga enskilt eller i grupp.
Under året inkluderar E-tjänsten ”En bra plats” även www.demenslotsen.se som
förser anhöriga med stöd och vägledning vid en demensdiagnos.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-17
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Anhörigsamordnaren
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SON § 147

Dnr 2020-000464

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 §
Alkohollagen (2010:1622)
Sammanfattning
Skaldjursmagasinet AB, organisationsnummer 559271-6806 har hos socialnämnden
ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin,
spritdrycker samt andra jästa drycker till allmänheten vid ovan rubricerat
serveringsställe under namnet Skaldjursmagasinet. Serveringstillståndet är avsett
att gälla året runt mellan kl 11.00-01.00.
Beslutsunderlag
Förvaltningens utredning 2020-12-04
Socialnämndens beslut
Skaldjursmagasinet AB organisationsnummer: 559271-6806 beviljas tillstånd med
stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker samt
andra jästa drycker i serveringslokalen samt uteserveringen året runt mellan
kl. 11:00 - 01:00.
Beslutet skickas till
Handläggande alkoholhandläggare för vidarebefordran
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SON § 148

2020-12-14

Dnr 2019-000165

Inriktning och beslut angående äldreomsorg och boende för äldre på
Skaftö
Sammanfattning
Skaftöhemmet Gullvivan har varit tillfälligt stängt sedan sommaren 2019 och är det
fortfarande till och med 2020-12-31.
Det har gjorts ett flertal utredningar om Skaftöhemmet Gullvivan under de senaste
åren utifrån boendets storlek, ekonomi, lokaler, rekryteringssvårigheter och
personalbemanning. Samtidigt har en dialog förts om det totala framtida
platsbehovet i äldreboende i Lysekils kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-08, § 65, att godkänna ett projektdirektiv för
en utredning om framtidens äldreomsorg. I direktivet beskrivs att arbetet kommer
att genomföras i form av fyra delutredningar. Den första delutredningen om
framtida behov och inriktning samt lokalisering av boenden har nu genomförts med
hjälp av en extern konsult, In Rikta Analys AB, som redovisat uppdraget i en rapport
daterad 2020-09-11.
I rapporten beskrivs övergripande observationer om äldreomsorgen i Lysekil,
kapaciteten inom särskilt boende, en analys av faktorer som påverkar kapaciteten,
en sammanvägd bedömning samt konsulternas slutsatser och rekommendationer.
De övergripande slutsatserna i rapporten sammanfattas i följande punkter:
Behovet av kommunal omsorg ökar. De behov som kan mötas i ordinärt boende ökar
för varje år som går.
Befintligt bestånd, inklusive Fiskebäck, prognosticeras vara tillräckligt för att täcka
invånarnas behov under relativt lång tid framöver.
Även med Gullvivan stängt kommer det sannolikt finnas en överkapacitet av platser
inom särskilt boende i närtid.
Det finns behov av att satsa på alternativa boendeformer så som trygghetsboenden i
kommunen.
I rapporten ges vidare specifika slutsatser och rekommendationer samt ett förslag
till strategi för utveckling av äldreomsorgen i Lysekils kommun.
Planering och dimensionering av verksamheterna inom äldreomsorgen är
socialnämndens uppdrag. Kommunstyrelsen beslutade att rapporten överlämnas till
socialnämnden som underlag för erforderliga beslut samt fortsatt planering och
utveckling av äldreomsorgen i Lysekils kommun.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Mårten Blomqvist (S) i handläggningen i detta ärende.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-13
inRikta – Dimensionering och lokalisering av boendeplatser Lysekils kommun,
2020-09-11
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, § 185
Upprop – Rädda Gullvivans äldreboende på Skaftö
Förslag till beslut på sammanträdet
Christina Gustavsson (S) och Marie Lindgren (LP): Bifall till förvaltningens förslag
Britt-Mari Kjellgren (K): Yrkar på avslag på förvaltningens förslag.
Gullvivan skall återöppnas som SÄBO.
Det strategiska inriktningsbeslutet för Lysekils äldreomsorg ska fattas av
kommunfullmäktige.
Ann-Charlotte Strömwall (L) och Piotr Warta (SD): Yrkar återremiss på ärendet. Jag
anser att ärendet är av principiell art och ska avgöras av kommunfullmäktige.
Ärendet är inte förberett enligt det som utlovats. Det fattas minst två utredningar
plus medborgardialog.
Det är inte ekonomiskt försvarbart att det inte redovisats någon som helst kostnad
vad stängning av särskilt boende kommer att kosta i form av det som kommer att
hända, kostnader för vård i enskilda hemmet i form av kostnader i korttidsplats,
hemvård och hemsjukvård. Den utredningen saknades i Inriktas material. I detta
läge då kommunen fått över 8 mkr för äldreomsorg från staten anser jag det sorgligt
att trots detta ekonomiska tillskott vidmakthålls förslaget om att ta bort Särskilda
boendeplatserna på Skaftöhemmet Gullvivan. Pinsamt
Inte en tanke eller utredning har lagts på att fylla de 20 tillkommande platserna på
nya Lysekils Äldreboende med andra grupper äldre. Då vi började projektering med
Riksbyggen var jag ordförande i socialnämnden och förslaget om det blev för många
platser, skulle dessa kunna komma äldre LSS personer till gagn.
Mycket finns mer att anföra för att en återremiss ska genomföras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordföranden
finner att ärende ska avgöras idag.
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ordföranden ställer Christina Gustavsson (S) och Marie Lindgrens (LP) förslag mot
Ann-Charlotte Strömwall (L) och Piotr Warta (SD) förslag och finner att
socialnämnden bifaller Christina Gustavsson och Marie Lindgren förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst för Christina Gustavsson och Marie Lindgrens förslag
Nej-röst för Ann-Charlotte Strömwall och Piotr Wartas förslag

Justerare
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Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster och 3 nej-röster beslutar socialnämnden att bifalla Christina
Gustavsson och Marie Lindgren förslag.
Omröstningslista
Ledamöter
Ricard Söderberg

Parti

Ja

Nej

S

X

LP

X

Charlotte Wendel Lendin

S

X

Christina Gustavsson

S

X

Ann-Charlotte Strömwall

L

Ronny Hammargren

Avstår

X

Marie Lindgren

LP

X

Philip Nordqvist

M

X

Piotr Warta

SD

X

K

X

Britt-Marie Kjellgren
Summa

6

3

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ordföranden ställer Christina Gustavsson (S) och Marie Lindgrens (LP) förslag mot
Britt-Mari Kjellgrens förslag mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
Christina Gustavsson och Marie Lindgrens förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst för Christina Gustavsson och Marie Lindgrens förslag
Nej-röst för Britt-Marie Kjellgrens förslag.
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster och 3 nej-röster beslutar socialnämnden enligt Christina Gustavsson
och Marie Lindgren förslag.
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Omröstningslista
Ledamöter

Parti

Ricard Söderberg

Ja

Nej

S

X

LP

X

Charlotte Wendel Lendin

S

X

Christina Gustavsson

S

X

Ann-Charlotte Strömwall

L

Ronny Hammargren

Avstår

X

Marie Lindgren

LP

X

Philip Nordqvist

M

X

Piotr Warta

SD

X

K

X

Britt-Marie Kjellgren
Summa

6

3

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att inte återöppna Skaftöhemmet Gullvivan som särskilt
boende från och med 2020-01-01
Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att säga upp befintligt
hyreskontrakt för Skaftöhemmet Gullvivan
Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att påbörja en dialog med
fastighetsägaren LysekilsBostäder AB, för att i samverkan omvandla Gullvivan till
ett trygghetsboende där det även kan skapas en mötesplats för äldre på Skaftö.
Reservationer
Ann-Charlotte Strömwall (L), Piotr Warta (SD) och Britt-Marie Kjellgren (K)
reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare
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Reservation från Ann-Charlotte Strömwall (L)
•

Jag anser att beslutet om Skaftöhemmet Gullvivan ska tagas i
kommunfullmäktige. En principiell fråga ska inte tas i socialnämnden med
nio personer.

•

Att stänga gullvivan är omänskligt och kommer att ge negativa effekter till
kommunen genom avflyttning från Skaftö och dyrare kostnader på grund av
hemvård, hemsjukvård och korttidsplatser.

•

Att svika donationen av Danielsson är bedrövligt. Alla övriga donationer till
Skaftöhemmet bryr socialnämnden sig inte om.

•

Ärendet var inte tillräckligt berett inför beslut.
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Reservation från Piotr Warta (SD)
Vi Sverigedemokrater (SD) reserverar oss mot beslutet på socialnämnden
14.12.2020 om att inte återöppna Skaftöhemmet Gullvivan som särskilt boende från
och med 01.01.2021 . Vi vill att ärendet ska återremitteras till Kommunfullmäktiges
folkvalda för beslut. Vi i Sverigedemokraterna (SD) vill att hela kommunen ska leva
och fungera. Därför vi vill ha äldreboende så att det tillgodoses i hela kommunen,
även på Skaftö som är betydande del kommunen med stort antal äldre invånare som
har stark emotionell anknytning till Skaftölandet.
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Reservation från Britt-Marie Kjellgren (K)
Jag reserverar mig mot beslutet att inte återöppna Gullvivan.
Jag reserverar mig också mot besluten att säga upp kontraktet med LysekilsBostäder
AB, samt att uppdra åt förvaltningen att omvandla Gullvivan till ett
trygghetsboende.
Självklart måste det finnas ett SÄBO i alla kommundelar, för att Lysekil skall vara en
bra och trygg kommun att leva och åldras i.
Ett trygghetsboende är i detta fall inget alternativ.
Jag reserverar mig även mot beslutet att avslå mitt tilläggsyrkande att
”det strategiska inriktningsbeslutet för Lysekils äldreomsorg skall fattas av
kommunfullmäktige.”
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Dnr 2020-000001

Ekonomisk uppföljning 2020
Sammanfattning
Enligt kommunens styrmodell ska uppföljning av budgetramar och resurser ske
per sista februari (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3), oktober (U4) samt årsrapport
per
31 december.
Utöver det ska månadsrapporter redovisas för mars, maj, september och november.
Månadsrapporten för oktober omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden
och prognos för helår.
Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport U4
Månadsuppföljning oktober 2020
Standardrapport oktober 2020
Förvaltningsöversikt oktober 2020
Utfall och prognos per oktober 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av och godkänner den ekonomiska redovisningen av den
ekonomiska uppföljningsrapporten för oktober månad.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
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SON § 150

Dnr 2020-000409

Budget 2021 med plan för 2022-2023
Sammanfattning
Socialnämnden beslutar årligen om fördelning av de ekonomiska ramarna samt
verksamhetsplan som ska gälla för nämndens olika verksamheter. I
verksamhetsplanen ingår också nämndens prioriterade utvecklingsområden.
Beslutsunderlag
Budget och verksamhetsplan 2021 2020-11-12
Budget nämnd 2021 plan 2022 och 2023
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-21, § 130
Förslag till beslut på sammanträdet
Mårten Blomqvist (S): Bifall till förvaltningens förslag med tillägget, att vid
januarisammanträdet besluta om fördelning och användning det av staten aviserade
ekonomiska tillskottet för att stärka äldreomsorgen.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslagen verksamhetsplan och ramfördelning ska gälla
för verksamhetsåret 2021.
Att vid januarisammanträdet besluta om fördelning och användning av det av staten
aviserade ekonomiska tillskottet för att stärka äldreomsorgen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Förvaltningsekonomer
Avdelningschefer
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SON § 151

Dnr 2020-000461

Ersättning per timme till externa utförare av personlig assistans
Sammanfattning
Kommunen betalar per timme för den assistans som utförs av annan utförare.
Dessutom betalar kommunen för utförarnas sjuklönekostnader. Det av staten
beslutade schablonbeloppet per timme för personlig assistans år 2020 är 304,30
kronor.
För 2021 höjs beloppet till 315 kronor per timme. Det är därmed 315 kronor per
timme som ska täcka alla kostnader i ett assistansärende som kommunen
verkställer. Tidigare år har Lysekils kommun betalat ut hela schablonersättningen
per timme till assistansföretag, och sedan stått för sjuklönekostnader utöver detta.
Många kommuner gör så, medan andra betalar ut något mindre per timme för att
sjuklönekostnaderna också ska rymmas inom schablonbeloppet.
Socialnämnden föreslås fatta beslut om att betala ut 97 % av schablonbeloppet, det
vill säga 305,55 kronor per assistanstimme, från 1 januari 2021.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-01
Förslag till beslut på sammanträdet
Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Philip Nordqvist (M): Yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Schablonersättning för en assistanstimme fortsatt ska hålla sig till den nivå som
staten beslutat för 2021. Schablonersättningen för 2021 är 315:-/timme.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen motvarandra och finner att socialnämnden beslutar
enligt Ricard Söderberg förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst för Ricard Söderbergs förslag
Nej-röst för Philip Nordqvists förslag
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar socialnämnden Ricard Söderbergs förslag.
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Omröstningslista
Ledamöter
Ricard Söderberg
Ronny Hammargren

Parti

Ja

S

Nej

Avstår

X

LP

X

Charlotte Wendel Lendin

S

X

Mårten Blomqvist

S

X

Ann-Charlotte Strömwall

L

X

Marie Lindgren

LP

X

Philip Nordqvist

M

X

Piotr Warta

SD

X

Britt-Marie Kjellgren

K

X

Summa

5

4

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att från 1 januari 2021 betala ut 97 % av schablonbeloppet
på 315 kronor per timme, det vill säga 306 kronor per timme personlig assistans
utförd av extern assistansutförare.
Reservation från Philip Nordqvist (M)
Vi anser att den statliga ersättningen självklart skall utgå till de privata
assistansbolagen såsom de kommunala. Vi skall ha en transparens gentemot våra
privata aktörer som de kommunala. Sjuklönekostnaderna är samma om inte lägre
hos våra privata aktörer inom assistans vilket skattekollektivet/samhället tjänar på
att ha privata aktörer inom detta område.
Beslutet skickas till
Socialförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (35)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SON § 152

2020-12-14

Dnr 2020-000449

Riktlinje - Kvalitetsdeklaration för boende med särskild service enligt
LSS 9:9
Sammanfattning
Den som får ett beslut om bostad med särskild service enligt LSS 9:9 behöver veta
vad som ingår i den insatsen. För att kunna förmedla detta till den enskilde, är det
viktigt att förvaltningen är överens om vad ett sådant beslut innebär för den
enskilde. Representanter från myndighetsutövning och verkställighet har utarbetat
ett förslag till riktlinje, för socialnämnden att ta ställning till.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-24
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar ”Kvalitetsdeklaration för bostad med särskild service enligt
LSS 9:9” som riktlinje.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef mottagning och utredning
Avdelningschef socialt stöd

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (35)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SON § 153

2020-12-14

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (35)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SON § 154

2020-12-14

Dnr 2020-000003

Sammanställning - Beslut om särskilt boende
Sammanfattning
Socialförvaltningen lämnar information om antal lediga platser på särskilt boende
samt ger en lägesrapport om aktuell beläggning på kommunens korttidsboende.
Beslutsunderlag
Framtagen sammanställning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisad information.

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (35)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SON § 155

2020-12-14

Dnr 2019-000350

Åtgärdsplan intern kontroll - följsamhet till rutiner för rehabilitering
Sammanfattning
Socialnämnden har gett förvaltningschefen att innan utgången av december 2020
återkomma med en åtgärdsplan för att komma till rätta med de brister som
upptäckts i granskningen; chefers följsamhet av ”Rutiner för rehabilitering”.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-01
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagen handlingsplan.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschefer
Enhetschefer
Utredare

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (35)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SON § 156

2020-12-14

Dnr 2020-000413

Resultat för kvalitetsmätningar i särskilt boende och hemtjänst 2020
Sammanfattning
Socialförvaltningen redovisar resultaten från de olika kvalitetsmätningar som har
gjorts i särskilt boende och hemtjänsten under 2020. Resultaten är ett viktigt
underlag för att följa upp och utveckla socialtjänstens verksamheter.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-01
Hemtjänst Lysekil – Resultat kvalitetsmätningar 2020
Särskilt boende Lysekil – Resultat kvalitetsmätningar 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen av resultaten från de olika
kvalitetsmätningarna.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschefer
Utredare
Verksamhetsutvecklare VoO

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (35)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SON § 157

2020-12-14

Dnr 2019-000326

Riktlinjer - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i
socialförvaltningen
Sammanfattning
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att anta reviderade riktlinjer för
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i socialförvaltningen. Riktlinjerna är
framtagna i enlighet med kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Riktlinjerna beskriver den grundläggande struktur, modell och ansvarsfördelning
som gäller för Lysekils socialnämnds systematiska kvalitetsarbete.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-01
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar Riktlinjer för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i
socialförvaltningen.
De nya riktlinjerna ersätter de riktlinjer som socialnämnden beslutade om
2017-04-27, § 87.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschefer
Utredare

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (35)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SON § 158

2020-12-14

Dnr 2019-000350

Intern kontroll 2020 - kontrollmoment och plan 2020
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2020-01-30, § 12 om intern kontrollplan för 2020. Enligt
planen ska tre kontrollområden granskas under 2020: förhandsbedömningar av
anmälningar som rör barn och unga, uppföljning av bostadsinsatser externa utförare
LSS och socialpsykiatri, samt rutin för rehabilitering.
Granskning av förhandsbedömningar av anmälningar som rör barn och unga
redovisades för socialnämnden 2020-05-20, § 67. Granskning av följsamhet till
rutin för rehabilitering redovisades för socialnämnden 2020-10-05, § 117.
Socialförvaltningen har nu granskat det tredje och sista kontrollområdet,
uppföljning av bostadsinsatser externa utförare LSS och socialpsykiatri. Resultatet
av granskningen redovisas under kapitel 1.2 i rapporten Intern kontroll, uppföljning
2020, se bilaga 1. I rapporten redovisas även resultatet av de två tidigare
granskningarna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-02
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens interna kontroll av uppföljningen av
bostadsinsatser externa utförare LSS och socialpsykiatri.
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med att genomföra de
åtgärdsförslag som gäller uppföljning av externa utförare som presenteras i
rapportens kapitel 1.2.
Socialnämnden beslutar om riktlinjer som, när det gäller bostad med särskild
service:
−

tydliggör vilken funktion som ansvarar för att formulera nämndens uppdrag
till utföraren i enlighet med 5 kap. 22 § SOSFS 2014:5

−

tydliggör vilken funktion som ansvarar för att följa upp nämndens uppdrag
till utföraren,

−

säkerställer att nämndens uppdrag till utföraren och nämnden uppföljning
på individnivå följer dokumentationskraven i SOSFS 2014:5 och är av samma
kvalitet oavsett om beslutet verkställs av annan utförare eller nämnden själv.

Socialförvaltningen ser över om insatsen bostad med särskild service enligt SoL och
LSS kan upphandlas genom ramavtal. En ramavtalsupphandling skulle kunna
underlätta nämndens kontroll av att insatserna utförs med god kvalitet genom att
det i förfrågningsunderlaget ställs krav på utförarna, tjänsten de ska tillhandahålla
och former för uppföljning. Därmed blir kraven lika för samtliga utförare och
behöver inte regleras i varje enskilt placeringsavtal med utföraren.

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (35)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

2020-12-14

Beslutet skickas till
Kvalitetschef
Förvaltningschef
Avdelningschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (35)

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Socialnämnden

SON § 159

Dnr 2020-000408

Intern kontroll 2021 - kontrollmoment och plan 2021
Sammanfattning
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister
som kan förekomma i verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-07, § 161 att ge alla nämnder i uppdrag att
granska följande processer/rutiner under 2021:
• Följsamhet av e-postrutinen
• Följsamhet av chefsplattformen
• Följsamhet av medarbetarplattformen
När socialnämnden beslutat om vilka processer och/eller rutiner som ska granska
kommer processerna/rutinerna att utökas med granskningsaktiviteter i en särskild
plan för den interna kontrollen som läggs fram för beslut i socialnämnden i januari
2020.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-01
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-07, § 161
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att granska följande processer/rutiner under 2021:
Följsamhet av e-postrutinen
Följsamhet av chefsplattformen
Följsamhet av medarbetarplattformen
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Avdelningschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (35)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SON § 160

2020-12-14

Dnr 2020-000453

Yttrande till IVO med anledning av klagomål
Sammanfattning
Socialnämnden har mottagit begäran om yttrande över klagomål som berör
rättssäkerhet, myndighetsutövning, vård och omsorg, bemötande, delaktighet och
självbestämmande i Lysekils kommun. Kopia på klagomålet bifogas i bilaga nedan.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begär med stöd av
13 kap § 5 socialtjänstlagen (2001:453), (SoL) följande:
Nämndens yttrande, redovisning och klargörande vad gäller samtliga uppgifter i
klagomålet.
Eventuella utredningar som nämnden gjort utifrån klagomålet.
Redovisning vad gäller planerade och vidtagna åtgärder utifrån klagomålet.
Klagomålet har tidigare överlämnats från IVO till socialnämnden för vidare
handläggning 2020-10-20. Socialnämnden har därefter lämnat svar till klagandes
ombud 2020-10-30.
Socialnämnden avger här sitt yttrande till IVO enligt nedan.
Socialförvaltningen i Lysekils kommun arbetar utifrån både socialtjänstlagen och
Arbetsmiljölagen och de båda lagarna måste beaktas. Ingen lag upphäver någon
annan lag. Arbetsgivaren ska sträva efter att tillämpa såväl Socialtjänstlagen som
Arbetsmiljölagen. När det uppstår lagkonflikter gäller det att försöka hitta lösningar
som tillfredsställer alla.
Socialtjänstlagen anger att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få
dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin
försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska tillförsäkras en skälig
levnadsnivå. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur
stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.
Socialförvaltningen har ett ansvar för att personalens arbetsmiljö är god och säker
och att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. En bra arbetsmiljö är
en förutsättning för att medarbetarna ska kunna ge en bra vård och omsorg.
Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga
att personalen utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska också
uppmärksamma de särskilda risker som finns om en arbetstagare arbetar ensam.
En brukare kan inte alltid vägra förändringar, men en arbetstagare kan inte heller
ställa vilka villkor som helst för att göra sitt jobb.
I det aktuella ärendet har antalet tillbud och arbetsskador varit högt och flera
åtgärder har vidtagits. All personal har haft tillgång till metodstöd i arbetet och
regelbundet har arbetsgivaren sett över hur insatsen verkställs. I dialog med
brukaren och anhörig har en begränsad personalgrupp utsetts för att arbeta i
ärendet – detta har varit en åtgärd som varit önskad av brukaren och dennes maka
samt en arbetsmiljöåtgärd.
Anhörigstöd har erbjudits till makan vid flera tillfällen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (35)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

2020-12-14

Arbetsgivaren tar ställning till ett skyddsombudsstopp. I det aktuella ärendet
instämde arbetsgivaren med om att det finns en omedelbar och allvarlig fara och
accepterade därmed skyddsombudsstoppet. I dessa fall behöver ingen kontakt tas
med Arbetsmiljöverket.
Socialförvaltningen borde kanske agerat tidigare p.g.a. bristerna i arbetsmiljön men
intentionen har varit att in i det sista tillförsäkra brukaren att få verkställt sina
insatser i hemmet.
Socialförvaltningen arbetar utifrån Lysekils kommuns rutin gällande klagomål och
synpunkter. Enhetscheferna har i samtal och dialog med brukaren och makan
löpande bemött de olika synpunkter och klagomål som inkommit.
Gällande personalens kompetens så är andel utbildad baspersonal 90% i den
aktuella personalgruppen. Det är rekryteringsutmaningar nationellt sett att
rekrytera utbildad personal till samtliga tjänster så även i Lysekil.
Socialförvaltningen i Lysekils kommun har dock en relativt hög andel utbildad
baspersonal i jämförelse med kranskommunerna.
Socialförvaltningen har upprättat en rapport om Lex Sarah efter flytten till
Stångenäshemmet i juni. Utredaren bedömde att det inträffade är ett
missförhållande enligt lex Sarah. Detta med anledning att verksamheten inte
säkerställt att den enskilde tagit till sig informationen och förstått exakt hur och när
flytten skulle gå till. Detta resulterade i att den enskilde var ovetande och oförberedd
på när och hur förflyttningen till korttidsplatsen på Stängenäshemmet skulle gå
tillväga.
Att insatser inte blivit utförda är inte acceptabelt och därför har avvikelse upprättats
och handlingsplan upprättats för att undvika att liknande händelser uppstår.
Gällande huruvida ansökan om korttidsvistelse gjorts eller ej så framgår av
biståndshandläggares dokumentation att brukaren gjort ansökan vid två tillfällen, 17
juni och 16 juli. 2 september gjordes ingen ny ansökan om korttidsvistelse och
brukaren lämnade kort därefter äldreboendet och återvände hem.
En ansökan om utökad hemtjänst inkom från den enskilde 2 november och den är
kommunicerad till enskild med sista dag för yttrande till handläggare 30 november.
Socialförvaltningen i Lysekils kommun beklagar att kommunikationen inte varit
tillfyllest i detta ärende för den enskilde och dennes anhöriga.
Verksamheten har haft löpande dialog med den berörde brukaren och anhörig kring
de synpunkter som lämnats. Dock har inte socialförvaltningen lyckats med att uppnå
en insats för den enskilde brukaren som är säker eller en acceptabel arbetsmiljö för
personalen.
Det är att föredra att insatser verkställs i hemmet men när säkerheten kring hur
insatserna verkställs och personalens arbetsmiljö är i fara så har socialförvaltningen
agerat utifrån detta.
Utifrån beslut om beviljade insatser från socialtjänsten där svårigheter uppstår att
utföra dem har man inte någon ovillkorlig rätt att välja vart och hur socialtjänsten
verkställer insatsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

29 (35)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

2020-12-14

Beslutsunderlag
Förvaltningens yttrande 2020-12-10
Begäran om yttrande och handling från IVO 2020-11-25
Klagomål från anmälare 2020-12-10
Lex Sarah-utredning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens yttrande översänder yttrandet till
inspektionen för vård och omsorg.
Beslutet skickas till
Inspektionen för vård och omsorg

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (35)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SON § 161

2020-12-14

Dnr 2020-000107

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 och vad som vidtagits
Beslutsunderlag
Sammanställd lista på avvikelser - lex Sarah, lex Maria och synpunkter/klagomål
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

31 (35)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SON § 162

2020-12-14

Dnr 2020-000023

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar
Sammanfattning
Socialstyrelsen - Beslut om statsbidrag för 2020 (omgång 1) till socialtjänst till följd
av sjukdomen covid-19 - dnr 9.1-28430/2020.
Jämställdhetsmyndigheten - Utskick till chefer och politiker om mäns våld mot
kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck under rådande
pandemi.
Kommunstyrelsen - Åtagande inom satsningen - kommunernas klimatlöften
Länsstyrelsen Västra Götalands län - Tillfälligt förbud att servera alkohol efter
kl 22.00 för perioden 201120-210228.
Förvaltningsrätten i Göteborg - Beslut 2020-11-10 - Mål nr 14167-20 Underställande myndighet Socialnämnden i Lysekils kommun - Part
vårdnadshavare 1., offentligt biträde, den unga 2., 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
Kommunfullmäktige
−

Svar på motion - Arbetet med planeringen av boenden för äldre i Lysekils
kommun måste prioriteras och snabbas upp - KF § 139

−

Avgifter och taxor för tillstånd avseende alkoholservering samt
tillsynsavgifter enligt alkohollagen - KF § 133

−

Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar - KF § 132

−

Näringslivsstrategi 2030 - KF § 131

−

Budget 2021 och plan 2022-2023 - KF § 130

−

Uppföljning 3 - KF § 129 med bilagor

Beslutsunderlag
Inkomna skrivelser beslut och domar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser, beslut
och domar som förtecknats i protokoll 2020-12-162, § 162.

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (35)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

2020-12-14

SON § 163

Dnr 2020-000013

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 2020-11-02.
Ordförande- och biståndshandläggarbeslut anmäl.
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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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SON § 164

2020-12-14

Dnr 2020-000048

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande
Sammanfattning
Finns ingen information att ge.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SON § 165

2020-12-14

Dnr 2020-000028

Övrigt
Sammanfattning
Ingen övrig fråga anmäls.

Justerare

Utdragsbestyrkande

35 (35)

