
 
 
 

Tid och plats Tisdag den 26 november 2019 kl 09.00 i  Borgmästaren,  
   kommunhuset 
 
Ordförande  Ricard Söderberg 
 
Sekreterare  Majvor Smedberg 
 

Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med ”sluten del” eller där 
ordföranden så beslutar. Länk till information om öppna sammanträden: 
https://www.lysekil.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati.html. 

Ärende 
 
- Upprop och val av justerare   
 

Sluten del Föredragande 

1.  Kommunfullmäktiges presidiums tillsynsmöte med socialnämndens 
ledamöter och ersättare 

Kl 09.00 

2.  Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten - Brasseri 
Sjökanten 
Dnr 2019-000346  

Klaus Schmidt 
Kl 09.30 

3.  Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2019-000348  

 

Öppet sammanträde 

4.  Val av representanter till Pensionärsråd och Rådet för 
funktionshinderfrågor 
Dnr 2019-000347  

 

5.  Redovisning av webbtjänsten "En bra plats" 2017 - tjänst som 
erbjuds av anhörigstödet 
Dnr 2017-000306  

Annelie Antonsson 
Kl  10.15 

6.  Riktlinjer hjälpmedel, beslutsprocess för förändringar i riktlinjer 
och produktanvisningar - Rekommendation från VästKom till 
kommunerna 
Dnr 2019-000327  

Johanna Eklöf 
Kl 10.30 

7.  Ekonomisk uppföljning U4 - 2019  
Dnr 2019-000019  

Catarina Ross 
Kl 11.00 

8.  Ekonomisk åtgärdsplan med konsekvensbeskrivning 2019 
Dnr 2019-000109  

Eva Andersson 

9.  Intern kontroll 2020 - kontrollmoment 
Dnr 2019-000350  

Maria Granlund 
Kl 13.00 

10.  Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, avseende  
individ- och familjeomsorg 
Dnr 2019-000038  

Julia Lundwall 
Kl 13.20 

 

Kallelse till socialnämndens 
sammanträde 

 
 

https://www.lysekil.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati.html


11.  Sammanställning - budgeterade placeringar inom barn- och 
ungdomsenheten samt inom vuxenenheten 
Dnr 2019-000025  

 

12.  Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, avseende 
äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning 
Dnr 2019-000113  

Marianne Sandsten 
Kl 13.30 

13.  Sammanställning - Beslut om särskilt boende  
Dnr 2019-000015  

 

14.  Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar 
Dnr 2019-000206  

 

15.  Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
Dnr 2019-000072  

 

16.  Övrigt 
Dnr 2019-000104  
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Datum 

2019-11-19 

Dnr 

SON 2019-000347 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Majvor Smedberg, 0523 - 61 31 05 
majvor.smedberg@lysekil.se 
 
 

Val av representanter till kommunala rådet för äldrefrågor 
och rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanfattning 

Socialnämnden ska välja ledamot och ersättare till kommunala rådet för äldrefrågor 
och kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Socialnämndens valda ledamot är 
ordförande i råden. Ersättarna är personligt valda.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden utser   till ledamot och tillika ordförande i råden samt till ersättare 
väljs      

Ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-06, § 170, beslutades att rådets 
benämning ändras till Kommunala rådet för äldrefrågor samt antar reviderad 
arbetsordning för kommunala rådet för äldrefrågor.  

Kommunstyrelsen antar reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor. 

Kommunstyrelsen beslutade att tidigare arbetsordning LKS 2015-000412 upphör 
att gälla.  

  

Eva Andersson 
Förvaltningschef  
 

Bilaga/bilagor 

Arbetsordning Kommunala rådet för äldrefrågor 
Arbetsordning Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-06, § 170 
Avdelningen för verksamhetsstöds tjänsteskrivelse 2019-10-25 

Beslutet skickas till  

Vald ledamot och ersättare 
Kommunala rådet för äldrefrågor och funktionshinderfrågor för kännedom 
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Datum 

2019-10-25 

Dnr 

LKS 2018-000654 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert, 0523-61 31 04 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 
 

Reviderad arbetsordning för kommunala pensionärsrådet 
och för kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanfattning 

Pensionärsorganisationerna har inkommit med önskemål om att både ordinarie 
ledamöter och deras ersättare ska kallas till alla möten, och har översänt förslag på 
reviderad arbetsordning. 

Förvaltningen har inget att erinra mot rådets förslag. Utöver detta föreslår 
förvaltningen att rådets benämning ändras till ”Kommunala rådet för äldrefrågor”. 
Gruppen ”pensionärer” omfattar en stor åldersgrupp med vitt skilda behov och 
förutsättningar. Förvaltningen föreslår också att utöka rådet för äldrefrågor med en 
ledamot från samhällsbyggnadsnämnden eftersom den nämnden ansvarar för 
många av rådets frågor. 

Båda råden är organiserade under socialnämnden, förvaltningen anser att det är 
lämpligt att den nämnden även fastställer arbetsordningarna i framtiden.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att rådets benämning ändras till ”Kommunala rådet för 
äldrefrågor” samt antar reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för 
äldrefrågor. 

Kommunstyrelsen antar reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor.   

Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande arbetsordning LKS 2015-412 upphör att 
gälla.    

Ärendet 

Från pensionärsorganisationerna har inkommit önskemål om att både ordinarie 
ledamöter och deras ersättare ska kallas till alla möten eftersom ersättarna 
upplever det svårt att gå in och tjänstgöra när man inte haft möjlighet att följa 
ärendet och inte hört tidigare diskussioner. Pensionärsrådet och rådet för 
funktionshinderfrågor har översänt förslag på reviderad arbetsordning. 

Förvaltningens synpunkter  

Förvaltningen lämnade förslag till kommunstyrelsen i februari men ärendet lyftes 
ur på sammanträdet.   

Förvaltningen har fortsatt inget att erinra mot rådets förslag avseende ersättarnas 
möjlighet att medverka i rådets arbete. 

Förvaltningen föreslår också att rådets benämning ändras till ”Kommunala rådet 
för äldrefrågor”. Gruppen ”pensionärer” omfattar en stor åldersgrupp med vitt 
skilda behov och förutsättningar. Rådets uppdrag handlar om äldrefrågor och då är 
det mer adekvat att detta speglas även i namnet. Förvaltningen föreslår också att 
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utöka rådet för äldrefrågor med en ledamot från samhällsbyggnadsnämnden 
eftersom den nämnden ansvarar för många av rådets frågor. 

Båda råden är organiserade under socialnämnden. Därför anser förvaltningen att 
det är lämpligt att den nämnden även fastställer arbetsordningarna i framtiden.  

Vidare har förvaltningen förenklat språket så att det blir mer lättbegripligt, ersatt 
svårbegripliga ord och förenklat meningsbyggnader.  

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

 

Bilagor 

Protokoll från pensionärsrådet och rådet för funktionshinder 2018-11-15, § 27 med 
bilaga 
Förlag på reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för äldrefrågor 
Förlag på reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
 

Beslutet skickas till  

Kommunala rådet för äldre frågor (Pensionärsrådet) 
Rådet för funktionshinder 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden  



 

  Kommunstyrelsen    

 

Sammanträdesprotokoll 
2019-11-06 

 

1 (1) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

LKS § 170 Dnr 2018-000654  

Revidering av arbetsordning för kommunala pensionärsrådet och för 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanfattning 

Pensionärsorganisationerna har inkommit med önskemål om att både ordinarie 
ledamöter och deras ersättare ska kallas till alla möten, och har översänt förslag på 
reviderad arbetsordning. 

Förvaltningen har inget att erinra mot rådets förslag. Utöver detta föreslår 
förvaltningen att rådets benämning ändras till ”Kommunala rådet för äldrefrågor”. 
Gruppen ”pensionärer” omfattar en stor åldersgrupp med vitt skilda behov och 
förutsättningar. Förvaltningen föreslår också att utöka rådet för äldrefrågor med en 
ledamot från samhällsbyggnadsnämnden eftersom den nämnden ansvarar för 
många av rådets frågor. 

Båda råden är organiserade under socialnämnden, förvaltningen anser att det är 
lämpligt att den nämnden även fastställer arbetsordningarna i framtiden.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-25 
Protokoll från pensionärsrådet och rådet för funktionshinder 2018-11-15, § 27 med 
bilaga 
Förlag på reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för äldrefrågor 
Förlag på reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor     

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att rådets benämning ändras till ”Kommunala rådet för 
äldrefrågor” samt antar reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för 
äldrefrågor. 

Kommunstyrelsen antar reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor.   

Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande arbetsordning LKS 2015-412 upphör att 
gälla.    

 

Beslutet skickas till 

Kommunala rådet för äldre frågor (Pensionärsrådet) 
Rådet för funktionshinder 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden  
 

 



 
 
 

 

 
 
Arbetsordning för kommunala rådet för äldrefrågor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutat av kommunstyrelsen 2019-11-06, § 170 

Dnr: LKS 2018-000654 

 

  



 
 
Arbetsordning för kommunala rådet för äldrefrågor 
§ 1 Uppdrag 

Kommunala rådet för äldrefrågor är en instans för samråd och ömsesidig information 
mellan kommunen och kommunens olika förvaltningar samt pensionärsorganisa-
tionerna i Lysekils kommun. Rådet är nämndernas referensorgan i ärenden som berör 
de äldres situation i kommunen. Rådet för fram önskemål och förslag som de olika 
pensionärsorganisationerna vill att kommunen ska beakta i sin planering och i sin 
verksamhet. 

§ 2 Sammansättning och mandattid 

Kommunala rådet för äldrefrågor består av 11 ledamöter samt sekreterare.  

Vid varje ny mandatperiod ska pensionärsorganisationerna välja ledamöter och 
ersättare till kommunala rådet för äldrefrågor. Beslut med kontaktuppgifter skickas 
in till kommunen. Lokalföreningarna PRO, SPF, Aktiva seniorer och SKPF utser 
tillsammans åtta ledamöter och åtta personliga ersättare. 

De kommunala representanterna utses av kommunstyrelsen, socialnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden som utser var sin ledamot och ersättare. 
Socialnämndens ledamot är ordförande i rådet. Ersättarna är personligt valda.  

Ledamöter och ersättare ska vara bosatta i kommunen. Mandatperioden är fyra år. 

§ 3 Arbetsformer 

Kommunala rådet för äldrefrågor ska sammanträda fyra gånger per år. Rådet 
sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer. Extra sammanträde ska hållas 
om rådets ordförande eller minst hälften av rådets ledamöter begär det. 

Ordföranden ansvarar för kallelsen till sammanträdet. Kallelse med dagordning 
skickas digitalt till ordinarie ledamot och ersättare och ska innehålla uppgifter om 
tid och plats. Kallelsen skickas ut senast sju dagar innan sammanträdesdagen. Vid 
förhinder kallar ordinarie ledamot in sin ersättare. Ersättare som inte tjänstgör har 
närvarorätt vid sammanträdena. 

Samtliga ledamöter har rätt att lämna förslag till dagordningspunkter senast tre 
veckor före utskick av kallelse. 

Protokoll förs vid sammanträdet som justeras av ordförande tillsammans med en 
vald justerare. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla. Protokollen 
läggs ut på kommunens hemsida. 

§ 4 Fastställande av arbetsordning 

Arbetsordning för Kommunala rådet för äldrefrågor fastställs av socialnämnden. 

 



 
 
 

 

Arbetsordning för kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutat av kommunstyrelsen 2019-11-06, § 170 

Dnr: LKS 2018-000654 

 

  



 
 
Arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
§ 1 Uppdrag 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är en instans för samråd och ömsesidig 
information mellan kommunen och kommunens olika förvaltningar samt 
företrädare för funktionshindrade i Lysekils kommun. Rådet är nämndernas 
referensorgan i ärenden som berör funktionshindrades situation i kommunen. Rådet 
för fram önskemål och förslag som de olika handikapporganisationerna vill att 
kommunen ska beakta i sin planering och i sin verksamhet.  

§ 2 Sammansättning och mandattid 

Rådet för funktionshinderfrågor består av 13 ledamöter samt sekreterare.  

Vid varje ny mandatperiod ska handikapporganisationerna välja ledamöter och 
ersättare till kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Beslutet med 
kontaktuppgifter skickas in till kommunen. Föreningarna Neurologiskt 
Handikappades Riksförbund (NHR), Hjärt- och lungföreningen (HLF), Synskadades 
Riksförbund (SRF), Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), Hörselskadades 
Riksförbund (HRF), Riksförbundet för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning (FUB), Reumatikerförbundet och Psoriasisförbundet utser 
tillsammans åtta ledamöter och åtta personliga ersättare. 

De kommunala representanterna utses av kommunstyrelsen, socialnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden samt hälso- och 
sjukvårdsnämnden som utser var sin ledamot och ersättare. Socialnämndens 
ledamot är ordförande i rådet. Ersättarna är personligt valda.  

Ledamöter och ersättare ska vara bosatta i kommunen. Mandatperioden är fyra år. 

§ 3 Arbetsformer 

Rådet för funktionshinderfrågor ska sammanträda fyra gånger per år. Rådet 
sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer. Extra sammanträde ska hållas 
om rådets ordförande eller minst hälften av rådets ledamöter begär det. 

Ordföranden ansvarar för kallelsen till sammanträdet. Kallelse med dagordning 
skickas digitalt till ordinarie ledamot och ersättare och ska innehålla uppgifter om 
tid och plats. Kallelsen skickas ut senast sju dagar innan sammanträdesdagen. Vid 
förhinder kallar ordinarie ledamot in sin ersättare. Ersättare som inte tjänstgör har 
närvarorätt vid sammanträdena. 

Samtliga ledamöter har rätt att lämna förslag till dagordningspunkter senast tre 
veckor före utskick av kallelse. 

Protokoll förs vid sammanträdet som justeras av ordförande tillsammans med en 
vald justerare. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla. Protokollen 
läggs ut på kommunens hemsida. 

  



 
 
§ 4 Fastställande av arbetsordning 

Arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinderfrågor fastställs av 
socialnämnden. 
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Datum 

2019-11-05 

Dnr 

SON 2017-000306 
 
Socialförvaltningen 
Annelie Antonsson 
annelie.antonsson@lysekil.se 
 
 

Redovisning av e-tjänsten ”En bra plats 2019” 

Sammanfattning 

Anhörigstödet erbjuder sedan 2014 e-tjänsten ”En bra plats”. De första tre åren 
bedrevs e-tjänsten i projektform och sedan 2017 i socialförvaltningens egen regi. 
Redovisning till socialnämnden ska ske 1 gång per år. 
 
”En bra plats” ger anhöriga från 16 år och uppåt kunskap om olika diagnoser, 
funktionsnedsättningar och missbruksproblematik. 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.       

Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av informationen.        
 
Ärendet 

Anhörigstödet erbjuder sedan 2014 E-tjänsten ”En bra plats”. De första 3 åren 
bedrevs E-tjänsten i projektform och sedan år 2017 i socialförvaltningens regi. 
 
Enligt ”Stöd till anhöriga – Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 
10 § socialtjänstlagen, 2016” är syftet med stödet till anhöriga att minska anhörigas 
fysiska, psykiska och sociala belastning. Vägledningen rekommenderar att 
kommunen bör ha ett brett utbud av stöd för att kunna tillgodose grupper och 
individers olika behov.  
 
Vägledningen betonar att det är viktigt att socialtjänsten uppmärksammar att de 
flesta anhöriga är i yrkesverksam ålder och att stödet till förvärvsarbetande 
anhöriga behöver utformas så att det blir möjligt att fortsätta arbeta.  
 
Vidare står det att en viktig uppgift är att kommunen ser till att anhöriga får 
information tillexempel:  
 

 Utbildning om innebörden av funktionsnedsättningen/sjukdomen. 

 Få verktyg för att känna sig trygg i sin roll som anhörig. 

 Få prata om sin situation, enskilt eller i grupp. 
 
I ett informationsblad från socialstyrelsen ”Barn som anhöriga – lagstiftning och 
organisation i Sverige” beskriver de att det finns barn med orimlig ansvars- och 
omsorgsbörda i sin familj. Enligt kartläggning har cirka 7 procent av 15-åringarna 
ett sådant ansvar och riskerar sämre skolresultat.  
 
”En bra plats” ger anhöriga från 16 år och uppåt kunskap om olika diagnoser, 
funktionsnedsättningar och missbruksproblematik. Det är ett kompletterande stöd 
till anhöriga oberoende av tid och plats.  
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Ett säkert forum där anhöriga kan få verktyg för att öka tryggheten i sin roll och 
även nätverka med andra anhöriga enskilt eller i grupp. 
 
Under nästa år kommer ”En bra plats” kompletteras med Demenslotsen.se. 
 
Konceptet ligger i linje med att välfärdsteknologin kan stärka personer till ett 
självständigare liv och bidra till bättre resursutnyttjande. 
 
  

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Annelie Antonsson 
Anhörigsamordnare 

 

Bilaga/bilagor 

Redovisning E-tjänsten ”En bra plats” 2019, se bilaga.  
 

Beslutet skickas till  

"[Klicka och skriv text här]"  



Redovisning av E-tjänsten ”En bra plats” 2019 

 

Bakgrund  

 
Anhörigstödet erbjuder sedan 2014 E-tjänsten ”En bra plats”. De första 3 åren bedrevs E-

tjänsten i projektform och sedan 2017 i socialförvaltningens regi. Tjänsten syftar främst till 

att erbjuda målgruppen yngre anhöriga (under 65 år) ett teknikstöd, för att stärka 

kommunikationen mellan anhöriga mitt i livet och öka kunskapen hos målgruppen, på ett 

tryggt sätt oberoende av tid och plats. 

”En bra plats” är ett komplement till det ordinarie anhörigstödet i kommunen. De personer 

som är användare har liten eller ingen kontakt med anhörigsamordnaren. 

Sedan senaste redovisning 2017 har medlemsantalet ökat från 44 till 52 personer. 

Figuren nedan visar medlemsökningen under 2019: 

 

 

Antal anhöriga som erbjudits och hittills tackat ja till E-tjänsten är 52 personer, 48 kvinnor 

och 4 män i åldern 20 - 90 år med en medelålder på cirka 55 år.  

 
Åldersfördelningen på registrerade anhöriga, se stapeltabell nedan. 



En anhörig kan registrera flera diagnoser och totalt är 57 diagnoser registrerade, de 

vanligaste är ADHD, autismspektrumdiagnoser, utvecklingsstörning, missbruk och 

beroende. 

 

Följande diagnoser har registrerats, (se tabell nedan) antal anhöriga per diagnos och procent: 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ekonomi 

Inga avvikelser gentemot budget. 

 

Informationsspridning 

Det är komplicerat och tidskrävande att integrera en ny form av anhörigstöd med övrig 

pågående verksamhet i förvaltningen med anknytning till anhörigstöd.  

Information till medborgare har skett via Lysekils kommuns hemsida, Instagram och 
annonser på Facebook. Informationsmaterial har delats ut på seniormässan, seglarveckan, 
föreläsningar, temadag psykisk hälsa på gymnasiet, kommunala pensionärsrådet och rådet 
för funktionshinderfrågor samt lokala pensionärsorganisationer. 

Muntlig och skriftlig information till interna samverkanspartners som förvaltningens 
avdelningar och enheter. 

Muntlig och skriftlig information till externa samverkanspartners som vårdcentraler, 
elevhälsan, Närsjukvårdsgrupp och kommunens kontaktcenter. 

 

Möjligheter 

Anhörigstödet ingår i det förebyggande arbetet.  

Anhörigstödet ska arbeta för att erbjuda stöd till anhöriga på varierande sätt enligt 

Riktlinjerna för anhörigstöd i Lysekils kommun och Socialstyrelsens Stöd till anhöriga – 

vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10§ Socialtjänstlagen. 

Under nästa år kommer E-tjänsten utvecklas med en separat lots för anhöriga till 

demenssjuka personer www.demeslotsen.se  

http://www.demeslotsen.se/
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Socialförvaltningen 
Johanna Eklöf,  
johanna.eklof@lysekil.se 
 
 

Tjänsteskrivelse 

Sammanfattning 

 VästKoms styrelse har skickat ut ett förslag till kommunerna om en förenklad 
beslutsprocess gällande riktlinjer respektive produktanvisningar. Förändringar 
arbetas fram i dialog med kommunerna vilket bedöms bidra till en god förankring 
och VästKom föreslår att beslut kan fattas i deras styrelse respektive av direktör.     

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar i enlighet med VästKoms styrelses beslut gällande förslag 
till förändrad beslutsprocess för beslut om riktlinjer samt beslut om förändringar i 
produktanvisningar från och med 1 oktober 2019.       

 

Ärendet 

För att effektivisera beslutsgången kring förändringar i Handbok för föreskrivna 
hjälpmedel föreslår VästKoms styrelse att beslut om riktlinjer framgent ska fattas 
av VästKoms styrelse och att beslut om produktanvisningar ska fattas av VästKoms 
direktör. Vidare att VästKoms styrelse kan också delegera beslut om riktlinjer till 
VästKoms direktör. 

 

 

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Johanna Eklöf 
Handläggare 

 

Bilaga/bilagor 

Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen 2019-09-19, § 52 – Riktlinjer 
hjälpmedel 
Fyrbodals kommunalförbunds tjänsteskrivelse 2019-06-26 – Beslutsprocess för 
förändringar i riktlinjer och produktanvisningar 

 

Beslutet skickas till  

Fyrbodals kommunalförbund 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Förvaltningsekonom 





Tjänsteskrivelse 

2019-06-26 

 

 
 

 

 

Beslutsprocess för förändringar i riktlinjer och produktanvisningar 

Förslag till beslut 

• AU beslutar att föreslå direktionen att besluta i enlighet med VästKoms styrelses 

beslut gällande förslag till förändrad beslutsprocess för beslut om riktlinjer samt beslut 

om förändringar i produktanvisningar. VästKoms styrelse rekommenderar 

kommunerna att ställa sig bakom förslag till förändrad beslutsprocess gällande beslut 

om riktlinjer samt gällande att beslut om förändringar i produktanvisningarna från och 

med 1 oktober 2019 fattas av VästKoms direktör.  

 

Sammanfattning 

VästKoms styrelse har skickat ut ett förslag till kommunerna om en förenklad beslutsprocess 

gällande riktlinjer respektive produktanvisningar. Förändringar arbetas fram i dialog med 

kommunerna vilket bedöms bidra till en god förankring, detta gör att VästKom föreslår att 

beslut kan fattas i deras styrelse respektive av direktör.  

Beskrivning av ärendet 

Den beslutsprocess som idag gäller för kommunerna kring förändringar i Handbok för 

personligt föreskrivna hjälpmedel är otydlig och alltför komplicerad. I nuläget är 

beslutsgången att förändringar i riktlinjen bereds och hanteras av beredningsgruppen Handbok 

och sortiment och av Ledningsrådet för medicintekniska produkter. VästKoms styrelse 

beslutar därefter om att rekommendera berörd nämnd i kommunerna att fatta beslut om att 

fastställa riktlinjerna. Produktanvisningar i riktlinjerna ska i sin tur fastställas av utsedd 

person i respektive kommun efter rekommendation från Ledningsrådet för medicintekniska 

produkter. 

För att effektivisera beslutsgången är VästKoms styrelses förslag att beslut om riktlinjer 

framgent ska fattas av VästKoms styrelse och att beslut om produktanvisningar ska fattas av 

VästKoms direktör. Vidare att VästKoms styrelse kan delegera beslut om riktlinjer till 

VästKoms direktör. 

 

  



 

Bedömning och synpunkter 

VästKoms styrelses bedömning är att förändringar i riktlinjer respektive produktanvisningar 

är väl genomarbetade med beredning, förankring och dialog med vårdgivarrepresentanter flera 

gånger under processen. Detta torde innebära att beslutet om förändringar i riktlinjer och/eller 

produktanvisningar är tillräckligt väl beredda för att besluten ska kunna fattas av VästKoms 

styrelse respektive direktör. 

 

Fyrbodals kommunalförbund har inget övrigt att tillägga till VästKoms bedömning. 

Finansiering 

Förslaget innebär inga kostnader. 

Koppling till mål 

Arbetet med riktlinjer hanteras i huvudsak genom VästKom. För Fyrbodals 

kommunalförbunds del är arbetet kopplat främst till Mål 7 – Invånarna ska erbjudas en god, 

jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg. 

 

Ansvarig tjänsteperson 

 

Jeanette Lämmel 

Förbundsdirektör 

Fyrbodals kommunalförbund 
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Datum 

2019-11-18 

Dnr 

SON 2019-000019 
 
Socialförvaltningen 
Catarina Ross, 0523 - 61 31 36 
catarina.ross@lysekil.se 
 
 

Ekonomiskt utfall per oktober 2019 - U4 

Sammanfattning 

Enligt kommunens styrmodell ska uppföljning av budgetramar och resurser ske per 
sista februari (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3), 31 oktober (U4) samt årsrapport 
per 31 december.  

Uppföljningsrapport 4 (U4) omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden 
samt prognos för helår. Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen av den ekonomiska 
uppföljningsrapporten U4 med nyckeltal för individ- och familjeomsorg, 
LSS/socialpsykiatri och vård- och omsorg.       

  

Namn 
Förvaltningschef 

Catarina Ross 
Förvaltningsekonom 

 

Bilaga/bilagor 

Standardrapport oktober 2019 
Förvaltningsöversikt oktober 2019 
Utfall och prognos till nämnd 191126 
Uppföljningsrapport U4 
 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Kommunens revisorer 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Avdelningschefer 
 



Enhet: Tkr

Nämnd > Aomr > Ansvar Budget helår Budget mån Utfall mån Avv mån Budget ack Utfall ack Avv ack Utfall ack fg år

1 Kommunstyrelsen -82 258 -7 129 -6 634 495 -68 649 -66 109 2 540 -60 921

2 Samhällsbyggnadsnämnden -45 240 -3 722 -4 254 -532 -37 850 -40 856 -3 006 -37 487

5 Utbildningsnämnden -362 914 -29 705 -31 452 -1 748 -303 651 -308 588 -4 937 -293 377

6 Socialnämnden -386 588 -31 470 -32 332 -862 -323 273 -334 986 -11 714 -322 864

60 Stab, nämnd och ledning -25 653 -2 229 -1 360 869 -21 401 -12 586 8 815 -8 648

61 Avd Bistånd -51 606 -4 295 -3 810 485 -43 015 -37 791 5 224 -40 737

62 Avd Individ- och familjeomsorg -62 197 -5 179 -6 601 -1 422 -51 839 -65 084 -13 245 -53 215

63 Avd Lss Psykiatri -87 950 -7 202 -7 853 -651 -73 546 -77 302 -3 756 -75 156

64 Avd Vård och omsorg -159 182 -12 564 -12 708 -144 -133 472 -142 224 -8 752 -145 108
S:a 6 Socialnämnden -386 588 -31 470 -32 332 -862 -323 273 -334 986 -11 714 -322 864

0 Miljönämnden -2 139 -178 -192 -14 -1 783 -1 856 -73 -1 948

9 Centralt 888 347 74 791 74 009 -782 739 172 769 923 30 751 742 079

S:a totalt 9 207 2 588 -855 -3 443 3 967 17 527 13 561 25 482

Rapport: 300 Förvaltningsöversikt KS\CATROS001 2019-11-12 09:33:20

Sida: 1/1

300 Förvaltningsöversikt

Avser: alla

Period: 2019-10



Intäkt/Kostnad Rader Budget helår Budget mån Utfall  mån Avv mån Budget ack Utfall ack Avv ack Utfall ack fg år

Intäkter Taxor och avgifter 16 996 1 416 1 539 122 14 163 15 822 1 659 14 847

Hyresintäkter 13 315 1 110 1 118 9 11 096 11 156 60 10 986

Bidrag 22 051 1 838 2 178 340 18 376 24 476 6 101 34 037

Försäljning av verksamhet 1 825 152 330 178 1 521 3 422 1 901 2 958

Övriga intäkter 44 251 3 688 3 225 -462 36 876 31 922 -4 954 35 012

Intäkter 98 438 8 203 8 390 186 82 031 86 798 4 767 97 840

Intäkter 98 438 8 203 8 390 186 82 031 86 798 4 767 97 840

Kostnader Löner -215 770 -17 432 -16 579 852 -180 473 -176 879 3 594 -186 432

Soc avgifter -81 869 -6 626 -6 455 171 -68 675 -68 873 -198 -72 714

Pensioner och löneskatt 0 0 0 0 0 0 0 -15

Personalkostnader -297 639 -24 058 -23 034 1 023 -249 148 -245 752 3 396 -259 161

Bidrag -22 136 -1 845 -2 037 -193 -18 446 -21 468 -3 022 -18 659

Köp av verksamhet -41 323 -3 444 -5 397 -1 953 -34 436 -53 750 -19 314 -38 842

Lokalkostnader -37 067 -3 089 -3 091 -2 -30 889 -30 529 360 -32 061

Förbrukning- & underhållsmtrl -12 351 -1 029 -444 585 -10 292 -5 772 4 520 -6 143

Övriga kostnader -73 356 -6 113 -6 597 -484 -61 130 -63 335 -2 205 -64 772

Övriga kostnader -186 232 -15 519 -17 567 -2 047 -155 193 -174 855 -19 661 -160 477

Avskrivningar -1 021 -85 -104 -19 -851 -1 023 -172 -906

Internränta -134 -11 -11 0 -112 -117 -5 -129

Kapitalkostnader -1 155 -96 -115 -19 -962 -1 140 -177 -1 035

Räntekostnader 0 0 -5 -5 0 -18 -18 -15

Övriga finansiella kostnader 0 0 -1 -1 0 -21 -21 -18

Finansiella kostnader 0 0 -5 -5 0 -39 -39 -32

Kostnader -485 026 -39 673 -40 721 -1 048 -405 304 -421 785 -16 481 -420 704

Resultat -386 588 -31 470 -32 332 -862 -323 273 -334 986 -11 714 -322 864

Rapport: 500 Standardrapport KS\CATROS001 2019-11-12 09:34:36

Sida: 1/1

500 Standardrapport

Enhet: Tkr. Period: 2019 10

Nämnd: 6 Socialnämnden Ansvarsområde: Alla

Ansvar: Alla

Block: Alla Vomr: Alla

Vgr: Alla Vsh: Alla

Aktivitet: Alla



Utfall och prognos intern

Period 190101-191031

Budget Ack Utfall Ack Ack Avvikelse Intäkter Pers.kostn Tillfälligt inhyrd 

personal*

Lokalkostnad Köp av

verksamhet

Övr.kost Summa avv. 

per 2019
Prognos 

lagd i okt

Prognos 

lagd i sep

Prognos 

lagd i aug

Prognos 

lagd i juni

Prognos 

lagd i maj

Prognos 

lagd i 

april

Prognos 

lagd i 

mars

Prognos 

lagd i feb

-21 401 -12 586 8 815 104 5 449 127 -189 3 324 8 815 9 700 9 300 8 806 4 600 4 000 2 951 2 600 1 600

-43 015 -37 791 5 224 -3 410 68 4 749 5 224 6 100 5 900 5 800 5 700 5 700 5 500 4 700 4 400

-73 546 -77 302 -3 756 -17 -1 552 172 -2 637 278 -3 756 -5 675 -5 238 -4 225 -4 106 -4 106 -3 892 -3 952 -3 728

-133 472 -142 224 -8 752 -349 -4 558 -4 345 98 -498 900 -8 752 -10 246 -10 054 -10 678 -9 447 -10 501 -9 563 -8 874 -8 626

-271 434 -269 903 1 531 -265 -251 -4 345 397 -3 256 9 251 1 531 -121 -92 -297 -3 253 -4 907 -5 004 -5 526 -6 354

-51 839 -65 084 -13 245 5 033 3 647 -1 125 -37 -16 058 -4 705 -13 245 -15 216 -13 931 -12 303 -10 271 -7 594 -7 594 -7 017 -6 097

 

 

-12 451Socialnämnden -15 337 -14 023 -12 600 -13 524 -12 501 -12 598 -12 5433 396 -5 470 360 -19 314 4 546 -11 714

62 Avd Individ- och familjeomsorg

S:a 6 

-323 273 -334 987 -11 714 4 768

63 Avd Lss Psykiatri

64 Avd Vård och omsorg

S:a verksamheter

Enhet: Tkr Fördelning avvikelser
Socialnämnden

60 Stab, nämnd och ledning

61 Avd Bistånd



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uppföljningsrapport 4 2019 
 
Socialnämnd 
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1 Inledning 

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april 
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober 
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december. 

Denna rapport som benämns Uppföljningsrapport 4 omfattar uppföljning av ekonomi 
avseende utfall för perioden samt prognos för helåret. 

2 Ekonomi 

2.1 Resultat och prognos 

Belopp i mnkr Budget helår Budget ack Utfall ack 
Utfall ack föreg 

år 
Prognos utfall 

helår 

Intäkter 98 438 82 031 86 798 97 840 102 072 

Personalkostnader -297 639 -249 148 -245 752 -259 161 -291 338 

Övriga kostnader -186 232 -155 193 -174 855 -160 477 -211 266 

Kapitalkostnader -1 155 -963 -1 140 -1 035 -1 393 

Nettokostnader -386 588 -323 273 -334 949 -322 833 -401 925 

Budget nettokostnader -386 588 -323 273 -323 273 -312 279 -386 588 

Budgetavvikelse 0 0 -11 676 -10 554 -15 337 

2.2 Resultat och prognos verksamhet 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall 
Avvikelse bu-

prognos 

60 Stab, nämnd och ledning -25 653 -21 401 -12 586 -15 953 9 700 

61 Avd Bistånd -51 606 -43 015 -37 791 -45 506 6 100 

62 Avd Individ- och familjeomsorg -62 197 -51 839 -65 084 -77 413 -15 216 

63 Avd Lss Psykiatri -87 950 -73 546 -77 302 -93 625 -5 675 

64 Avd Vård och omsorg -158 601 -133 472 -142 224 -168 847 -10 246 

Summa -386 007 -323 273 -334 987 -401 344 -15 337 

2.3 Ekonomisk analys 

Socialnämnden totalt -15,3 mkr. 

Årsprognosen är beräknad efter att verksamheterna lagt sina egna åtgärdsplaner (på 
enhetschefsnivå) motsvarande 9,8 mkr. 

Förvaltningsledning + 9,7 mkr  

Årsprognosen beräknas till ett överskott motsvarande + 9,7 mnkr. 

Beräkningen är gjord utifrån att den reserv på 5 mnkr som är reserverad för heltidsresan/ 
omställningsarbete inte kommer att förbrukas fullt ut då planeringen för heltidsarbetet inte 
är klar. Åtgärderna kommer att starta först under 2020. Planering av utbytet av 
verksamhetssystemet i socialtjänsten är också försenat och kommer att starta först 2020. 

Biståndsavdelningen + 6,1 mkr 

Avdelningen prognostiserar ett årsresultat på + 6,1 mkr. 

Det beror till största delen på färre beslutade timmar hemtjänst att fördela till 
utförarenheterna. Antal vårdtagare med omfattande insatser i hemtjänst har sjunkit för varje 
månad. Prognos i resursfördelningen på helåret är plus 5,8 mkr. 
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Personalkostnader visar ett mindre överskott på 0,3 mkr vilket till stor del beror på partiella 
föräldraledigheter där det varit svårighet att rekrytera deltidsvikarie. 

Avdelningen har inga betalningsdagar till sjukhus trots att många äldre personer som är 
inskrivna på sjukhus behöver insatser vid hemgång. Biståndshandläggarna arbetar 
tillsammans med regionen, vårdcentraler och verkställighetsavdelningarna internt för en 
trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. 

LSS/socialpsykiatri -5,7 mkr 

Avdelningen prognostiserar ett årsresultat på - 5,7 mkr. 

Utfallet per oktober för avdelningen ligger nästan 3,8 mkr över budget. 1 mkr av avvikelsen 
återfinns på avdelningschefens ansvar och beror på höga kostnader för köpta platser. 

Det handlar om köpt plats på barnboende, psykiatriboende och personlig assistans. En av de 
köpta platserna har ökat markant i vårdtyngd under sommaren, och dygnskostnaden har 
därmed höjts. Sedan årets början har ett ärende gått från gruppbostad i egen regi till köpt 
plats. Målsättningen är att inom kort kunna verkställa beslutet i egen verksamhet igen, men 
just nu har annan kompetens och resurser behövts än vad som finns på hemmaplan. 
Prognosen på helåret är 2,5 mkr över budget. 

Utöver de placeringar som tillkommit och fördyrats har avdelningen behövt använda inhyrd 
personal för att täcka längre frånvaro för två enhetschefer. 

Fyra av de fem underliggande enheterna drar också över budget på grund av ökade 
personalkostnader. Brukare på flera av gruppbostäderna behöver mer hjälp av personalen på 
grund av stigande ålder. Andra brukare med komplex problematik kräver också mer personal 
än vad som finns budgeterat. Lokaler som inte är tillgänglighetsanpassade bidrar till att mer 
personal behövs när brukarna har stora omvårdnadsbehov. Det finns brukare med 
utåtagerande beteende eller missbruksproblematik vilket gör att man av säkerhetsskäl 
behöver ha vaken natt en period. Försök har gjorts med att justera ned personaltätheten, 
men detta har endast gått att göra under begränsade tider. 

En mer övergripande genomlysning och planering skall göras för att man ska kunna optimera 
resursanvändningen i syfte att uppnå budget i balans. Avdelningen påbörjade detta arbete 
under våren, men resultat kan ses tidigast 2020. 

IFO - 15,2 mkr 

Avdelningen prognostiserar ett årsresultat på - 15,2 mkr. 

Barn- och ungdomsenheten samt förebyggande  

Utfallet per oktober för barn- och ungdomsverksamheten var -10 mkr och helårsprognosen är 
-11,1 mkr. Underskottet beror främst på placeringskostnader för Barn och unga vilka 
överskrider budget med -16,4 mkr på helår utifrån pågående placeringar. Intäkterna från 
Migrationsverket väger upp en del av underskottet och motsvarar ca 2,3 mkr på helår. 

Vuxenenheten 

Helårsprognosen för Vuxenenheten är - 4,5 tkr. Underskottet beror främst på att 
försörjningsstödet ligger på den högsta nivån på flera år och har beräknas överskrida budget 
med 4,8 mkr. Även placeringskostnader överskrider budget med 1,1 mkr plus 
boendelösningar VIN( våld i nära relation) motsvarande 1 mkr. Det som väger upp 
underskottet är en positiv budgetavvikelse på intäkter (främst från Migrationsverket) på 
1,8 mkr samt att man vakanshållit tjänst för föräldralediga (motsvarar ca 500 tkr på helår). 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna för hela IFO är 3,9 mkr lägre än vid samma tidpunkt i fjol. Det beror 
främst på minskade kostnader för personal för EKB boendena( 3 mkr) 

Prognosen för inhyrd personal 2019 hamnar på ca 1,5 mkr jämfört med 1,9 mkr 2018. 
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VoO -10,2 mkr 

Avdelningen prognostiserar ett årsresultat på - 10,2 mkr. 

Personalkostnader VoO visar en minskning med 11,5 mkr jämfört med förra året. 

Hemvården prognostiserar ett resultat på -8,8 mkr till följd av minskade intäkter och 
svårigheter att anpassa personalen efter beviljade timmar. 1,2 mkr av det prognostiserade 
underskottet beror på att stimulansmedel från staten försvann from 2019. De risk och 
konsekvensanalyser som gjordes visade på för stora konsekvenser ur både brukar- och 
personalperspektiv avseende nattpatrullen och bemanningen lämnades orörd. 

Efter Ensolutions genomlysning pågår arbete med handlingsplan där översyn gjorts av 
dubbelbemanning, delegerade sjukvårdsinsatser och resursfördelning. 

De särskilda boendena prognostiserar i princip +- 0 vid årets slut, totalt sett. 

Sjuksköterskeenheten har ett flertal vakanta tjänster som det är stora svårigheter att 
rekrytera till. Enheten kommer att behöva använda bemanningssköterskor för att kunna 
fullfölja sitt uppdrag.  Kostnader för inhyrd personal motsvarar - 4,2 mkr. Interna 
personalkostnader visar + 0,8 mkr för sjuksköterskorna. Enheten räknar dock med att kunna 
tillsätta några av de vakanta tjänsterna under året och prognosen beräknas till - 4,0 mkr. 

Personalkostnaderna totalt för avdelningen var per oktober månad 2019 jämfört med per 
oktober månad 2018 10,5  mkr lägre. 

Hemvården och ssk. enheten står för avdelningens negativa prognos som totalt är -10,2 mkr 
inkl de åtgärder som enheterna arbetar med. 

2.4 Åtgärder för budget i balans 

Åtgärder 

Åtgärder belopp i tkr Belopp helår Effekt i år 

Schemaöversyn och anpassning av personal till befintlig budgetram 5 390,5 3 916,5 

Översyn av kostnader för placeringar 4 403 4 403 

   

Summa 9 793,5 8 319,5 

Kommentar till åtgärder 

LSS 

Enhetschefernas åtgärdsplan som togs fram i februari motsvarade nästan 950 tkr. Flera av 
åtgärdsplanerna har gett resultat, till exempel den som Linden tog fram och som handlade 
om att justera personaltätheten ned till den nivå som finns i budget. Andra har givit resultat 
en period, såsom Kvarngatans plan för att sänka personalkostnaderna, men sedan har 
behovet ökat igen pga återkommande och ökande svårigheter hos brukare. 

Den analys som pågår av resurser och behov inom avdelningens boenden förväntas resultera 
i att personalresurser kan samordnas och utnyttjas bättre. Om de som har behov av 
tillgänglighetsanpassade lokaler kan få bo i sådana, kan behovet av personal också minska 
något. 

IFO 

Under 2019 har följande åtgärder planerats och genomförts. 

Barn- och ungdomsenheten (inkl. förebyggande) 

Kortare vårdkedjor. Placeringar på institution har förkortats i förhållande till tidigare praxis. 
Familjebehandlare har introducerats i ärendet redan vid placering och ett arbete med 
vårdnadshavarna har pågått parallellt med placeringen, för att möjliggöra en smidig 
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övergång till hemmaplansvård efter en kortare tid på institution. Detta har gett lyckade 
resultat i flera ärenden, bland annat för en ungdom som hade svårigheter med missbruk och 
kriminalitet, samt med ett spädbarn med förälder som kunde flytta hem efter kortare vistelse 
på institution. I ett ärende har det inte givit ett hållbart resultat, utan ungdomen har fått 
placeras igen efter några månader hemma, men i övriga ärenden har det varit lyckat. Tyvärr 
har nya placeringar orsakat ett betydande budgetöverskridande, trots dessa lyckade åtgärder 
för att hålla nere kostnaderna i flera ärenden. 

Vakanshållning av tjänst. Ett vikariat inom förebyggande förlängdes inte, då det bedömdes 
möjligt för kollegorna att upprätthålla arbetet under en kortare period som återstod av en 
föräldraledighet. 

Vuxenenheten 

Vakanshållning av tjänster.  Delar av tjänster har vakanshållits då bedömningen gjorts att det 
varit möjligt under en period. Samtidigt var planen att vakanshålla drygt 2 tjänster, men 
detta visade sig inte möjligt, utan drygt en tjänst har i praktiken hållits vakant för att minska 
budgetöverskridandet. Detta har varit möjligt genom nya arbetssätt, där handläggningen har 
förenklats och fokus har lagts på att stötta brukaren i att hitta arbete och egen försörjning. 

Då prognosen först visade ett budgetöverskridande för vuxenenheten, i våras, var planen att 
sänka försörjningsstödskostnaderna genom mer effektiva metoder, men detta har inte varit 
möjligt. Ett ökat utflöde ur etableringen utan ordnad försörjning har sammanfallit med att 
Arbetsförmedlingen inte är lika aktiv när det gäller insatser till enskilda med ekonomisk 
ersättning (aktivitetsstöd, subventionerade anställningar och dylikt). 

VoO 

Åtgärder finns på respektive enhet för att minska underskottet, hemvården uppvisar trots 
åtgärder en negativ prognos p.g.a. sänkta intäkter. Trots förändrade scheman så är det 
svårigheter att justera personalen i förhållande till tilldelade timmar, arbete med detta pågår. 

Ssk enheten har stora svårigheter att rekrytera och kommer därför att ha ökade kostnader för 
bemanningssköterskor, förhoppning finns att det kommer att gå att rekrytera sjuksköterskor 
som är på plats till januari 2020. 
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Datum 

2019-11-19 

Dnr 

SON 2019-000109 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Majvor Smedberg, 0523 - 61 31 05 
majvor.smedberg@lysekil.se 
 
 

Ekonomisk åtgärdsplan med konsekvensbeskrivning 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2019-04-24, § 45 att inte gå vidare med den åtgärdsplan 
som tagits fram som motsvarande 12,5 mnkr för att nå en budget i balans 2019. 
Nämnden beslutade att hos kommunfullmäktige begära en utökad ekonomisk ram 
med 11,1 mnkr som motsvarade den ökning av placeringar inom avdelningarna 
barn- och unga och LSS.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-12, § 53 att utöka socialnämndens 
ekonomiska utrymme med 12,6 mnkr för 2019 som var nämndens prognostiserade 
underskott.  

Vid socialnämndens sammanträde 2019-10-30 § 144 – Ekonomisk uppföljning per 
september 2019 beslutades att enligt kommunens ekonomiska styrprinciper 
upprätta en åtgärdsplan.  Åtgärdsplanen presenteras vid socialnämndens 
sammanträde 2019-11-26, då den ekonomiska uppföljningen per september visar 
på ett underskott med 2,7 mnkr.   

Förslag till beslut  

Socialnämnden godkänner framtagen åtgärdsplan med konsekvensbeskrivning.      

  

Eva Andersson 
Förvaltningschef  
 

Bilaga/bilagor 

Ekonomisk åtgärdsplan 
Konsekvensbeskrivning 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Avdelningschefer 



EKONOMISK HANDLINGSPLAN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019-2020.
 Förslag till Åtgärder 20191115 Tidsperiod påbörjan av inhämtningen Tkr 2019 Tkr 2020 Ansvarig
Köpstopp i hela förvaltningen Omedelbart Eva
Anpassning av personalkostnader till budget LSS/ socialpsykiatri Omedelbart 2000 Julia
Översyn av boendestrukturen LSS/socialpsykiatri Påbörjat arbetet Julia
Översyn av utomkommunala placeringar LSS/ socialpsykiatri Påbörjat arbetet 0 900 Julia
Fortsatt tillfällig stängning av Gullvivan i avvaktan på permanent beslut. Pågår 0 5000 Johanna
Uppdrag från KF sänka placeringar BoU Arbete pågår 2019 4 350 7400 Julia/ Marianne

 

Åtgärder 4 350 7900

Åtgärder som måste göras 2 700 15300
Diff kvar att hitta 2 700 0



Anmärkning
Beräkning av belopp är inte möjlig att göra 
Förutsätter att nytt schema kan starta 1 mars 2020 innebär (5 tjänster 10 månader vardera)
Planeringstid för arbetet beräknas till första halvåret
Ett definierat ärende med årskostnad 1,2 mkr Hemtagning 1 april.
Resultatet för 2019 är inräknat i prognosen
Resultatet för 2019 är inräknat i prognosen



     2019-11-15 

 

Konsekvensbeskrivning av åtgärder ekonomisk handlingsplan 2019-2020 
Socialförvaltningen. 

 

1. Köpstopp i hela förvaltningen (exklusive investeringar) 
Innebär att inköp som inte är dagligvaror får skjutas på framtiden. Kan 
innebära ett ökat behov av inköp under 2020 istället. 
 
  

2. Anpassning av personalkostnader till budget LSS/ 
socialpsykiatri 

Översyn av alla personalscheman så att överensstämmelse med given 
personalbudget uppnås. En minskning av personalresursen behöver 
göras motsvarande 5 årsarbetare om nytt schema startar 1 mars 2020. 
En förberedelsetid finns alltså motsvarande 3 månader. Ingen möjlighet 
till personalförstärkning utöver budgetram.  

Arbetet behöver planeras på ett annat sätt och arbetsuppgifter får 
struktureras och prioriteras. Det medför kvalitetssänkning för brukarna 
i boendet i förhållande till i dag. Möjlighet till valfrihet i när insatser 
skall utföras kommer att påverkas. Restriktivitet avseende 
fritidsaktiviteter i boendet.  

För personal kommer annan schemaläggning och förändring av 
arbetstider att göras.  Samordning mellan personal på de olika 
enheterna under dygnets alla timmar för att minska behov av vikarier. 
Pröva att förlägga insatser på alternativa tider för att sprida arbetet 
under dagen. Översyn av om teknisk utrustning kan underlätta tillsyn 
utan personella besök? 

Ensamarbete för personal – större risk för hot och våldssituationer. 

Verksamheten bygger på att delegerade insatser utförs av 
undersköterskan.  

Minskad personal ökar risken för att ordinerade Hälso- och 
sjukvårdsinsatser kan utebli, p.g.a att sjuksköterskan har inte utrymme 
för att utföra delegerade arbetsuppgifter. 

Ökning av antalet Lex Sarah rapporter/Lex Maria rapporter till följd av 
mindre personal – kan också ge högre belastning för sjuksköterskorna 
då baspersonal kommer att ha mindre möjligheter att utföra uppgifter 
på delegation. 

 
 

3. Översyn av boendestrukturen LSS/socialpsykiatri  



Inom avdelningens boende finns brukare med olika åldrar och olika 
stödbehov. För att åstadkomma en bra kvalitet för alla brukare utefter 
deras individuella stödbehov behöver en översyn göras beträffande 
lokalernas tillgänglighet och sammansättning av brukare i boendet. 
Det kommer att medföra att omflyttningar behöver ske och påverka 
både brukare och personal. En bättre struktur i boendet kommer att ge 
förutsättningar för ett bättre individuellt stöd för brukarna och en 
bättre arbetsmiljö för personalen. Översynen omfattar såväl LSS som 
psykiatriboende, korttidsverksamhet och barnboende. 
 
  

4. Översyn av utomkommunala placeringar LSS/ socialpsykiatri 
Det finns idag flera utomkommunala placeringar av brukare inom 
avdelningen LSS/ socialpsykiatri. I första hand skall kommunen 
verkställa behovet i egen regi. När det inte lyckas skall ändå 
möjligheterna att pröva hemtagning kontinuerligt prövas. I nuläget har 
ett ärende identifierats för hemtagning till kommunal plats. Beräknad 
tidpunkt för flytt är 1 april 2020. 
Inga negativa konsekvenser bedöms till följd av hemflyttning av 
brukaren. 
 
  

5. Fortsatt tillfällig stängning av Gullvivan i avvaktan på 
permanent beslut.  

Gullvivan har varit tillfälligt stängd sedan mitten av juni 2019. 
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att undersöka 
möjligheterna till utbyggnad av äldreboendet från 12 - 21 platser. 
Uppdraget gavs till Lysekilsbostäder som anlitat arkitekt för att fullgöra 
uppdraget. Resultatet visade att det inte blir ändamålsenliga lokaler i 
anslutning till de befintliga lokalerna. 
Förvaltningen förslår nu att boendet är fortsatt tillfälligt stängt tills 
slutligt beslut om äldreboende på Skaftö fattats. 
Konsekvenserna blir att de äldre personer som nu tillfälligt flyttats till 
andra äldreboenden i kommunen får stanna kvar där. Det kommer inte 
att finnas något särskilt boende på Skaftö just nu vilket innebär att 
beslut om särskilt boende får verkställas på de övriga boendena i 
Lysekils kommun. 
Innebär en minskning med 12 boendeplatser i särskilt boende vilket 
minskar möjligheterna till att verkställa beslut om boende. Kan påverka 
möjligheterna till hemtagning av utskrivningsklara från sjukhus. Det 
minskar också möjligheterna till att styra ”ytterfallen” från hemtjänst 
till särskilt boende. 

För personal innebär en fortsatt tillfällig stängning att två personal får 
vara kvar på sina tillfälliga arbetsplatser på annan arbetsplats i 
kommunen. 

 
 

6. Uppdrag från KF sänka placeringar BoU 
Under 2019 har avdelningen för barn och unga arbetat med en 
handlingsplan för att minska sina kostnader som innebär att man ökat 



de förebyggande insatserna för att undvika placeringar. 
Familjebehandlare har vidareutbildats i olika metoder för att stödja och 
observera familjer på hemmaplan. En överflyttning av vård på HVB till 
familjehem har också arbetats med. En minskning av kostnader har 
skett under 2019. Inför 2020 har ett uppdrag givits från KF att fortsätta 
det arbetet. 
Det blir positiva konsekvenser för familjer och deras barn om det går att 
stödja dem på hemmaplan och att de unga kan fortsätta att bo hemma 
med stöd. Övergång från HVB till familjehem är också en positiv 
förändring under förutsättning att vårdbehovet är hanterbart och att 
tillgången på egna familjehem är gynnsamt. 
Däremot är en flyttning mellan olika vårdformer som endast sker 
utifrån ekonomiska skäl ogynnsamt, då det skadar den kontinuitet och 
den trygghet som barn och unga behöver i sin uppväxtmiljö. 
 
Konsekvenser för personal är att de behöver till föras mer utbildning för 
uppdraget och att handledning ges kontinuerligt. 
 
 
 
Eva Andersson 
Förvaltningschef socialförvaltningen 
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Datum 

2019-11-14 

Dnr 

SON 2019-000350 
 
Socialförvaltningen 
Maria Granlund, 0523 - 61 34 40 
maria.granlund@lysekil.se 
 
 

Intern kontroll 2020 - kontrollmoment 

Sammanfattning 

I enlighet med ”Riktlinjer för intern kontroll för Lysekils kommun” ansvarar 
nämnden för den interna kontrollen inom respektive område. Nämnden ska varje 
år, utifrån en riskanalys, besluta om vilka processer eller rutiner som ska granskas.  

När socialnämnden beslutat om vilka processer och/eller rutiner som ska granskas 
kommer processerna/rutinerna att utökas med kontrollmoment samt 
granskningsaktiviteter i en särskild plan för den interna kontrollen som läggs fram 
för beslut i socialnämnden i januari 2020.       

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar att processer/rutiner för […] ska granskas och ligga till 
grund för 2020 års internkontroll.       

Ärendet 

Förslag till processer och rutiner för Intern kontroll 2020 redovisas i separat 
dokument, hämtat ur Stratsys. Se bilaga 1. ”Förslag till processer och rutiner för 
intern kontroll 2020” 

De processer och rutiner som föreslås granskas är: 

 Förhandsbedömning av barn och unga 

 Uppföljning av personer som har beviljats insats, bostad med särskild service för 
vuxna enligt LSS, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn 
eller ungdomar enligt LSS eller särskilt boende enligt SoL för personen med 
psykisk funktionsnedsättning, där insatsen verkställs av annan utförare än 
Lysekils kommun 

 Kommunens rutin för rehabilitering 

 

Förvaltningens synpunkter  

Processerna är valda utifrån förslag från socialförvaltningens ledningsgrupp.  

Granskningen kommer att omfatta om det finns aktuella och kända rutiner och 
riktlinjer för de olika processerna och knyter därmed an till socialnämndens 
utvecklingsmål om att nämnden i ökad utsträckning ska ge medarbetarna 
förutsättningar att utföra sitt grunduppdrag och brukarnas behov.  

För valet av processen ”Förhandsbedömning av barn och unga” ligger även 
inkomna avvikelser samt resultatet från Ensolutions genomlysning av 
verksamheten för barn och unga från 2017 till grund. I rapporten framkommer det 
bl.a. att handläggare upplever det svårt att hålla tider för förhandsbedömning.   
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Dnr 

SON 2019-000350 
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Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Maria Granlund 
Handläggare 

 

Bilaga/bilagor 

Förslag till processer och rutiner för intern kontroll 2020 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Utredare 
Kvalitetschef KSF 



 

Förslag till processer och rutiner 
för intern kontroll 2020  

Socialnämnd 
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1 Inledning 

I enlighet med ”Riktlinjer för intern kontroll för Lysekils kommun” ansvarar nämnden 

för den interna kontrollen inom respektive område. Nämnden ska varje år, utifrån en 

riskanalys, besluta om vilka processer eller rutiner som ska granskas.  

När socialnämnden beslutat om vilka processer och/eller rutiner som ska granska 

kommer processerna/rutinerna att utökas med kontrollmoment samt 

granskningsaktiviteter i en särskild plan för den interna kontrollen som läggs fram för 

beslut i socialnämnden i januari 2020.  

2 Förslag på processer och rutiner som ska granskas 

En riskanalys identifierar potentiella risker i verksamheten samt bedömer hur sannolika 

riskerna är och vilka konsekvenser riskerna skulle kunna få. 
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Konsekvens 

 

Hög Medel Totalt: 18 

 

Hög 

Medel 

Låg 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (mycket troligt att fel 
uppstår) 

Allvarlig (Är så allvarlig att fel 
inte får inträffa) 

3 Möjlig (finns en möjlig risk) Kännbar (Uppfattas som 
besvärande) 

2 Mindre sannolik (risken är 
mycket liten) 

Lindrig (Uppfattas som liten) 

1 Osannolik (risken är obefintlig) Försumbar (Är obetydlig) 
 

 

12 7 18 6 

17 16 13 

15 

14 9 8 4 3 

10 11 5 2 1 

5 13 
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Process / rutin   Risk Sannolikhet Konsekvens 

Förhandsbedömning 

av barn och unga. 

1  Risk för att ansökningen 

eller anmälan inte 

registreras i Magna Cura 

inom 24 timmar. 

2. Mindre 

sannolik 
4. Allvarlig 

2  Risk för att 

skyddsbedömning inte 

genomförs inom 48 

timmar från det att 

anmälan inkom. 

2. Mindre 

sannolik 
4. Allvarlig 

3  Risk för att 

skyddsbedömningen inte 

har dokumenterats enligt 

rutinen 

3. Möjlig 4. Allvarlig 

4  RIsk för att 

förhandsbedömning inte 

avslutas senast 14 dagar 

från inkommen anmälan. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 

5  Risk för att tidigare 

registrerade uppgifter i 

personakt eller tidigare 

inkomna anmälningar inte 

inhämtas. 

2. Mindre 

sannolik 
4. Allvarlig 

6  Risk för att kontakt inte 

tas med samtliga 

vårdnadshavare. (Inte 

tillämpligt om det finns 

särskilda skäl att inte göra 

det) 

4. Sannolik 4. Allvarlig 

7  Risk för att anmälaren inte 

bjuds in till mötet mellan 

familjen och 

socialtjänsten. (Inte 

tillämpligt när anmälaren 

är privatperson) 

4. Sannolik 3. Kännbar 

8  Risk för att det saknas 

dokumenterad bedömning 

av skälen till att samtal 

inte har hållits med 

barnet. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 

9  Risk för att det inte görs 

en bedömning av om det 

finns behov för att träffa 

barn och föräldrar 

tillsammans i syfte att få 

inblick i familjens 

samspel. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 
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Process / rutin   Risk Sannolikhet Konsekvens 

10  Risk för att kontakt tas 

med någon utomstående, 

t.ex. lärare, fritidsledare, 

BVC, personer i nätverket 

i syfte att hämta 

information om barnet 

innan utredning är inledd. 

2. Mindre 

sannolik 
3. Kännbar 

11  Risk för att skälen till 

beslut om att inte inleda 

en utredning inte 

dokumenteras. 

2. Mindre 

sannolik 
4. Allvarlig 

12  Risk för att avvikelser i 

förhandsbedömningen 

inte rapporteras som en 

avvikelse i 

ledningssystemet. 

4. Sannolik 3. Kännbar 

13  Risk för att 

vårdnadshavare och barn 

inte underrättas om att 

utredning har inletts. 

3. Möjlig 3. Kännbar 

Uppföljning av 

personer som har 

beviljats insats 

bostad med särskild 

service för vuxna 

enligt LSS, boende i 

familjehem eller 

bostad med särskild 

service för barn eller 

ungdomar enligt LSS 

eller särskilt boende 

enligt SOL för 

personen med 

psykisk 

funktionsnedsättning, 

där insatsen 

verkställs av annan 

utförare än Lysekils 

kommun. 

14  Risk för att uppföljning 

inte görs av att insatsen är 

av god kvalitet 

3. Möjlig 4. Allvarlig 

15  Risk för att det inte görs 

uppföljning av att den 

enskilde får den beviljade 

insatsen utifrån beslutet 

3. Möjlig 4. Allvarlig 

16  Risk för att riktlinjer och 

rutiner för uppföljning 

saknas eller är bristfälliga 

3. Möjlig 3. Kännbar 

17  Risk för bristande 

följsamhet till riktlinjer 

och rutiner för 

uppföljning 3. Möjlig 3. Kännbar 

Kommunens rutin 

för rehabilitering 

18  Risk för att 

rehabiliteringsprocessen 

inte görs enligt rutin för 

rehabilitering 

4. Sannolik 4. Allvarlig 
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Datum 

2019-11-13 

Dnr 

SON 2019-000038 
 
Socialförvaltningen 
Majvor Smedberg, 0523 - 61 31 05 
majvor.smedberg@lysekil.se 
 
 

Ej verkställda beslut kv 3 - IFO 

Sammanfattning 

Socialnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård- och omsorg 
(IVO) om en beviljad insats enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) inte verkställts inom tre månader.   

Socialnämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom tre månader.  

Om IVO bedömer att insatser inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten 
ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten 

Rapporten ska också rapporteras till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av redovisningen och överlämnar rapporten för kännedom 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.       

Ärendet 

Rapportering av beslut som saknar insats till IVO sker sedan 2018-01-01 endast i de 
fall beslut saknar insats.  

Att rapportera för individ- och familjeomsorgen kvartal tre 2019: 

 Nya ärenden rapporterade 0 

Återrapportering görs i fyra tidigare ärenden 

 Kontaktfamilj har verkställts i två ärenden 

 Annan insats har verkställts i ett ärende 

 Beviljad insats har avböjts i ett ärende 

Kvarstående fyra ärenden som saknar beviljad insats 

 Kontaktfamilj tre ärenden 

 Kontaktperson ett ärende     

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Frida Lilliehorn 
Handläggare 

 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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Datum 

2019-11-13 

Dnr 

SON 2019-000025 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Majvor Smedberg, 0523 - 61 31 05 
majvor.smedberg@lysekil.se 
 
 

Tjänsteskrivelse 

Sammanfattning 

Placeringar av barn och unga samt av vuxna med missbruksproblematikkan ha stor 
påverkan på socialnämndens ekonomiska resultat.  

För att bättre följa budgetläget för placeringar inom barn/ungdoms- och 
vuxenenheten tar förvaltningen fram en sammanställning varje månad som 
redovisas för nämnden.     

Förslag till beslut  

Nämnden noterar informationen.      

  

Namn 
Förvaltningschef 

Majvor Smedberg 
Handläggare 

 

Bilaga/bilagor 

Sammanställning placeringar vuxna per 2019-11-05 
Sammanställning placeringar BoU per 2019-11-05 



Placeringar Vuxna 2019

2019-11-05 (Underlag till prognos oktober)

Vårdform

I budget 2019, 

tkr

Prognos per 

191105, tkr

Prognos per 

191004, tkr Förändring

Institutionsvård missbruk 1 423 2 391 2 296

En lägre dygnskostnader 3 månader för en placerad 

(utslussplacering motsvarande 30 tkr) men också en 

förlängd placering med 50 dagar motsvarande 124' i 

ökade kostnader.

Missbruksboende m inslag av vård 319 0 0

Konsulentstöttat Familjehem 0 380 380

Extern öppenvård 0 115 115

Summa 1 742 2 886 2 791

Skyddat boende

I budget 2019, 

tkr

Prognos per 

191105, tkr

Prognos per 

191004, tkr Förändring

Pga Våld i nära relationer 56 956 952 6 dagar förlängt ärende motsvarande 4 tkr.



Placeringar Barn och ungdom 2019
2019-11-12 (Underlag till prognos per oktober)

Vårdform

I budget 

2019, tkr

Prognos 

per 

191112

Prognos 

per 

191007 Förändring

Familjehem, kons. 9 517 10 677 10 677

Familjehem, egna 4 617 4 000 4 005

Institution LVU & SOL 6 271 21 029 19 875

Högre dygnskostnad för en placerad för sista kvartalet, motsvarande en ökad 

kostnad på 225'. En person som varit omplacerad i hemmet, som åter blivit 

institutionsplacerad (motsvarar 387 tkr). En till person som varit avviken är 

åter och räknar med en tillkommande kostnad på 432 tkr. Tre barn placerade 

på institution i 4 dagar, nu i hemmet (109 tkr). 

Korttidsvård 0 492 492 Avslutat ärende

Köpt öppenvård 0 0 0

Summa 20 405 36 198 35 049
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Datum 

2019-11-13 

Dnr 

SON 2019-000113 
 
Socialförvaltningen 
Göran Emanuelsson, 0523 - 61 33 98 
goran.emanuelsson@lysekil.se 
 
 

Ej verkställda beslut kv 3 - SoL och LSS 

Sammanfattning 

Socialnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård- och omsorg 
(IVO) om en beviljad insats enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) inte verkställts inom tre månader.   

Socialnämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom tre månader.  

Om IVO bedömer att insatser inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten 
ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten 

Rapporten ska också rapporteras till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer      

Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av redovisningen och överlämnar rapporten för kännedom 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.      

Ärendet 

Rapport för kvartal tre har upprättats och skickats till IVO. Rapporteringen till IVO 
sker på individnivå. 

Förvaltningens synpunkter eller utredning 

Av rapporten framgår att ej verkställda beslut under kvartal tre är – 14 ärenden 
(fem kvinnor och nio män) 

Tidigare anmälda beslut 

Tre tidigare anmälda ärenden verkställds under kvartalet (två kvinnor och en man) 

Ett tidigare anmält ärende avslutades utan verkställighet (en kvinna).   

Marianne Sandsten 
Avdelningschef 

Göran Emanuelsson 
Handläggare 

 

Bilaga/bilagor 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13 
Rapport över ej verkställda beslut kv 3, 2019 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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Datum 

2019-11-18 

Dnr 

SON 2019-000015 
 
Socialförvaltningen 
Marianne Sandsten, 0523 - 61 33 33 
marianne.sandsten@lysekil.se 
 
 

Information om lediga platser på särskilt boende samt 
beläggningsgrad på korttidsboende enligt socialtjänstlagen 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen informerar om antal lediga platser på särskilt boende samt hur 
många personer med biståndsbeslut som väntar på en ledig plats.                                                                                                                 
Socialförvaltningen lämnar också information om aktuell beläggning på 
korttidsboendet Kompassen.          

Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av informationen.      

Ärendet 

Av rapporten framgår:                                                                                             
Antal lediga platser på särskilt boende  
Antal personer som väntar på ledig plats  
Beläggningsgrad på korttidsboende Kompassen 2019-11-14    

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Marianne Sandsten 
Avdelningschef biståndsenheten 

 

Bilaga/bilagor 

Underlag för rapport 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Lysekils kommun 

Socialförvaltningen                                                                                                                                                                                                                                                           

Biståndsenheten 

Delegationsrapport till Socialnämnden  enligt 4 kap 1§ 
Rutin: 
Biståndshandläggare rapporterar på blankett till nämndsekreterare i SON vid det datum då övriga 

handlingar ska lämnas inför kommande nämndsammanträde.  

 

Avser 2019-11-14 

 

Enhet Antal lediga 
lägenheter 

Lysekilshemmet 1 avd. 2 (demens) 
inte klar 

Skärgårdshemmet 0 

Stångenäshemmet  0 
Skaftöhemmet 

 

Område Antal beslut om 
plats, säbo 

Orsak till beslut Väntat över 3 månader Väntar på Kompassen 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lysekil/centrum 2 Somatik Nej, beslutsdatum 
2019-09-11 och 
2019-09-24 

Nej 

Lysekil/centrum väst 2 Somatik  Nej, beslutsdatum 
2019-10-22 och 
2019-11-07 

Ja båda 

Lysekil/Slätten 1 Somatik Ja, beslutsdatum 
2019-04-01 men 
tackat nej till erbj 
2019-05-10 och 
2019-10-01, 
omprövning pågår 

Nej 

Lysekil/Mariedal 1 Somatik Nej, beslutsdatum 
2019-10-29 

Ja men nu på sjukhus 

Lysekil/Syd      
Skaftö     
Brastad 
 
Annan kommun 

1 
 
1 
 

Somatik 
 
Somatik 

Nej, beslutsdatum 
2019-10-25 
Nej, beslutsdatum 
2019-09-23 

Ja 
 
Ja i hemkommunen 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beläggning Kompassen 2019 11 14: 

  

 

 12 personer på korttidsplats varav 9 med beslut på särskilt boende. Ingen av dessa personer bedöms dock klara att  

gå hem i väntan ledig plats. Övriga tre personer har ansökt om särskilt boende och utredning pågår. 

 

  3 personer på växelvård 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

                     

Datum: 2019-11-14 Namn: Anette Nyfjäll 
             Biståndshandläggare, Biståndsenheten 

 



 

  Kommunfullmäktige    

 

Sammanträdesprotokoll 
2019-10-23 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

LKS § 103 Dnr 2019-000092  

Uppföljning 3 för Lysekils kommun 2019  

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 3 per 31 augusti 
2019.  

Rapportering sker efter styrmodellen och omfattar kommunens kvalitetsfaktorer för 
att säkerställa grunduppdraget, ekonomi, personal och en lägesbeskrivning kring 
arbetet med utvecklingsmålen. Indikatorer redovisas med uppgifter för 2018 och för 
utfall 2019 om det gjorts någon mätning. Många av indikatorerna mäts årsvis och 
därför saknas värde för 2019. 

I samband med förra prognosen fick kommundirektören i uppdrag att verka för att 
kommunen håller det budgeterade resultatet, vilket denna prognos visar. 

En viktig del i prognosen är att socialnämnden genomför åtgärder i enlighet med 
beslutad handlingsplan och att deras prognos på –12,6 mnkr är stabil. 

Utbildningsnämnden prognosticerar ett mindre underskott på -1,1 mnkr och 
nämnden presenterar åtgärder för att komma i balans. Samhällsbyggnadsnämnden 
har en prognos på -3,8 mnkr och redovisar en handlingsplan för att komma i 
budgetbalans. Nämndernas prognostiserade underskott balanseras mot överskott 
när det gäller den s k budgetregleringsposten (+22,9 mnkr) och högre skatteintäkter 
(+7,4 mnkr).    

Kommunstyrelsen prognosticerar ett positivt resultat för helåret 2019 på 29,5 mnkr.     

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-09, § 153 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-27 
Uppföljningsrapport 3 2019 för Lysekils kommun          

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP) och Christina Gustavsson (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 3, 2019.     

 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och styrelser  

 







 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 
2019-09-18 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

LKS § 84 Dnr 2018-000639 

Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete 
Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges budget för 2019 finns utvecklingsområdet ”Vi tar ansvar för 
miljön”. Till utvecklingsmålet har kommunstyrelsen i sin budget för 2019 formulerat 
en strategi som handlar om att ta fram riktlinjer för hur Lysekils kommun ska arbeta 
med miljöfrågorna i den egna organisationen i syfte att skapa struktur och ge 
vägledning till verksamheterna i miljöarbetet.  

Med utgångspunkt i utvecklingsmål och strategier har förvaltningen tagit fram 
förslag till Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete.      

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 132 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-22 
Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Monica Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete. 
Riktlinjerna gäller även för de av kommunen helägda bolagen.      

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 



Lysekils kommuns 
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Fastställt av:   Kommunfullmäktige 
 
Datum:   2019-09-18, § 84 
 
För revidering ansvarar:   Kommunstyrelseförvaltningen, avdelningen för  

Hållbar utveckling  
 
För ev. uppföljning och  
tidplan för denna ansvarar:   Kommunstyrelseförvaltningen, avdelningen för  
   Hållbar utveckling 
 
Dokumentet gäller för:   Alla nämnder och bolag 
 
Dokumentet gäller till och med: 2021.  
 
Dokumentansvarig:  Avdelningschef Hållbar utveckling 
 
Dnr:   LKS 2018-000639  
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Några viktiga begrepp 
Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för kommunens långsiktiga planering. Social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt beroende av 
varandra. Begreppet ”Hållbar utveckling” formulerades 1987 av den så kallade 
Brundtlandkommissionen som på uppdrag av FN tagit fram rapporten ”Vår 
gemensamma framtid” i vilken man redogjorde för sambandet mellan ekonomisk 
utveckling och miljöförstöring. Här sägs att hållbar utveckling innebär "att 
utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov".  
 
Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och 
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och 
människans hälsa till vad de "klarar av". 
 
Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser 
på lång sikt. 
 
Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle 
där grundläggande mänskliga behov uppfylls. 

Ekologisk hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet betyder att samhället utvecklas i samstämmighet med naturen, 
och innebär för kommunens organisation att vi ska bedriva våra verksamheter på ett 
sätt som inte påverkar planeten och våra naturresurser på ett långsiktigt negativt sätt. 
Den ekologiska hållbarheten innefattar allt det som har med jordens ekosystem att 
göra. Detta innebär att hela kedjan; produktion, användning och avlägsnandet av varor 
och tjänster inte får kompromissa med ekosystemets bärförmåga, dvs. att naturen 
måste hinna återskapa uttagna resurser.  

Ekosystemtjänster 
Är tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar om 
vanliga tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. Vi människor 
får nyttan antingen direkt som när växter producerar syre, eller genom en insats, som 
när vi bedriver jordbruk som ger livsmedel 

Förnyelsebara resurser 
Förnyelsebara resurser är den typ av råvaruresurser som naturen återskapar inom 
överskådlig tid. Motsatsen är ändliga resurser som förvisso även de kommer att 
återskapas på nytt men det tar mycket lång tid, ofta miljontals år. Flödesresurser är 
resurser som flödar till och på jorden oberoende av nyttjandet, exempel på sådana är 
sol och vind. 

Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen innebär att man ska undvika förändringar/åtgärder som man 
inte vet tillräckligt mycket om. En tillämpning kan vara att inte använda kemikalier 
eller produkter som man inte vet är ofarliga. Detta har att göra med att miljön är så 
komplex så att det kräver långt gående kunskaper för att man ska kunna vara säker. 
Man ska komma ihåg att de flesta av dagens miljöproblem var vi omedvetna om vid 
deras begynnelse.  
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Inledning och syfte 
 
I Lysekils kommun vill vi komma till rätta med miljöproblemen och inte lämna över 
dem till kommande generationer. Vi strävar efter att skapa ett hållbart samhälle ur 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. I praktiken innebär det att vi varken får 
överutnyttja naturresurser eller påverka miljön mer än den tål. 
 
Lysekils kommuns verksamheter och bolag har olika uppdrag och förutsättningar. 
Samtidigt är ansvaret för vår miljö, för klimatet och människors hälsa något vi har 
gemensamt. Riktlinjerna för ett strukturerat miljöarbete lyfter fram de viktigaste 
miljöfrågorna som vi har att arbeta med. En grundsten i vårt miljöarbete är strävan 
efter att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Det ska vara enkelt och lönsamt 
att göra hållbara val för alla som bor och verkar i kommunen samt för våra besökare. 
Det ska vara lätt att göra rätt, helt enkelt! 
 
För att nå vårt mål måste det ekologiska hållbarhetsperspektivet genomsyra både 
kommunens interna och utåtriktade arbete. Vi gör redan mycket som vi är stolta över – 
samtidigt har vi också mycket kvar att göra. Lysekils kommun ska vara en förebild som 
andra kommuner, företag, organisationer och privatpersoner kan lära sig av  
 
Vårt miljöarbete ska präglas av långsiktighet, helhetssyn och kreativitet. En tydlig 
inriktning och regelbunden uppföljning är viktiga redskap i vår strävan efter ständig 
förbättring och utveckling. 
 
Syftet med riktlinjerna är att de ska vara vägledande för miljöarbetet i kommunen. 
Riktlinjerna gäller för hela kommunens organisation, såväl nämnder som bolag. 
 
Lysekils kommun ska vara en hållbar och attraktiv kommun som prioriterar det lokala 
och förnyelsebara. Avsikten är att energin ska komma från fossiloberoende källor. 
Naturen och ekosystemtjänsterna i vår kommun ska värderas högt och Lysekils 
kommun ser ansvar och möjligheter i vårt förhållande till vår omvärld. 

Förutsättningar 
Styrdokument 
 
Världen: Den ekologiska hållbarheten är även en av dimensionerna i FN:s 17 globala 
utvecklingsmål. Agenda 2030 handlar bland annat om att bekämpa 
klimatförändringen, skydda, återställa och främja hållbart nyttjande av ekosystemen, 
hejda förlust av biologisk mångfald, säkerställa rent vatten och ha en hållbar 
konsumtion. Som kommun har vi en viktig roll i arbetet för att nå målen. Relevanta 
globala mål är därför kopplade till riktlinjerna, men det är viktigt att veta att alla mål är 
beroende och länkade till varandra. 
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Sverige: Sveriges riksdag har fastställt ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål 
med ett tjugotal etappmål för ekologisk hållbarhet som hela Sverige ska arbeta efter. 
Kommunerna är mycket viktiga i arbetet för att nå miljömålen. Genom att översätta 
nationella och regionala miljömål till lokala mål och åtgärder blir miljömålen redskap 
för den lokala politiken och att omsätta åtaganden till praktisk handling. Kommunerna 
har, med sitt ansvar för lokal utveckling och en god livsmiljö, stora möjligheter att styra 
utvecklingen i miljön genom fysisk planering av mark, vatten och bebyggd miljö. 
 

 
 
Västra Götaland: De regionala miljömålen består både av tidigare beslutade 
nationella miljökvalitetsmål med preciseringar och etappmål som antogs som regionala 
2013 (förutom Storslagen fjällmiljö som inte är aktuellt i länet), samt de nya regionala 
tilläggsmålen som beslutades i september 2015. De regionala miljömålen är levande, 
vilket innebär att de kommer att uppdateras med jämna mellanrum. 
 

 
 
Lysekils kommun: Visionen Lysekil 2030 utgår från att Lysekil ska ställa om till ett 
hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara ska vara förstahandsval. Vidare har 
kommunen i budgeten fem utvecklingsområden som bedöms vara viktiga och 
avgörande för att kommunen ska utvecklas i en positiv riktning. Utvecklingen ska vara 
långsiktigt hållbar både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Ett av utvecklingsområdena 
är ”Vi tar ansvar för miljön” där kommunfullmäktige i budgeten för 2020 beslutat 
enligt nedan: 

 

Vi tar ansvar för miljön 
 
Definition och motivering 

Vår unika natur är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att vi är en attraktiv 
kommun. Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta. Kunskap och ett strukturerat miljöarbete skapar 
engagemang och ger förutsättningar för ett hållbart agerande i vardagen. Vi verkar för 
en hållbar konsumtion som inte bidrar till ökade miljö- och hälsoproblem lokalt eller 
globalt. 
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Inriktning 

FN antog 2015 Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling som omfattar 
alla tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga. Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av de globala 
målen vilket förutsätter ett engagemang från alla samhällssektorer och Lysekils 
kommun vill ta sin del i det arbetet. 
 
I Sverige utgår arbetet med den miljömässiga delen av hållbar utveckling från 
Generationsmålet och de 16 nationella miljökvalitetsmålen. För Västra Götaland finns 
kompletterande regionala miljömål samt klimatstrategin ”Klimat 2030 Västra Götaland 
ställer om”. 
 
Genom ett aktivt och strukturerat miljöarbete som är väl spritt i organisationen bidrar 
Lysekils kommun till att de globala, nationella och regionala målen nås. Vi är drivande i 
miljöarbetet och involverar invånare, näringsliv och andra organisationer i arbetet som 
ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Lysekils kommun idag och i 
framtiden. 
 
Vi fokuserar på fyra utmaningar i miljöarbetet: 
 

• Hållbara perspektiv – kunskap och delaktighet ger grund för hållbara val vid 
konsumtion av varor och tjänster. 

• Hållbar samhällsplanering – vi bygger ett hållbart samhälle och skapar 
förutsättningar för en hälsosam livsmiljö. 

• Fossilbränslefritt och energieffektivt Lysekil – vi minimerar utsläppen av 
växthusgaser och optimerar resursanvändningen. 

• Hållbar natur – vi värnar våra naturmiljöer och den biologiska mångfalden. 
 
Utvecklingsmål 

• Lysekils kommun ska konsumera hållbart. 
• Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle. 

 
Kommunfullmäktige har beslutat om vision, utvecklingsområden, inriktningar och 
utvecklingsmål. Kommunstyrelsen specificerar vilka strategier som ska väljas kopplat 
till utvecklingsmålen. De åtgärder som sedan krävs ansvarar 
kommunstyrelseförvaltningen och kommundirektörens ledningsgrupp för att 
genomföra. Utvecklingsmålen följs upp och rapporteras med ett antal indikatorer.  
 

Strukturerat miljöarbete utifrån kommunens styrmodell 
Miljöarbetet ska bedrivas inom ramen för den årliga planering och uppföljning som 
sker inom ramen för Lysekils kommuns styrmodell. Miljöaspekter ska ingå som en del i 
de verksamhetsplaner som förvaltningarna årligen utarbetar på varje nivå i 
organisationen. Allt arbete ska utgå från vision och värdegrund, utvecklingsmål och 
uppdrag samt de styrdokument som definierar verksamhetens grunduppdrag.  
 
Detta innebär att varje verksamhet löpande ska arbeta systematiskt och strukturerat 
med att:  
 

• Analysera förutsättningar och ta fram underlag för miljöarbetet. 
• Planera verksamhet/insatser för miljöarbetet. 
• Säkerställa genomförande genom operativt arbete i verksamheterna. 
• Följa upp och analysera mätetal, genomförande och förbättringsarbete. 
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Kommunens styrmodell bygger på dialog vilket är en framgångsfaktor för miljöarbetet 
som ska genomsyras av ansvarstagande, kunskap och delaktighet. För att miljöarbetet 
ska bli effektivt krävs att ledningen i organisationen är aktiv. 
 

 
 
 

Ansvar och roller i miljöarbetet 
I Lysekils kommun ska alla verksamheter arbeta för ett ekologiskt hållbart samhälle. 
Förtroendevalda och alla medarbetare i kommunen ska vara goda förebilder genom att 
ta sitt ansvar för nuvarande och kommande generationer. Vi har alla ansvar för en 
hållbar framtid. Varje verksamhet inom kommunen ska därför bedriva ett strukturerat 
miljöarbete enligt dessa riktlinjer.  
 
Kommunstyrelsen har ansvaret för övergripande strategiska miljöfrågor i Lysekils 
kommun. Kommunstyrelseförvaltningen och avdelningen för Hållbar utveckling utgör 
en stödfunktion i arbetet till såväl kommunledning som de olika verksamheterna. 
 
Uppföljning och redovisning av kommunens övergripande utvecklingsmål är en viktig 
del av uppdraget, liksom omvärldsbevakning och analys av nuläget. Vidare ingår 
samordning av kommunövergripande processer och projekt samt nätverk för 
kontaktpersoner. Alla kommunala förvaltningar och bolag ska utse en kontaktperson 
för miljöarbetet för att säkerställa samverkan och informationsöverföring. 
 
Lysekils kommun ska arbeta aktivt med utveckling av samverkan mellan förvaltningar 
och verksamheter för ett mer kvalitativt och samordnat miljöarbete. Det kan medföra 
en ökad resurseffektivitet genom att verksamheterna får en ökad kännedom om 
varandras kunskap, kompetens och verksamhet.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän svarar för tillsyn och prövning enligt miljöbalken i 
de tre kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Nämnden har en viktig roll i att 
delta med sin kompetens i respektive kommuns arbete med bland annat strategiska 
styrdokument och i samhällsplaneringen.  
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Inriktning av miljöarbetet 
Hållbar konsumtion 
En stor del av dagens miljöproblem hänger samman med vår konsumtion av varor och 
tjänster. Vi använder för mycket av jordens resurser och i många fall använder vi inte 
resurserna på det mest effektiva sättet. För att vår konsumtions negativa klimat- och 
miljöpåverkan ska minska måste vi förändra hur och vad vi konsumerar.  
 
Lysekils kommun är en stor organisation vars egen konsumtion av varor och tjänster 
har en stor påverkan på miljön och klimatet. Kommunen kan också vara en förebild för 
dem vi möter i vår verksamhet. Genom att kommunicera vårt miljöarbete och goda 
exempel vill vi bidra till ett ökat engagemang hos Lysekilsborna.  
 
Sex områden är prioriterade för att nå en mer hållbar konsumtion i kommunens 
verksamheter: 
 

Upphandling 

Offentlig upphandling står för omkring en femtedel av Sveriges totala BNP. Med sin 
köpkraft har därmed kommuner, landsting och regioner en verklig möjlighet att 
påverka i hållbar riktning. Kommunen ska verka för en långsiktig hållbar utveckling 
genom att upphandla varor och tjänster som bidrar till en god livsmiljö och har en 
begränsad påverkan på klimatet med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta innebär att 
kommunen köper varor och tjänster utan att orsaka ökade miljöproblem. 
Upphandlingen ska ske med stöd av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. 
Resultatet ska följas upp årligen. Kommunstyrelseförvaltningen samordnar arbetet 
med att säkerhetsställa hållbara upphandlingar. 
 

Effektiv och fossilbränslefri energianvändning  

Klimatpåverkan kan i många fall minska med hjälp av energieffektivisering av 
befintliga byggnader och att vid nybyggnation välja energieffektiva lösningar. Vid 
nybyggnation ska kommunen sträva efter så kallade nära-noll-hus i enlighet med EU-
direktiv och plan- och byggförordningen (PBF).  
 
I kommunens lokaler ska fossila bränslen fasas ut och förnybara energilösningar 
användas i så hög utsträckning som möjligt. Kommunen ska vara en föregångare i att 
använda pröva ny och innovativ teknik. 
 

Ekologisk och klimatsmart mat 

Måltider som serveras inom kommunens verksamheter ska så långt som möjligt vara 
ekologiska och klimatsmarta. Lysekils kommun strävar också efter en ökad andel 
vegetabiliska livsmedel samt att säsongsanpassa måltiderna. Vidare ska matsvinnet 
minimeras i alla verksamheter. Vid inköp av livsmedel ska hänsyn tas till 
produktionsvillkor, minskade transporter, förbättrad avfallshantering och minskad 
energianvändning. I enlighet med regeringens Livsmedelsstrategi ska ambitionen för 
offentlig sektor vara att 60% av livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade 
ekologiska produkter år 2030.  
 
Kaffe och te som erbjuds i kommunens verksamheter ska vara rättvisemärkt och 
KRAV-märkt eller motsvarande. Mjölk ska vara ekologisk. Frukt ska om möjligt vara 
ekologisk eller säsongsanpassad. Kött ska vara producerat enligt svenska 
djurskyddskrav. 
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Avfallshantering  

Grundkraven för sortering av avfall inom varje verksamhet i kommunen är: Matavfall, 
papper/tidningar, wellpapp/kartong, pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar, 
batterier samt farligt avfall. Kravet gäller alla arbetsplatser i koncernen Lysekils 
kommun som verkar i lokaler som ägs eller hyrs av kommunen. Kommunens olika 
boenden är undantagna på grund av den personliga integriteten.  
 

Transporter 

Vid resor i tjänsten ska allmänna kommunikationsmedel som buss eller tåg väljas i 
första hand. Flygresor kan användas i undantagsfall när tidsvinsten blir betydande. 
Kommunens fordonspark ska bestå av bilar med låg miljöpåverkan, år 2030 ska 
kommunen i enlighet med det nationella målet ha en fossiloberoende fordonsflotta. Vid 
sammankomster som kräver resor ska digitala mötesalternativ alltid övervägas som ett 
alternativ.  
 

Kemikalieanvändning 

I vår vardag finns tusentals olika kemikalier – i kläder, mat, leksaker, möbler och 
hygienprodukter. Kemikalier underlättar vår vardag men vissa av dessa är miljögifter 
som kan orsaka cancer, skada vår arvsmassa, minska våra möjligheter att få barn eller 
påverka våra hormonsystem. Därför ska Lysekils kommun arbeta för att skapa giftfria 
miljöer och en plan för att minska användningen av skadliga ämnen ska tas fram. 
 
Barn är särskilt känsliga eftersom de växer och utvecklas. Därför ska den miljö där 
barnen vistas, som förskolor, skolor och idrottsplatser, prioriteras. Vi skapar giftfria 
miljöer genom att ställa krav på det vi köper in och byter ut leksaker, kläder, möbler, 
byggmaterial och andra produkter som innehåller farliga ämnen. 
 

Hållbar natur 
Våra unika naturresurser är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att Lysekil är 
en attraktiv kommun. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem eftersom deras funktion och processer bygger på att det sker ett samspel 
mellan olika arter som alla har olika roller. Naturen har även ett stort värde för vår 
fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 
 
Vi ska ha god kunskap om kommunens värdefulla naturmiljöer och ta hänsyn till dem 
vid planering och exploatering. Vi ska sköta och förvalta kommunens naturresurser på 
ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden och ökar dess resiliens. Vi ska också ha 
god kunskap om kommunens marina miljöer och verka för en god marin livsmiljö.  
 

Hållbar samhällsplanering 
Genom den fysiska planeringen och hur vi exploaterar ska vi bidra till långsiktig hållbar 
användning av mark och vatten. Genom att integrera miljö- och naturhänsyn i 
planeringen ska vi bidra till ett gott miljötillstånd och en hälsosam livsmiljö som är 
förutsättningen för en attraktiv kommun. Ekosystemtjänster samt grön och blå 
infrastruktur ska värnas i den fysiska planeringen som vi också måste anpassa till 
framtidens klimat- och väderfenomen.  
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LKS § 104 Dnr 2019-000284  

Revidering av riktlinjer för Lysekils kommuns styrmodell 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-31, § 48 om Lysekils kommuns styrmodell. 
Styrmodellen är ett styrdokument, riktlinjer som gäller för alla nämnder och 
förvaltningar. 

Nuvarande riktlinjer för kommunens styrmodell har reviderats och anpassats till 
nuvarande situation. Ingen större förändring har föreslagits utan mer 
förtydliganden av hur de reguljära processerna kring styrmodellen fungerar. Det har 
bland annat gjorts förtydliganden kring planerings- och budgetprocessen. 

I det fortsatta arbetet med ledning och styrning är det viktigt att ta vara på all 
investering som gjorts i samband med implementering och utveckling av 
styrmodellen.     

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-09, § 154 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-19 
Riktlinjer – Lysekils kommuns styrmodell        

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Att återremittera ärendet för tydliggörande av koppling till 
kommunallagen när det gäller mål och målformulering samt inarbetande av 
synpunkter från revisionsgranskningen av årsredovisning 2018. 

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa reviderade 
riktlinjer för Lysekils kommuns styrmodell. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för Lysekils kommuns 
styrmodell.     

Reservation 
Lysekilspartiet genom Ronald Rombrant (LP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till 
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Inledning och syfte 
Detta dokument beskriver Lysekils kommuns styrmodell. 

 

Styrmodellens övergripande syfte är att tydliggöra en gemensam struktur och 
ett gemensamt arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess 
verksamheter. Styrmodellen omfattar därför hela kommunens organisation. 

Grundläggande tankar kring styrmodellen 
Styrmodellen för Lysekils kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta 
innebär att ansvaret för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat 
omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Med utgångpunkt ifrån kommunens 
övergripande vision och värdegrund samt verksamhetens grundläggande uppdrag 
ska ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten ligga så nära 
medarbetare och medborgare som möjligt. Arbetet ska genomsyras av 
medskapande och ansvarstagande. 

 
Styrmodellen bygger på ytterligare några grundläggande tankar: 

 

• Styrmodellen beskriver dels en struktur och dels ett arbetssätt för 
planering och uppföljning. 

• Styrmodellen utgår ifrån kommunens och verksamheternas uppdrag 
som finns beskrivet i statliga och kommunala styrdokument. 

• Styrmodellen hanterar alla typer av styrning. Styrning sker till 
exempel genom lagstiftning, vision, värderingar, strategier, 
program, planer, policys, riktlinjer, regler, mål, uppdrag med mera. 

• Styrmodellen omfattar både planering och uppföljning av 
verksamheten utifrån styrdokumenten. En framgångsfaktor är att 
krav inte ställs på alltför detaljerad planering och uppföljning är av 
mer operativ karaktär.  

 
Organisation för styrmodellsarbetet 
Ansvaret för allt arbete med planering och uppföljning enligt styrmodellen ligger 
hos varje organisatorisk nivå. Det innebär att kommunfullmäktige, nämnder och 
respektive chefer har ansvar på sin nivå. Det övergripande ansvaret för att äga, 
driva och utveckla styrmodellen ligger hos kommundirektören. 
Kommundirektören utser ansvariga personer för att stödja detta arbete. 
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Övergripande beskrivning av styrmodellen 
Bilden nedan beskriver kommunens styrmodell. Styrmodellen består av två olika 
delar: 

 
• Struktur för styrmodellen (A-D) 
• Arbetsflöde i styrmodellen (E) 

 

 
Styrmodellens utgångspunkt är Lysekils kommuns övergripande vision och 
värdegrund samt kommunens och verksamheternas grunduppdrag vilka finns 
beskrivna i kommunala och statliga styrdokument. Som en del av arbetet med 
styrmodellen behöver grunduppdraget definieras och dokumenteras på alla nivåer 
i kommunens organisation. 

 
A. Beskrivning av grunduppdraget ska omfatta: 

 
1. Verksamhetsidé 
2. Kommunala och statliga styrdokument av särskild betydelse 
3. Vem verksamheten är till för och vilka behov som ska tillgodoses 
4. Hur verksamheten bidrar till kommunens övergripande vision och 

värdegrund 
5. Verksamhetens organisation, ledningsstruktur och verksamhetens 

viktigaste processer 
6. Beskrivning av medarbetare, behovet av kompetens och 

arbetsförhållanden 

Beskrivningen av verksamhetens grunduppdrag ska sammanfattas i för 
verksamheten kritiska kvalitetsfaktorer. Dessa ska beskriva de viktigaste 
faktorerna för att verksamheten har hög kvalitet och effektivitet med avseende på 
såväl ekonomi, personal, verksamhet och målgruppernas behov. 
 
Med utgångspunkt ifrån kommunens och verksamheternas grunduppdrag delas 
styrmodellen in i tre delar: 
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B. En del som beskriver ekonomistyrning och resursfördelning (ramstyrning) 

C. En del som beskriver mål och uppdrag för utvecklingsarbete 

D. En del som beskriver kvalitetsfaktorer och hur grunduppdraget ska 
kvalitetssäkras 

 

E. Arbetsprocessen för styrmodellen består av fyra steg: 

1. Analys av förutsättningar, omvärld och nuläge 

2. Planering av resurser, mål och uppdrag samt kvalitetssäkring 

3. Säkerställande av genomförande utifrån planering 

4. Uppföljning och analys av resultat och kvalitet 
 
Samtliga delar i styrmodellen och samtliga steg i arbetsprocessen ska utföras på 
varje organisatorisk nivå. Det innebär att varje politisk nivå och varje chefsnivå 
ska göras sin egen planering och uppföljning av styrmodellens olika delar. 
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A Vision, värdegrund och grunduppdrag 
Kommunens vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och 
statliga styrdokument grunden för verksamheternas uppdrag (grunduppdraget). 
Dessa delar ska utgöra en utgångspunkt för arbetet med finansiella mål och 
resursfördelning, mål och uppdrag för utvecklingsarbete samt kritiska 
kvalitetsfaktorer och indikatorer för att kvalitetssäkra verksamheten.  
Kommunens vision och värdegrund finns beskrivna i ett särskilt dokument. 

 
Några viktiga begrepp: 
 

Begrepp Definition 
Vision Önskvärt framtida tillstånd. Långsiktigt resultat (10 år eller mer). Ska 

ge inriktning och energi för utvecklingsarbetet. 
Behöver inte vara realistisk men ska vara vägledande. 

Värdegrund Organisationens önskvärda förhållningssätt, agerande och beteende. 
Statlig styrning Styrdokument som beslutats av staten, till exempel lagstiftning, planer 

eller riktlinjer. 
Kommunal styrning Styrdokument som beslutats av kommunen, till exempel strategier, 

program, planer, policys, riktlinjer eller regler. 
Verksamhetens 
grunduppdrag 

Verksamhetens grundläggande uppdrag i enlighet med både statliga och 
kommunala styrdokument. Grunduppdraget beskriver vem verksamheten 
är till för och vilka behov som ska tillgodoses. 

B  Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning och resursfördelning handlar om att utifrån tillgängliga resurser 
och god ekonomisk hushållning sätta finansiella mål och fördela resurser mellan 
kommunens olika verksamhetsområden. 
 
Fullmäktige beslutar om ekonomistyrningsprinciper samt riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv för Lysekils kommun.  
 
Ekonomistyrningen innehåller finansiella mål och nyckeltal som syftar till att styra 
verksamheterna med utgångspunkt ifrån god ekonomisk hushållning. 
 
Ekonomistyrningsprinciperna hanterar interna mellanhavanden, 
kapitaltjänstkostnader, över- och underskott, lokalkostnader och 
internprissättning med mera. 
 
Resursfördelningsmodellen beskriver vilka faktorer som påverkar 
resursfördelningen till respektive nämnd. Respektive nämnd beslutar om sin egen 
resursfördelning.  
 
Utöver dessa består styrmodellen av en budgetprocess och en investeringsprocess 
som beskriver olika aktiviteter och roller samt tidsplan. 

 
Några viktiga begrepp: 

 
Begrepp Definition 
Resursfördelningsmodell  Modell som beskriver vilka kriterier som ligger till grund för fördelning   

 av resurser mellan olika delar av organisationen. 
Ekonomistyrning  Styrning av verksamheten genom finansiella mål, incitament och 

 nyckeltal. 
Ekonomistyrningsprinciper  Regelverk som beskriver hur ekonomin ska styras och hanteras   

 avseende god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv, 
uppföljning, över- och underskott, interna mellanhavanden, kostnader till 
följd av investeringar med mera. 
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C  Plan för utveckling av verksamheten 
Med utgångspunkt ifrån kommunens och verksamheternas grunduppdrag 
genomförs omvärlds- och nulägesanalys som syftar till att identifiera 
prioriterade utvecklingsområden. Detta görs på varje organisatorisk nivå utifrån 
de uppdrag och förutsättningar respektive verksamhet har. 

 
Utvecklingsmål 
Utifrån de utvecklingsområden som identifieras formuleras ett fåtal prioriterade 
utvecklingsmål som ska utgöra en grund för verksamhetens förbättrings-, 
förändrings- och utvecklingsarbete. Utvecklingsmål tas fram på varje 
organisatorisk nivå och ska vara relevanta för den nivå som de formuleras på.  
 

För varje utvecklingsmål arbetas strategier och åtgärder fram för att öka 
måluppfyllelse. Strategier och åtgärder ska på alla organisatoriska nivåer arbetas 
fram av tjänstepersoner eftersom det handlar om hur målen ska uppfyllas. 
Framtagna strategier kan också ingå i nämndens budgetplan. För varje 
utvecklingsmål ska också indikatorer tas fram vilka visar på utvecklingen. 
Indikatorerna kan baseras både på kvantitativa och kvalitativa mätmetoder. 
 

Utvecklingsmål kan från ovanliggande nivå konkretiseras och utformas till 
uppdrag. 
 

Uppdrag 
Styrmodellen skiljer mellan utvecklingsmål och uppdrag. Uppdrag innebär 
åtgärder eller aktiviteter som ska utföras på uppdrag av uppdragsgivaren. 
 

Uppdragsgivare kan vara till exempel kommunfullmäktige, nämnd eller genom 
statlig styrning.  
 

Uppdragen ägs av den som formulerat dem men verksamheten har ansvar att bidra 
genom olika åtgärder eller aktiviteter. 
 
Några viktiga begrepp: 
 

Begrepp Definition 
Budget 20xx, plan 
20xx-20xx 
Lysekils kommun 

Plan som beskriver kommunfullmäktiges beslutade vision, värdegrund, 
kommunens grunduppdrag, ekonomiska förutsättningar, kritiska 
kvalitetsfaktorer, prioriterade utvecklingsområden med definition och 
motivering samt utvecklingsmål. Indikatorer med tillhörande mätmetoder 
ska följas upp och analyseras för varje målområde. 

Budget nämnd 20xx, 
plan 20xx och 20xx 
 

Plan som beskriver nämndens verksamhet, ekonomiska förutsättningar, 
kritiska kvalitetsfaktorer och prioriterade utvecklingsmål med inriktning. 
Planen beskriver också hur verksamheten ska arbeta för ökad 
måluppfyllelse i form av strategier. Indikatorer med tillhörande 
mätmetoder ska följas upp och analyseras för varje målområde. 

Verksamhetsplan 
avdelningar och enheter 
med budget 20xx 

 
 

Plan som beskriver verksamhetens grunduppdrag, ekonomiska 
förutsättningar, kritiska kvalitetsfaktorer och prioriterade utvecklingsmål. 
Planen beskriver också hur verksamheten ska arbeta för ökad 
måluppfyllelse i form av strategier och åtgärder. Indikatorer med 
tillhörande mätmetoder ska följas upp och analyseras för varje målområde. 

Strategi Beskriver en inriktning (vägval) på hur arbetet ska utföras i syfte att öka 
måluppfyllelse, effektivitet och/eller kvalitet. Beskriver hur 
utvecklingsmål, uppdrag, kvalitet och effektivitet ska uppnås (mer 
övergripande än åtgärder). 

Åtgärd Aktivitet eller tillvägagångssätt som genomförs i syfte att öka 
måluppfyllelse, effektivitet och/eller kvalitet. Beskriver hur utvecklingsmål, 
uppdrag, effektivitet och kvalitet ska uppnås (mer detaljerat än strategier). 

Indikator Indikator är detsamma som ett mått. För alla indikatorer behövs en 
mätmetod (kvalitativ eller kvantitativ). En indikator ska mäta 
måluppfyllelse, effektivitet och/eller kvalitet. 
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D  Kvalitetssäkring av grunduppdraget 
 
Kritiska kvalitetsfaktorer 
En kritisk kvalitetsfaktor är en extra viktig och särskilt angelägen faktor som 
måste uppfyllas för att verksamhetens grundläggande uppdrag ska ha hög 
kvalitet.  
Med utgångspunkt ifrån kommunens och verksamheternas grunduppdrag ska 
faktorer som är kritiska för kvaliteten identifieras och definieras. Faktorerna är 
kännetecken för god kvalitet och effektivitet. Kvalitetsfaktorerna sorteras i fyra 
perspektiv, målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv. 
 
I syfte att kvalitetssäkra varje kvalitetsfaktor ska en eller flera 
kvalitetsindikatorer tas fram. En kvalitetsindikator är ett mått på uppnådd 
kvalitet och/eller effektivitet.  

Respektive chef ansvarar för att kritiska kvalitetsfaktorer och 
kvalitetsindikatorer tas fram för verksamheten. Kritiska kvalitetsfaktorer och 
kvalitetsindikatorer ingår i varje års verksamhetsplan.  

Nämnden fattar beslut om kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer i 
samband med beslut om kommande års budgetplan.  
 
Några viktiga begrepp: 

 
Begrepp Definition 
Kritisk  Med kritisk menas särskilt viktig eller angelägen. 
Kvalitetsfaktor  Faktor som är avgörande för att lyckas med grunduppdraget. Beskriver   

 vad som kännetecknar god kvalitet och effektivitet i verksamheten.   
 Kvalitetsfaktorerna sorteras i fyra perspektiv, målgrupps-, verksamhets-,  
 medarbetar- och ekonomiperspektiv. 

Kvalitetsindikator  Mått på kvalitet och/eller effektivitet. Varje kvalitetsindikator ska utgå 
 från en kvalitetsfaktor. Till varje kvalitetsindikator beskrivs mätmetod  
 och hur ofta mätningen ska ske. 

 

E  Planerings- och uppföljningsprocessen 
Arbetet med styrning och ledning sker med utgångspunkt ifrån planerings- och 
uppföljningsprocessen. Processen omfattar delprocesserna: 
 

1. Analys av förutsättningar, omvärld och nuläge 

2. Planering av resurser, mål och uppdrag samt kvalitetssäkring 

3. Säkerställande av genomförande utifrån planering 

4. Uppföljning och analys av resultat och kvalitet 
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Bilden nedan beskriver arbetsflödet i planerings- och uppföljningsprocessen: 

 
 

Dokumentation 
 
Resultatet av planeringsprocessen dokumenteras i, för respektive nämnd, en 
budgetplan och för respektive verksamhet i en verksamhetsplan med budget.  
 
Dokumentationen innehåller följande: 

 
• Verksamhetsbeskrivning med analys av nuläge och förutsättningar 
• Ekonomiska förutsättningar och budget 
• Utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer med indikatorer samt uppdrag 

 
I juni fastställer kommunfullmäktige budget för kommande år och plan för ytterligare två år. 
I oktober fastställer respektive nämnd budget för kommande år och plan för ytterligare två år. 
 
Uppföljningsprocessen dokumenteras i form av uppföljningsrapporter fem gånger per år. 
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Övergripande tidplan för planering och uppföljning: 
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Några viktiga begrepp: 
 

Begrepp Definition 
Analys av 
förutsättningar 

Som underlag inför planering görs en analys av verksamhetens förutsättningar. 
Analysen ska omfatta: 

• Verksamhetsbeskrivning – utifrån grunduppdraget 
• Omvärldsanalys – trender och faktorer som påverkar verksamheten 
• Nulägesanalys – måluppfyllelse, kvalitet och effektivitet 
• Riskanalys – utifrån god intern kontroll 
• Befolkning, demografi och ekonomi – hur ser förutsättningarna ut? 

Planering Utifrån ovanstående analys genomförs planering. Planering och prioritering av mål 
och uppdrag samt ta fram strategier och åtgärder vilka tidsätts och ansvarsfördelas.  

Säkerställa 
genomförande 

 Genomföra strategier och åtgärder utifrån mål och uppdrag.  

Uppföljning Uppföljning innebär att studera, tolka, jämföra och reflektera över data och 
resultat. Sammanfattning analys rapporteras till uppdragsgivaren via 
resultatdialog. 

 
Rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner 
Grundprincipen för samspelet mellan ledande politiker och tjänstepersoner är att 
politiker fokuserar på VAD- och NÄR-frågor (det resultat som ska uppnås, 
uppdrag som ska utföras samt när och inom vilka ramar). Tjänstepersoner 
fokuserar på HUR- och VEM-frågor (hur arbetet ska bedrivas samt ledas och 
fördelas).  
Formaliserade, tydliga och kända spelregler ger en grund för att utveckla 
förutsättningarna för det politiska ledarskapet, för tjänstepersonernas ledarskap 
och för samspelet däremellan. Den som betraktar den kommunala organisationen 
utifrån får därmed en bättre insyn i ansvars- och uppgiftsfördelningen. Detta 
tydliggörs ytterligare i upprättade instruktioner för kommundirektör och 
förvaltningschefer.       

Dialog som styrmedel 
Med dialog avses ett samtal mellan två parter i syfte att skapa en gemensam 
förståelse och acceptans. Dialog är ett samtal där båda parter befinner sig på 
samma nivå utan att någon ska ha rätt eller fel och utan att något beslut ska fattas. 
Dialog är ett samtal utifrån givet tema eller frågeställning. 

 
Dialog används som styrmedel mellan olika roller och nivåer i organisationen för 
att öka förståelse, samsyn och acceptans avseende till exempel vision, värderingar, 
mål, inriktningar, uppdrag, resultat eller kvalitet.  
 
Dialog kräver särskilda möten och bör heller inte ske under ordinarie 
nämndsmöten.  
 
Dialogmöten kräver både förberedelse, planering samt utvärdering och ingår i 
processerna för planering och uppföljning. 
 
Dialog ersätter inte befintliga styrdokument eller rapporter utan ska skapa ökad 
förståelse, samsyn och acceptans för dessa.  
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Kommunstyrelsens roll 
Kommunstyrelsens uppgifter beskrivs i kommunallagen, 6 kap. 

 

• 1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

• 11 § Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens eller 
landstingets utveckling och ekonomiska ställning. 

 

Kommunstyrelsens uppgift att leda och samordna 
Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges beslutade vision, värdegrund, 
utvecklingsområden med inriktningar, mål och uppdrag har kommunstyrelsen i 
uppgift att leda och samordna kommunens arbete. 

 

Uppgiften att operativt leda och samordna arbetet ligger hos kommundirektören 
på kommunstyrelsens uppdrag. Kommundirektörens ledningsgrupp är ett viktigt 
forum för detta arbete för att säkerställa helhetssyn och delaktighet från  
kommunens verksamheter som helhet. 

 

Uppdraget att leda och samordna utövas genom att: 
• Definiera och analysera nuläge och förutsättningar utifrån kommunfullmäktiges 

övergripande vision, värdegrund, utvecklingsområden med inriktningar, mål och 
uppdrag. 

• Arbeta fram en plan (budgetplan). 
• Fastställa strategier för att uppnå kommunfullmäktiges utvecklingsområden. 
• Säkerställa att det som ingår i planen genomförs. 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utförs inom ramen för styrmodellen och dess 
olika delar. Det innebär att uppsiktsplikten inte är en sidoordnad eller separat 
uppgift utan en del av att arbeta enligt styrmodellen. 

Uppgiften att operativt leda och samordna arbetet med uppsikt ligger hos 
kommundirektören på kommunstyrelsens uppdrag. 

Uppsikten utövas genom: 
• Analys av förutsättningar (och omvärld) 
• Uppföljning av vision, värdegrund, mål och indikatorer samt uppdrag 
• Uppföljning av finansiella mål och budget 
• Uppföljning av kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer 
• Uppföljning av intern kontroll och riskanalyser 

 

Intern kontroll 
Intern kontroll är generellt definierad som det arbete som utförs av en 
organisation i syfte att ge rimlig försäkran om att verksamheten uppfyller kvalitet 
och resultat inom följande kategorier: 

• Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

• Tillförlitlig finansiell rapportering 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 
 

Intern kontroll kan delas in i två delar: 
• Strategiska risker 
• Operativa risker 
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De strategiska riskerna hanteras inom ramen för styrmodellen medan det 
upprättas en särskild intern kontrollplan för de operativa riskerna. 

Strategiska risker hanteras i samband med nulägesanalysen. Utifrån 
nulägesanalys tas kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer fram. Avsikten 
är att kvalitetssäkra och följa upp att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och 
på ett effektivt sätt.  

 

Operativa risker hanteras genom Lysekils kommuns riktlinjer för intern kontroll. 
Syftet är att säkerställa och följa upp att den interna kontrollen och det interna 
kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom förvaltningens verksamhet. 
Varje nämnd tar fram en intern kontrollplan. 
 
Linjeorganisation, projekt och processer 
I styrmodellen ingår att styra och genomföra olika uppgifter och uppdrag. Ju mer 
styrning en uppgift kräver desto större anledning finns det att fundera på formen 
för styrning och genomförande. 

Genomförande av olika uppgifter och uppdrag kan fördelas och utföras i 
organisationen på tre olika sätt: 
 

• Uppgiften fördelas till och utförs av en funktion i linjen. Denna 
funktion får då ansvar för att lösa uppgiften. 

• Uppgiften läggs i linjen och ska utföras enligt en fastställd process. En 
funktion får ansvar för att lösa uppgiften enligt den beskrivna 
processen samt utifrån de styr- och stöddokument som är kopplade till 
denna. Särskilt utsedd processägare och processledare ansvarar för att 
processen kontinuerligt förbättras. 

• Uppgiften läggs i ett projekt med en särskild organisation, budget och 
tidplan. Projektet får då ansvar för att lösa uppgiften enligt beslutat 
projektdirektiv. 

 

 

Systemstöd 
Som stöd i arbetet med styrmodellen har Lysekils kommun ett digitalt verktyg för att 
dokumentera analys, planering, genomförande och uppföljning av verksamheten.  
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Överläggning om och översyn av den så kallade 

gymnasielagen 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Landstings arbetsutskott har i enighet beslutat att uppmana  

regeringen att genomföra en analys och översyn av den så kallade gymnasielagen. 

Arbetsutskottet vill ha överläggningar med regeringen i denna och närliggande frågor. 

Välfärdens utmaningar är välkända. Det är angeläget att syftet med olika regelverk 

kan fullgöras och att kommunernas resurser tas i anspråk på ett ändamålsenligt och 

ansvarsfullt sätt. SKL har i remissyttranden riktat kritik mot delar av den så kallade 

gymnasielagen och den bristfälliga konsekvensanalysen av förslaget. Otydlighet i 

lagstiftningen och oklarheter kring tillämpningen skapar betydande merarbete i 

kommunerna. Stora ansträngningar görs av gymnasieskolor, den kommunala 

vuxenutbildningen och folkhögskolor för att möta behoven hos målgruppen.  

SKL ifrågasätter hur ändamålsenligt regelverket är. Målgruppens förutsättningar och 

arbetsmarknadsstatistik visar att möjligheterna att efter utbildningen få en anställning 

enligt regelverkets krav framstår som små. Utan ett sådant arbete saknas möjlighet för 

individerna att få fortsatt uppehållstillstånd och de förväntas lämna landet. 

Bakgrund 

Den så kallade gymnasielagen omfattar ca 7 800 före detta ensamkommande barn som 

sedan den 1 juli 2018 ges en ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier.1 

Regelverket är komplicerat och kommunernas behov av stöd från SKL har varit 

omfattande. Regeringen har framhållit att det är Migrationsverket som avgör alla 

frågor som rör uppehållstillstånd och att Migrationsverket har en allmän 

serviceskyldighet i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.2 Mer än ett år 

efter lagstiftningens ikraftträdande råder det dock fortsatt osäkerhet kring vilka 

utbildningar som kan ge förlängt uppehållstillstånd. De ungdomar som omfattas av 

regelverket, lärare, studie- och yrkesvägledare samt annan skolpersonal som möter 

                                                 
1 Reglerna finns i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd 

i Sverige, den tillfälliga lagen 
2 Prop. 2017/18:252, s 50 

mailto:info@skl.se
http://www.skl.se/
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målgruppen har i stor utsträckning lämnats ensamma och utan stöd när det gäller val 

som kan få avgörande betydelse för individernas möjlighet att stanna i Sverige.  

Nulägesbeskrivning – förutsättningar och konsekvenser 

Bristfälliga språkkunskaper hos målgruppen 

SKL:s medlemmar signalerar att majoriteten av de ungdomar som omfattas av den så 

kallade gymnasielagen kommer att läsa olika yrkesinriktade utbildningar inom 

framför allt den kommunala vuxenutbildningen. Medlemmarna larmar om att många i 

målgruppen har för bristfälliga förkunskaper, särskilt i svenska språket, för att klara av 

att fullfölja de utbildningar som krävs för förlängt uppehållstillstånd.  

Skolpersonal uttrycker oro och frustration över regelverket och den egna arbetsmiljön, 

eftersom många av eleverna mår mycket dåligt. Det finns behov av utökade 

stödfunktioner. En ojämn fördelning av målgruppen har resulterat i att det på vissa 

håll i landet råder en brist på sådana utbildningsplatser som målgruppen efterfrågar. 

Kostnaderna för att tillhandahålla utbildningsplatser påverkar redan ansträngda 

kommunala verksamheter. Om en elev inte kan uppvisa pågående studier vid prövning 

av förlängningsansökan saknas det förutsättningar för att få ett förlängt 

uppehållstillstånd 

Små möjligheter att få ett godkänt arbete efter fullföljd utbildning 

En annan del av regelverket som väcker många frågor är de krav som gäller för 

uppehållstillstånd efter att utbildningen är fullföljd. Enligt reglerna i den tillfälliga 

lagen ska den sökande inom sex månader efter fullföljd utbildning ha en anställning 

som möjliggör försörjning och uppfyller vissa andra krav, eller kunna försörja sig 

genom inkomster från näringsverksamhet. Individen kan då beviljas ett permanent 

uppehållstillstånd. Är förutsättningarna för permanent uppehållstillstånd inte uppfyllda 

är individen som utgångspunkt skyldig att lämna landet när uppehållstillståndet går ut. 

Enligt förarbetena till den tillfälliga lagen ska anställningen, för att kunna ligga till 

grund för permanent uppehållstillstånd, vara varaktig. Försörjningsförmågan ska 

kunna antas bestå under en längre tid. Enligt Migrationsverkets bedömning avses en 

tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning som varar i minst två år från 

beslutstillfället.3 Subventionerade anställningar kan inte ligga till grund för permanent 

uppehållstillstånd.4 Utöver kravet på varaktig försörjning ska anställningen ha anmälts 

till Skatteverket inom en viss tid. Lön, försäkringsskydd och andra anställningsvillkor 

får inte vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom 

yrket eller branschen. 

                                                 
3 Se Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående prövning av rätten till permanent 

uppehållstillstånd enligt 17 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd 

i Sverige, SR 19/2017 
4 Se prop. 2015/16:174 s. 60 f. 

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39559
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39559
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39559
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SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik har kartlagt förekomsten av 

tillsvidareanställningar inom kommunsektorn. Av kartläggningen framgår att det är en 

relativt låg andel av utrikes födda under 25 år som har en tillsvidareanställning. 

Personalstatistik från 2017 visar att endast 16 procent av utrikes födda under 25 år har 

en tillsvidareanställning inom landets kommuner, 20 procent har en tidsbegränsad 

anställning och hela 64 procent är timanställda. På den totala arbetsmarknaden har 

mer än hälften av unga under 25 år en tidsbegränsad anställning, och utrikes födda har 

det i högre utsträckning än inrikes födda. En tidsbegränsad anställning är en ingång på 

arbetsmarknaden, och något som på lite längre sikt leder till en tillsvidareanställning. 

Med utgångspunkt i denna statistik, kraven i den tillfälliga lagen och 

Migrationsverkets tolkning av vad som är en varaktig anställning, drar SKL slutsatsen 

att det kommer att bli mycket svårt för de ungdomar som omfattas av den så kallade 

gymnasielagen att inom sex månader efter fullföljd utbildning kunna visa att de har en 

sådan anställning som kan ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd. Någon 

annan bestämmelse som möjliggör för förlängt uppehållstillstånd efter att utbildningen 

är fullföljd finns inte i den tillfälliga lagen. 

Stort behov av arbetskraft i välfärdssektorn 

De kommande tio åren ökar både antalet barn och äldre i befolkningen kraftigt. 

Antalet personer i arbetsför ålder ökar däremot betydligt mindre och i vissa delar av 

landet minskar antalet. Välfärden kommer att behöva öka antalet anställda med knappt 

200 000 personer fram till 2026, om inga förändringar sker. Därutöver förväntas cirka 

300 000 medarbetare gå i pension under perioden. Behovsökning och 

pensionsavgångar fram till 2026 summeras till 508 000 personer. 5 

Forskning visar att flyktinginvandrare efter en längre tid i Sverige har en hög 

sysselsättning jämfört med vissa andra OECD-länder, även om det finns länder med 

en något snabbare etablering de första tio åren. 

SKL:s synpunkter 

Bristande konsekvensanalys 

SKL var i remissyttrandet i februari 2018 avseende den så kallade gymnasielagen 

kritisk till stora delar av regelverket och bristen på konsekvensanalys.6 I en 

debattartikel hösten 2018 framförde SKL behovet av att staten måste reda ut ett stort 

antal oklarheter och att regelverket kan behöva förändras för att den nya situationen 

ska fungera.7  

Mycket av det SKL förutsåg i samband med att remissyttrandet skrevs har blivit 

verklighet, till exempel otydligheterna kring hur vissa bestämmelser ska tolkas och 

den osäkra tillgången till utbildningsplatser, med en svår situation för både individer 

                                                 
5 Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, Rekryteringsrapport 2018, SKL 
6 Ny möjlighet till uppehållstillstånd, SKL:s yttrande februari 2018 
7 Det här krävs för att gymnasielagen ska fungera, SKL:s debattartikel i Dagens samhälle oktober 2018 

https://webbutik.skl.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=7585-610-0
https://skl.se/tjanster/omskl/remissyttranden/remisser2018/nymojlighettilluppehallstillstand.14931.html
https://skl.se/tjanster/press/sklidebatten/debattartiklar/debattartiklar/detharbehovsforattgymnasielagenskafungera.24663.html
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och kommuner som följd. Möjligheten att få uppehållstillstånd för studier är delvis 

kopplad till utbildningar som kommunen inte har någon lagstadgad skyldighet att 

tillhandahålla. SKL pekade i remissyttrandet på risken med att knyta möjligheten att 

få uppehållstillstånd till vissa typer av utbildningar utan att kartlägga förekomsten av 

och kommunernas kapacitet att tillhandahålla sådana utbildningar. 

Vikten av att motverka ett parallellsamhälle 

I yttrandet framhöll dock SKL att förslaget kan motverka ett växande 

parallellsamhälle avseende denna grupp unga vuxna. Att möjligheten att få 

uppehållstillstånd för studier utökades med inriktning mot etablering på 

arbetsmarknaden ansågs också vara positivt. 

Målgruppen omfattar ungdomar som ansökte om asyl 2015 och många kommer att ha 

varit i Sverige fem år eller längre när de har fullföljt sin utbildning. Det finns 

anledning att ifrågasätta om dessa individer kommer att lämna Sverige efter ett 

eventuellt avslag på ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Ett ökat antal papperslösa 

innebär en stor utmaning för hela samhället. 

SKL har i ovan nämnt remissyttrande och vid ett flertal tillfällen därefter efterfrågat 

tydlighet gällande ersättning till kommunerna för de merkostnader som inte kommer 

att täckas av ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande barn och unga.8 

SKL och förbundets medlemmar väntar fortfarande på svar avseende dessa frågor. 

Överläggning om och översyn av regelverket  

I SKL:s remissyttrande i mars 2019 gällande förlängning av den tillfälliga lagen, där 

den så kallade gymnasielagen ingår, angavs följande: SKL anser att det behövs en 

analys av om regelverket avseende uppehållstillstånd för studier är ändamålsenligt. 

Bestämmelserna om tillstånd efter fullföljd utbildning kan särskilt behöva ses över. 

Det är angeläget att syftet med reglerna om uppehållstillstånd för studier kan 

fullgöras.9  

Gymnasieskolor, den kommunala vuxenutbildningen och folkhögskolor avsätter 

avsevärda resurser för att möta målgruppens behov. Det kan ifrågasättas hur 

ändamålsenligt det är ur såväl medmänskligt hänseende som för samhällsnyttan att 

gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning och folkhögskolor investerar i ett antal 

tusen unga människor, när förutsättningarna för att tillvarata deras framtida kompetens 

ser så bristfälliga ut.  

SKL vill se att regeringen nu genomför en analys och översyn av det gällande 

regelverket. SKL:s arbetsutskott vill ha överläggningar med regeringen i denna och 

närliggande frågor. 

                                                 
8 SKL:s skrivelse till regeringen om höjda ersättningar m.m. samt kartläggning av kommunernas 

kostnader för ensamkommande, mars 2019 
9 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, 

SKL:s yttrande mars 2019 

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/statensersattningforensamkommandetackerintebehoven.27076.html
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/statensersattningforensamkommandetackerintebehoven.27076.html
https://skl.se/tjanster/omskl/remissyttranden/remisser2019/forlangningavlagenomtillfalligabegransningaravmojlighetenattfauppehallstillstandisverige.27052.html
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