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§ 14 Dnr 2022-000058 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Sammanfattning 

Förvaltningen har upprättat en patientsäkerhetsberättelse för 2021. 
Patientsäkerhetsberättelsen ger en samlad bild av hur arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten har bedrivits under 2021. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-14 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
patientsäkerhetsberättelse för 2021. 

 

Beslutet skickas till 

Avdelningschefer 
Utredare 
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§ 15 Dnr 2022-000057 

Kvalitetsberättelse 2021 

Sammanfattning 

Förvaltningen har upprättat en kvalitetsberättelse för 2021. Kvalitetsberättelsen ger 
en samlad bild av det systematiska kvalitetsarbetet i förvaltningen under 2021.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-15 
Kvalitetsberättelse 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till kvalitetsberättelse för 
2021. 

 

Beslutet skickas till 

Avdelningschefer 
Utredare 
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§ 16 Dnr 2022-000084 

Information om språkombud 

Sammanfattning 

Möjligheten till att utbilda språkombud kommer förhoppningsvis till Lysekils 
kommun under 2022. Socialförvaltning ställer sig positiv till att utbilda språkombud 
inom vård och omsorg och socialt stöd. De arbetsplatser där behovet är som störst 
kommer att prioriteras. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-03 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar att man tagit del av informationen och beslutar att 
implementera språkombud i verksamheten. 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Avdelningschef socialt stöd 
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§ 17 Dnr 2021-000001 

Årsrapport 2021  

Sammanfattning 

Enligt kommunens styrmodell ska 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 ska uppföljningar redovisas för mars, maj, september och november. 

Årsrapport 2021 avseende socialnämndens verksamhet redovisas.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-15 
Årsrapport 2021 
Nyckeltal nämnd helår 2021 
Statistik redogörelse anhörigstödet 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av och godkänner årsrapport och material för nämndens 
verksamhet 2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom 
Avdelningschefer 
Kommunrevisorer 
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§ 18 Dnr 2022-000001 

Ekonomisk uppföljning januari 2022  

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 uppföljningarna ska månadsrapporter redovisas för mars, maj, september och 
november. 

Månadsrapporten för juni omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden och 
prognos för helår. 

Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Standardrapport, januari 2022 
Förvaltningsöversikt, januari 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av och godkänner den ekonomiska uppföljningsrapporten per 
januari månad. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
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§ 19 Dnr 2022-000039 

Sammanställning - Beslut om särskilt boende  

Sammanfattning 

Socialnämnden får information om antal lediga platser på särskilt boende samt ger en 
lägesrapport om aktuell beläggning på kommunens korttidsboende. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av rapport till socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 20 Dnr 2021-000211 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL - IFO individ- och 
familjeomsorg, 2021 - kv 4 

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) som inte verkställts inom tre månader efter fattat 
beslut. 

Beslutsunderlag 

Ej verkställda beslut enligt SoL - kv 4, 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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§ 21 Dnr 2021-000210 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - äldreomsorg 
och omsorg om personer med funktionsnedsättning 2021 - kv 4 

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 verkställda beslut enligt SoL och LSS - kv 4, 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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§ 22 Dnr 2022-000003 

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 2022-02-24. 

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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§ 23 Dnr 2022-000025 

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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§ 24 Dnr 2022-000014 

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar 

Sammanfattning 

Kammarrätten i Göteborg 

Beslut 2022-02-14 mål nr 832-22 - Saken Bistånd; fråga om avskrivning 

Beslut 2021-12-10 - mål nr 6424-21 - Klagande - Överklagat avgörande 
Socialnämnden i Lysekils kommuns beslut 2021-10-01, bilaga A - Saken Rätt att ta del 
av allmän handling - Kammarrätten avvisar överklagandet. Kammarrätten 
överlämnar handlingarna till socialnämnden för prövning enligt 2 kap. 17 § 
tryckfrihetsförordningen - Sekretessprövning enl. OSL 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

Dom 2022-01-13 - mål nr 13116-21 - Klagande - Motpart Socialnämnden i Lysekils 
kommun - överklagat socialnämndens beslut 2020-12-29 - Saken Bistånd enligt 
socialtjänstlagen, SoL - Förvaltningsrätten avslår överklagandet - Sekretessprövning 
enl. OSL 

Beslut 2022-01-24 - Mål nr 567-22 - Underställande myndighet Socialnämnden i 
Lysekils kommun - Parter vårdnadshavare, den unga - Saken Omedelbart 
omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet - 
Sekretessprövning enl. OSL 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

IVO överlämnar klagomål på socialförvaltningens hälso- och sjukvård - Dnr 2022-
000077 

IVO överlämnar klagomål på socialförvaltningens vuxenenhet - Dnr 2022-000063 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Beslut om kommuntal för mottagande av nyanlända 2022, fördelning av anvisningar 
år 2022 till kommuner i Västra Götalands län - dnr 851-37285-2021 

Kommunstyrelsen 

Ledamotsinitiativ från Moderaterna - Förslag för ökad trygghet i Lysekil - § 14 

2022 års löneöversyn och ekonomiskt utrymme KS § 11 

Avsägelse som ledamot i socialnämnden 

Beslutsunderlag 

Inkomna skrivelser, beslut och domar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser, beslut 
och domar som förtecknats i protokoll 2022-02-24, § 24. 
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§ 25 Dnr 2022-000040 

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande  

Förvaltningschef 

Förvaltningschefen informerar  om covidläget inom förvaltningen och brukare.  

Annika Hemberg tillträder sin tjänst som MAS den 29 april. Hon har tidigare arbetat i  
Uddevalla kommun.  

Avdelningscheftjänsten på MoU var det 15 sökande till. Fyra har varit kallade på 
intervjuer. Förvaltningen har gått vidare med två sökande som ska göra tester.  

Nuvarande nämndsekreterare avslutar sin tjänst i maj. Hennes efterträdare blir 
Madelene Johansson, som i dagsläget arbetar som nämndsekreterare för 
samhällsbyggnads- och utbildningsnämnden i Lysekils kommun. 

Har haft möte med Skaftögruppen, där man diskuterade äldreomsorgen på Skaftö. 
Det framkommer att Skaftögruppen inte är intresserad av något trygghetsboende. 
Gruppen vill ha information om hur man arbetar med hemtjänsten på Skaftö, då det 
inte finns något äldreboende längre. Kommunen representeras av kommundirektör, 
kommunalråd, oppositionsråd, socialnämndens presidium, socialförvaltningens 
förvaltningschef och avdelningschef VoO. Vid mötet medverkade Lidija Beljic som 
samtalsledare och hon informerade om Trygg och nära vård. 
 
Tidigare framtagen lokal för familjecentralen, är inte längre aktuell. 
Förvaltningschefen ska träffa LysekilsBostäder AB för att titta på om det kan finnas en 
passande lokal för familjecentralen. 

Heltidsresan – Avtal kring Heltidsresan är undertecknat av Kommunal och Lysekils 
kommun. Nu startar planeringsarbetet med implementering av Heltidsresan i 
verksamheterna. 

Förvaltningschefen informerar om ”Förstärkt individanpassat brandskydd i eget 
boende. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen 
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§ 26 Dnr 2022-000096 

Ledamotsinitiativ från Carina Holgersson (SD) - Larm på Tornvägens 
gruppbostad 

Sammanfattning 

Carina Holgersson (SD) väcker ett ärende enligt KL kap 4 § 20 – Initiativrätt: 

Tornvägens gruppbostad har idag sex stycken brukare. Samtliga har fått bistånd till 
larm som är installerat från Tunstall. 

Larmen har börjat gå sönder sedan ca två år tillbaka. I början när larmen gick sönder 
hade gruppbostaden nya larmarmband som brukarna fick samt annan utrusning som 
gjorde att larmen fungerade.  

Personalen får felmeddelande som påtalats för enhetscheferna under ca två år tillbaka 
och fått varierande svar. Personalen har tagit kontakt med Tunstall och fått besked att 
Lysekils kommun inte har något avtal med dem, avtalet gick ut 2019-03-31. 

Detta har inneburit att brukarna inte fått det de har rätt till enligt LSS-lagen med 
ökad fallrisk och oro som resultat. För personalens vidkommande innebär detta ett 
arbetsmiljöproblem med bland annat hög stressnivå.  

Lysekils kommun bör göra upp en plan för att upphandling av tjänster så att detta inte 
händer igen. 

Beslutsunderlag 

Inkommet ledamotsinitiativ 2022-02-23      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Förvaltningschefen får i uppdrag att till socialnämndens sammanträde 2022-03-31 
återkomma med svar på inkommet ledamotsinitiativ. 

Socialnämndens beslut 

Ledamotsinitiativet från Carina Holgersson (SD) besvaras på socialnämndens 
sammanträde 2022-03-31. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
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§ 27 Dnr 2022-000041 

Övrigt  

Sammanfattning 

Piotr Warta (SD) ledamot, Carina Holgersson (SD) ersättare har anmält följande 
fråga: 

Inom senaste tiden har vi hört vittnesmål från äldre brukare; två personer som 
utförde vårdinsatser hos brukaren har samtalat i brukarens närvaro och använt för 
brukaren okänt språk. Brukaren är övertygat att samtalet handlade om honom/henne 
och upplevde situationen som obehaglig. 

Språket är grunden till fungerande kommunikation mellan människor och viktigt för 
en välfärd av hög kvalitet. Andelen personer som är utrikesfödda har fördubblats 
sedan 1970-talet, och är nu cirka 17 procent och förväntas uppgå till cirka 22 procent 
år 2060.  

Allt större andel av anställda inom vård och omsorg har inte svenska som sitt 
modersmål.   

Jobb inom vård och omsorg är inga enkla integrationsåtgärder, de är kvalificerade 
jobb som kräver utbildning, hög kompetens, samt goda kunskaper i svenska språket. 

Med denna bakgrund vill vi be tjänstepersoner inom socialförvaltningen om följande 
information; 

Finns det inom förvaltningen skrivna regler viket språk man använder i kontakter 
med brukare? 

Är det OK att använda främmande språk i svenskspråkiga brukarens närvaro? 

Förvaltningschefen svarar på den inkomna frågan: Det finns inga skrivna regler om 
vilket språkbruk som gäller. Det är en del av värdegrundsarbetet, man ska inte 
använda något annat språk än svenska. 

Ann-Charlotte Strömwall (L) har anmält följande fråga: Får man behålla sitt 
hyreskontrakt om man blir dömd till fängelse? 

Förvaltningschefen svarar: Ja det får man. Besittningsskyddet gäller alla förutsatt att 
personen sköter sig och betalar sin hyra. 

Beslutsunderlag 

Inkomna frågor 

Socialnämndens beslut 

Frågorna anses vara besvarade.  
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