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1 Sammanfattning  
Socialnämnden ansvarar för att Lysekils kommuns invånare får stöd, vård och omsorg. 
Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av 
kompletterande samhällsinsatser. Kommunen har ett yttersta ansvar som omfattar 
kommuninvånarna och andra som vistas i kommunen. 

Socialnämnden har för 2018 antagit fyra utvecklingsområden: Kompetensutveckling, 
personalförsörjning, förebyggande och tidiga insatser samt utveckling av 
välfärdsteknik och digitala lösningar. Dessutom har socialnämnden gett ett uppdrag 
till alla verksamheter att arbeta för en sänkt sjukfrånvaro samt att ta fram en 
kompetensutvecklingsplan för sin verksamhet. 

Personalförsörjning är ett strategiskt viktigt utvecklingsmål där det kommer att krävas flera 
insatser för att kunna rekrytera personal med rätt kompetens i den utsträckning som 
förvaltningen har behov av. Under året har det varit stor personalomsättning på flera olika 
chefsbefattningar vilket resulterar i att utvecklingsarbetet bromsats upp. 

Under året har kompetensutveckling/utbildning pågått vad gäller utredning, genomförande 
och dokumentation enligt arbetssättet IBIC (individens behov i centrum). Handledning har 
pågått i delar av verksamheterna och annan verksamhetsanknuten utbildning har 
genomförts. 

Sjukfrånvaron har stigit från 8,6 till 10,3 procentenheter under 2018. Ökningen bedöms 
delvis ha ett samband med de effektiviseringar och förändringar som gjorts i verksamheten 
men också med sjukdomstillstånd av annan karaktär. 

Inom IFO har ett mottagningsteam startats, föräldrastödet har utvecklats och beslut har 
tagits om att inrätta en familjecentral. Missbruksvårdens öppenvårdsinsatser har utvecklats 
och vuxenenheten har påbörjat ett projekt i syfte att bryta långvarigt behov av 
försörjningsstöd. 

En ny lagstiftning trädde i kraft 1 januari 2018 avseende trygg och effektiv utskrivning från 
slutenvården och kortare tider för hemtagning från sjukhus. Kommunen har inga betaldagar 
till sjukhus under året. Antalet biståndsbeslut har minskat något under året och antalet 
hemtjänsttimmar har sjunkit med ca 10 % jämfört med 2017. 

Avdelningen för vård och omsorg har arbetat intensivt med att anpassa verksamheten efter 
de budgetramar som finns. Minskningen av hemtjänsttimmar har medfört att hemtjänstens 
kostnader inte kunnat anpassas i samma takt som minskningen skett. Dock har kostnaderna 
minskat inom både hemtjänst och särskilt boende. Rekrytering av sjuksköterskor har varit 
svår under andra halvåret vilket medfört ökade kostnader för inhyrd personal. 

LSS/ socialpsykiatrin genomgår en förändring från insatser med vård- och omsorg till ett mer 
stödjande pedagogiskt förhållningssätt. Brukarmedverkan är ett område som har varit 
prioriterat under 2018 där brukarundersökningar genomförts i alla verksamheter. Under 
2018 har arbetet med delaktighetsmodellen fortsatt, som bygger på att stärka brukarens 
delaktighet och utjämna maktförhållandet mellan personal och brukare. 

Socialnämnden har en negativ budgetavvikelse på 15,2 mnkr. Nettokostnaden för 
verksamheten mellan åren 2017 och 2018 har dock minskat med 0,8 mnkr vilket motsvarar 
en minskning med 0,2 %. Det ska ställas mot ökningen som varit mellan 2016 och 2017 på 
6,6 % och mellan 2015 och 2016 som var 4,8 %. Minskningen av kostnader under 2018 beror 
mestadels på en minskad integrationsverksamhet men det intensiva arbetet som pågår i 
verksamheterna för att sänka kostnaderna har varit starkt bidragande till resultatet. 

Under året har nämnden beslutat om åtgärder vilka genomförts men nya kostnader som inte 
har kunnat förutses har tillkommit. Kostnaderna för institutions- och familjehemsplaceringar 
inom barn och unga har sänkts under året. Dock har nya ärenden tillkommit som trots 
kostnadsminskningar i de befintliga ärendena inte kunnat rymmas inom budget. Verksamhet 
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inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har också ökade 
kostnader. Det har varit svårt att rekrytera personal inom vissa områden (socialsekreterare 
och sjuksköterskor) vilket har inneburit att kostnaderna för inhyrd personal har varit högre 
än budgeterat, vilket försämrat utfallet. Vård och omsorg har under året arbetat med stora 
förändringar vilket påverkat det negativa utfallet mot en mer positiv riktning. 

Nämnden har anpassat sin verksamhet för ensamkommande barn och stängt boende löpande 
under året. Det är färre ensamkommande barn och Migrationsverket har ändrat sina 
ersättningsregler. Trots anpassningen visar verksamheten en negativ budgetavvikelse. 

  

2 Verksamhet 
Verksamhetsbeskrivning  

Socialnämnden ansvarar för att Lysekils kommuns invånare får stöd, vård och omsorg. 
Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av 
kompletterande samhällsinsatser. Verksamheten är relativt detaljreglerad med avseende på 
kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter. 

Ansvaret för socialtjänst  

I socialtjänstlagen regleras det kommunala ansvaret. Här anges att kommunen ansvarar för 
att tillhandahålla sociala tjänster för de som bor i kommunen och för andra som vistas där. 
Detta yttersta ansvar innebär dock ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra 
huvudmän. 

Insatser för barn och deras familjer.  

Nämnden svarar för förebyggande insatser men också för utredningar och beslut om barn far 
illa eller på annat sätt behöver insatser. Det finns insatser i form av familjebehandling, 
aktiviteter på familjens hus och fältassistenter. Nämnden svarar också för familjerättsliga 
frågor t.ex. i samband med vårdnad och umgänge. Nämnden arbetar också med 
serveringstillstånd för restauranger och tillsyn i samband med alkoholförsäljning. 

Ensamkommande och nyanlända.  

Socialnämnden ansvarar för mottagande av ensamkommande flyktingbarn och nyanlända 
personer. Nämnden har även ansvaret för mottagande av flyktingar efter etablering. 

Insatser för missbrukare.  

Nämnden arbetar med rådgivning, stöd och behandlingsinsatser. 

Övriga insatser för vuxna.  

Nämnden bistår de som behöver hjälp med sin försörjning och samverkar med andra i social 
och arbetslivsinriktad rehabilitering. Nämnden har genom samarbete med Uddevalla 
kommun en socialjour. 

Insatser för äldre och funktionshindrade  

Socialnämnden verkar för att personer som på grund av ålder eller andra skäl har särskilda 
behov, får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv 
och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Insatserna består av dagverksamhet, 
äldreboende, gruppboende, hemtjänst, trygghetslarm, korttidsvård, nattpatrull m.m. 
Nämnden bistår även anhörigvårdare. 

Ansvaret för hälso- och sjukvård  

Socialnämnden ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilda boenden. Ansvaret omfattar även 
de personer som bor i ordinärt boende och som har ett funktionshinder som gör att det 
medför stora olägenheter att ta sig till en vårdcentral. Hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar 
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de insatser som sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast ansvarar för. Arbetet utförs 
dock till stor del på delegation av övrig vård- och omsorgspersonal. Läkarinsatser svarar 
regionen för. Socialnämnden ansvarar för tidig rehabilitering i hemmet och har team för 
trygg hemgång. 

Ansvaret för stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS och 
socialpsykiatri 

Socialnämnden ansvarar för service och omvårdnad till personer med begåvningshandikapp, 
autism, autismliknande tillstånd och s.k. vuxenhjärnskadade samt andra med varaktiga och 
betydande funktionshinder som orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. 
Insatserna består bl.a. av boende i gruppbostad, personlig assistans, ledsagarservice och 
korttidsvistelse. Nämnden ansvarar också för insatser inom socialpsykiatrin i form av 
boendestöd eller stödboende. 

3 Väsentliga händelser under perioden 
Förvaltningen har haft en relativt stor personalomsättning i ledningen och rekryterat ett 
tiotal nya chefer som tillträtt sina anställningar under året. Byte av ledningspersonal medför 
att verksamheten "tappar fart" under introduktionstiden. Under året har också 
rekryteringssvårigheterna ökat främst för hälso- och sjukvårdspersonal vilket medfört behov 
av inhyrd personal under andra halvåret och fördyrade kostnader. 

Under året har stora förändringar skett inom verksamheten för ensamkommande. Samtliga 
hem för vård eller boende (HVB) har avvecklats och inför 2019 återstår endast stödboende. 
Ett 15-tal medarbetare har berörts av förändringen. 

Inom Barn- och ungdomsenheten har det varit fokus på att klara verksamheten med egen 
personal samtidigt som det har varit ett stort inflöde av ärenden och orosanmälningar. 
Verksamheten klarade sig utan inhyrd personal från sista augusti till november men sedan 
krävdes det återigen inhyrd personal för att hantera ett stort antal utredningar som inte 
kunde fördelas inom socialsekreterargruppen.  Detta har medfört en nedprioritering av 
utvecklingsarbete och marknadsföring för att rekrytera nya familjehem till förmån för den 
lagstadgade myndighetsutövningen och uppföljningen av placerade barn. 

En kartläggning av befintligt föräldrastöd visade att det fattas stöd till föräldrar med barn i 
åldersgruppen 7-12 år samt stöd på hemspråk till vissa invandrade grupper. I maj 2018 
öppnade familjebehandlarnas rådgivningstelefon dit föräldrar kan ringa för råd kring 
föräldraskapet. En ansökan gjordes om medel till en föräldracoach som skall utveckla stödet 
avseende åldersgruppen 7-12 år och rekrytering pågår. På familjens hus har antalet enskilda 
föräldrastödjande kuratorssamtal ökat under 2018 i förhållande till tidigare och i slutet av 
året togs beslut om att inrätta en familjecentral i syfte att öka föräldrastödet ytterligare. 
Inflyttning förväntas ske till hösten 2019. 

I februari startade IFOs mottagningsteam med uppgift att ta emot alla inkommande ärenden 
för att säkerställa att alla anmälningar och ansökningar behandlades snabbt samt att 
förbättra samverkan mellan enheterna. Antalet anmälningar och ansökningar har fortsatt att 
öka främst av ärenden som rör barn och ungdomar samt våldsutsatta. Efter sommaren 
utökades mottagningsteamet med en socialsekreterare som finansierades med statliga 
bemanningsmedel. 

I beroendegruppen har många ärenden hanterats genom öppenvård på hemmaplan. 
Placeringarna av vuxna med missbruk var få under 2018. En teknisk lösning i form av en 
särskild blåsapparat och en webb-portal där behandlaren kan följa (och uppmuntra) 
nykterheten har införskaffats. Ett samarbete har startats i SML runt anhörigstöd till personer 
som har närstående med missbruksproblematik. Det gemensamma anhörigstödet ska 
fortsätta och värdskapet växlar mellan kommunerna. 

Försörjningsstödet är i ett spännande utvecklingsskede. Lysekil ingår i ett SKL-projekt för 
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utveckling av arbetet med försörjningsstöd och minskning av det långvariga 
försörjningsstödet. Arbetsmarknadsenheten, AME, ingår också i projektet. Nya arbetssätt 
utarbetas för att snabbare hjälpa brukare till arbete och egen försörjning. Projektet pågår 
fram till 2020. Under hösten 2018 utreddes AME:s framtida placering som resulterade i ett 
förslag om att AME och försörjningsstödet ska samorganiseras, tillsammans med 
vuxenutbildningen. 

Antalet personer som söker hjälp efter att ha blivit utsatta för våld i nära relationer har ökat 
märkbart de senaste åren. Samma trend syns i andra kommuner. Det är svår att veta om 
våldet ökat eller om benägenheten att söka hjälp blivit större, men det ökade antalet ärenden 
ställer högre krav på vuxenenheten, såväl kompetensmässigt som ekonomiskt (i form av ökat 
behov av skyddsplaceringar). 

I januari startade den nya lagstiftningen Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården. 
Det innebär att personer som är utskrivningsklara från sjukhus skall komma hem inom tre 
dagar efter att de bedömts utskrivningsklara. Lysekil har klarat det uppdraget genom god och 
effektiv samverkan och har inte haft några kostnader för betalningsdagar under året. 

Ett resursfördelningssystem infördes 2018 i hemtjänsten. 

IBIC som utredningsmetod har implementerats på biståndsavdelningen under året och alla 
biståndshandläggare bedömer och utreder enligt IBIC. 

Under 2018 har de särskilda boendena arbetat med att komma i balans med den budget som 
är tilldelad, detta arbete kom dock igång senare på året och har därför inte fått den effekt på 
ekonomin som väntades. 

Hemvården har arbetat med att komma i balans med beviljade timmar. Antalet årsarbetare i 
hemvården har minskat men inte i den takt som ekonomin krävt. Dessutom har de beviljade 
timmarna minskat vilket också gjort att hemvården inte uppnår balans. Flexibilitet i hur 
arbetstiden läggs ut är något som fortsatt behöver utvecklas på avdelningen och framförallt 
inom hemvården. 

Vård och omsorgsavdelningen har från och med september månad en verksamhetsutvecklare 
anställd till stöd för avdelningens arbete. 

Under 2018 har enheten personlig assistans arbetat med förändring av anställningar och 
utveckling av yrkesrollen i syfte att säkerställa tillgång och kontinuitet av personal. 

Under året har avdelningen för LSS och socialpsykiatri utvecklat samarbetet med Munkedals 
kommun inom enheten korttidsboende för barn och unga. Lysekil säljer plats till Munkedal. 

Under året har det arbete som påbörjades under 2017 med samverkan mellan särskolan och 
barn- och ungdomsboende fortsatt med fokus att integrera barn- och ungdomsboendet och 
skolan i en helhetslösning både vad det gäller personal, metoder och förhållningssätt. 

Brukarundersökningar är genomförda inom alla bostäder LSS och SoL samt inom 
boendestödet. Detta arbete kommer att fortsätta under 2019 för att säkerställa kvalitén för de 
personer som verksamheten är till för. Inom verksamheten har 7 brukare deltagit i en 
studiecirkel i syfte att stärka sin egen förmåga att kunna påverka och ta makten över sitt liv. 
Under 2018 har arbetet med delaktighetsmodellen fortsatt, som bygger på att stärka 
brukarens delaktighet och utjämna maktförhållandet mellan personal och brukare. 

4 Verksamhetens grunduppdrag 
Inledande text 

En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den 
kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag. 
Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupp, verksamhet, medarbetare och 
ekonomi. 
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De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett 
mätvärde som visar om verksamheten är på rätt väg eller inte. 

Bedömning 

Bedömning av hur det går med utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer har gjorts med 
hjälp av färgade symboler enligt nedan. 

 
Trendpilen visar indikatorns utveckling i relation till tidigare utfall, går pilen uppåt betyder 
det att det är en positiv utveckling, och går pilen nedåt är utvecklingen negativ, ingen 
förändring visar vågrätt pil. 

4.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och 
kvalitetsindikatorer 

4.1.1 Målgrupp 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2017 År 2018 

T
r
e
n
d 

 
Bistånd: Förebyggande 
och tidiga insatser 

Antal registrerade 
användare på e-tjänsten 
En bra plats 

44 46  

Andel deltagare i 
anhöriggrupp som upplevt 
träffarna med 
anhöriggruppen som 
meningsfulla 

100 % 100 %  

 
LSS- och socialpsykiatri: 
Trygghet i insatsen 

Andel som upplever 
trygghet inom boende, 
boendestöd och personlig 
assistans 

72 % 71 %  

 
LSS- och socialpsykiatri: 
Delaktighet och inflytande 
i insatsen 

Andel brukare som 
upplever 
självbestämmande runt 
beslutade insatser 

67 % 78 %  

 

Vård och omsorg: Vi lever 
upp till vår värdegrund om 
delaktighet, integritet, 
bemötande, trygghet och 
meningsfullhet 

Andel äldre i särskilt 
boende som upplever att 
måltiderna är en trevlig 
stund på dagen. 

72 % 67 %  

Andel äldre med 
hemtjänst som är nöjda 
med hemtjänsten 

94 % 87 %  

Andel äldre i särskilt 
boende som är nöjda med 
sitt särskilda boende 

82 % 68 %  

Analys och slutsats 

Biståndsavdelningen arbetar med förebyggande och tidiga insatser i form av anhörigstöd. 
Verksamheten erbjuder stöd till anhöriga via anhöriggrupper samt webbplatsen En bra plats. 
Antal registrerade användare på webbplatsen har ökat något vilket också är ett mål för 
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verksamheten. Enkätsvar från deltagare i anhöriggrupperna visar att 100 % upplever mötena 
som meningsfulla. 

Andelen brukare som upplever trygghet i LSS-insatsen är god men kan förbättras ytterligare. 

Under året har LSS-avdelningens arbete med Delaktighetsmodellen och studiecirkeln "Din 
egen makt" ökat brukarens upplevelse av självbestämmande och delaktighet runt beslutade 
insatser. Det är viktigt att fortsätta med arbetet under 2019. 

Vård och omsorgsavdelningens resultat i socialstyrelsens brukarundersökning för 2018 visar 
att andelen äldre som upplever måltiden som en trevlig stund på dagen har sjunkit från 72 
procent till riksgenomsnittet på 67 procent. Samtliga äldreboenden har i år antagit 
måltidsmiljön vid äldreboendet som ett utvecklingsområde. Äldreboendena arbetar också 
med att förkorta längden på brukarnas nattfasta. 

Mellan 2017 och 2018 har hemtjänsten förbättrat sina resultat på 10 av 15 frågor i 
brukarundersökningen. Lysekil ligger nu på riksgenomsnittet på de flesta frågor. Ett 
undantag är frågan om hemtjänsttagarna känner sig trygga hemma med hemtjänst, där 
Lysekil ligger en bra bit över riksgenomsnittet (92 jämfört 85 procent). På endast en fråga 
uppvisar kommunen en försämring på mer än fem procentenheter från föregående år och det 
är frågan om hur nöjda hemtjänsttagarna är sammantaget med hemtjänsten. Eftersom 
hemtjänsten i Lysekil har förbättrade eller oförändrade resultat på övriga frågor är det svårt 
att utifrån undersökningen hitta någon direkt förklaring till resultatet. Sannolikt väger 
hemtjänsttagarna in andra aspekter än dem det frågas om i sin bedömning av den 
sammantagna nöjdhetsgraden. Lysekil ligger nu i paritet med rikets resultat på frågan. 

Samma tendens finns i särskilt boende men där är minskningen av den sammantagna 
nöjdhetsgraden större. Lysekils resultat från brukarundersökningen avviker från 
riksgenomsnittet med fem procentenheter eller mer i 10 av 22 frågor. I samtliga fall negativt. 
Flertalet av dessa frågor rör boendemiljön i och runt boendet, möjligheten till aktiviteter och 
tillgänglighet till information från omsorgspersonal, sjuksköterska och läkare. 

De olika äldreboende uppvisar en stor spridning i resultat. Eftersom antalet svarande per 
boende är relativt litet är felmarginalerna stora. Systematiken i resultatet, där 
Skärgårdshemmet genomgående har lägre värden på indikatorerna, talar ändå för att det 
finns en faktisk skillnad mellan boendena och därmed också goda exempel att ta lärdom av. 

Det finns troligen också ett samband mellan resultaten i brukarundersökningen och de 
effektiviseringar som gjordes i verksamheten under 2018 som både innebar en minskning av 
personal och också följdes av en negativ publicitet i media. 

4.1.2 Verksamhet 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2017 År 2018 

T
r
e
n
d 

 

Individ och familjeomsorg: 
God och stabil 
samverkan, både internt 
och externt 

Antal personer som är 
inskrivna på 
Arbetsmarknadstorg 

45 70  

 
Bistånd: Korta 
handläggningstider 

Antal dagar från ansökan 
till beslut, äldreomsorg 6 4  

Antal dagar från ansökan 
till beslut LSS och 
Socialpsykiatri 

32 26  

 
Individ och familjeomsorg: 
Vi arbetar professionellt 
och rättssäkert 

Barn och Unga: Andel 
utredningar som har 
avslutats inom 120 dagar 

80 % 76 %  

 
LSS- och socialpsykiatri: 
Tydlig dokumentation för 

LSS/ Socialpsykiatri: 
Andel 
genomförandeplaner som 

75 % 88 %  
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  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2017 År 2018 

T
r
e
n
d 

att säkerställa kvalitén i 
verksamheten 

uppfyller kvalitet utifrån 
framtagen mall. 

 

Vård och omsorg: Vi 
förebygger kvalitetsbrister 
och arbetar med 
systematiskt 
förbättringsarbete. 

Andel åtgärder i lex 
Sarah-utredningar som 
har implementerats. 
Uppföljning av 
åtgärdsplanerna i lex 
Sarah-utredningarna. 

 89 %  

Analys och slutsats 

Resultatet för området verksamhet visar ett gott resultat. 

Antalet inskrivna på arbetsmarknadstorg har ökat med 25 personer under året vilket är ett 
mycket bra resultat och helt i linje med kommunens målsättning. 

Utredningstiden för barn och unga avseende antalet ärenden som handläggs inom 120 dagar 
har ökat något under sista kvartalet 2018 vilket beror på att tillströmningen av ärenden ökat 
kraftigt under motsvarande period. Målet är att 100 % skall vara klara inom den fastställda 
tidsramen. 

Att ha korta handläggningstider är viktigt för den som ansöker om bistånd. På 
biståndsavdelningen mäts handläggningstiderna regelbundet. Både inom Vård och Omsorg 
samt inom LSS/Socialpsykiatri är handläggningstiderna korta och görs inom rimlig tid. LSS 
och även socialpsykiatri har längre tider på grund av en mer omfattande utredningsprocess 
samt att beställning av underlag från läkare, psykolog eller arbetsterapeut ofta drar ut på 
tiden. 

Att arbeta med kvalité i handläggning måste ske regelbundet. Att garantera god kvalité med 
rättssäkerhet i bedömningar och beslut kontrolleras av avdelningen två gånger om året, i 
form av granskning av ärenden där alla biståndshandläggare är representerade. 
Granskningen avser tre områden-LSS, Socialpsykiatri samt vård och omsorg. 

Inom LSS verksamheten är andelen genomförda SIP:ar och Västbusmöten som är 
genomförda bra i förhållande till antalet brukare. 

Utvecklingsarbetet med genomförandeplaner som har gjorts under året, där 
verksamhetspedagoger har startat reflektioner på varje enhet och tillsammans med 
kontaktpersonal följer upp genomförandeplaner, har gett ett bra resultat i kvalitén. 

Avvikelsehantering, inklusive Lex Sarah, är en del av det systematiska förbättrings- och 
utvecklingsarbetet och en förutsättning för att vi skall kunna förebygga kvalitetsbrister och 
lära av våra misstag. Vård- och omsorgsavdelningen har under året genomfört 25 av 28 
verksamhetsförbättrande åtgärder till följd av lex Sarah-utredningar, d.v.s. 89 %. De 3 
åtgärder som inte implementerats kom i slutet av året, vilket medför att verksamheterna 
ännu arbetar med dem. 

4.1.3 Medarbetare 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2017 År 2018 

T
r
e
n
d 

 Attraktiv arbetsgivare Andel frisknärvaro  21,4 %  

 God arbetsmiljö Sjukfrånvaro 8,6 % 10,3 %  

 
LSS och socialpsykiatri: 
Personalen har den 

LSS/Socialpsykiatri: Andel 
tillsvidareanställda 

87 % 87 %  
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  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2017 År 2018 

T
r
e
n
d 

kompetens som behövs 
för att bedriva verksamhet 
av god kvalitet. 

medarbetare med relevant 
utbildning för uppdraget. 

 

Biståndsavdelningen: 
Biståndshandläggare har 
den kompetens som 
behövs för att bedriva 
verksamhet av god 
kvalitet. 

Biståndsavdelningen: 
Andel 
biståndshandläggare med 
relevant utbildning för 
uppdraget 

100 % 100 %  

 

Vård och omsorg: 
Personalen har den 
kompetens som behövs 
för att bedriva verksamhet 
av god kvalitet. 

Vård och omsorg: Andel 
tillsvidareanställd 
baspersonal med relevant 
utbildning för uppdraget. 

100 % 95 %  

 

Individ och 
Familjeomsorg: 
Personalen har den 
kompetens som behövs 
för att bedriva verksamhet 
av god kvalitet. 

Individ och 
Familjeomsorg: Andel 
tillsvidareanställda 
medarbetare med relevant 
utbildning för uppdraget 

75 % 96 %  

 
Individ och 
Familjeomsorg: Trivsel 
hos medarbetare 

Personalens upplevda 
motivation i arbetet 4,02 4,07  

Analys och slutsats 

Resultatet för hållbart medarbetarengagemang, HME, för 2018 var 70. Resultatet är en 
försämring från föregående år då motsvarande siffra var 73. Analysen av detta är att arbetet 
med förändringar och effektiviseringar har påverkat resultatet negativt. Resultatet är likartat 
i alla förvaltningar men socialförvaltningen ligger lägst. 

Kommunens HME-resultat som helhet är 74 för 2018 och 76 för året innan. 

Sjukfrånvaron har under 2018 ökat med 1,7 procentenheter i jämförelse med 2017. 

Långtidssjukfrånvaron utgör 47 % av den totala sjukfrånvaron. Man kan se en tendens att 
sjukfrånvaron var högst under första halvåret för att sjunka i de flesta verksamheter under 
andra kvartalet. Vissa verksamheter har en svag ökning av frånvaro igen under sista 
kvartalet. Biståndsavdelningen har en låg frånvaro. 

De förändringar som gjorts har genomförts vid olika tidpunkter på året vilket gör att 
analyserna behöver göras per arbetsplats för att fånga orsakerna och hitta förbättringsförslag. 
Även här är analysen att årets förändringar och behov av effektiviseringar har påverkat 
sjukfrånvaron. 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron pågår i alla verksamheter i dialog mellan chefer och 
medarbetare. Varje enhet har en handlingsplan för att minska sjukfrånvaron, denna har 
tagits fram tillsammans med de fackliga representanterna. Enheterna följer upp planen 
årsvis och reviderar den vid behov. 

Frisknärvaron är 21,4 % för året. Den definieras utifrån andel månadsanställda utan 
sjukfrånvaro under året. 

Andelen medarbetare med relevant utbildning får anses bra i samtliga avdelningar men 
målet är 100 % personal med rätt utbildning. 

Medarbetarenkät har genomförts under hösten 2017 och för den finns ett särskilt material för 
uppföljning som varje enhet arbetar med och handlingsplaner för denna har upprättats 
under 2018. 
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4.1.4 Ekonomi 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2017 År 2018 

T
r
e
n
d 

 Budget i balans Budgetavvikelse -6 % -4 %  

 
God hushållning med 
förvaltningens resurser 

Medelkostnad per 
"beviljad" hemtjänsttimma. 468 504  

Medelkostnad per dygn i 
särskilt boende 2 025 2 195  

Medelkostnad per 
brukare, barn och unga. 221 595 167 265  

Analys och slutsats 

Budgetavvikelsen mellan åren har förbättrats med 2 procentenheter vilket motsvarar 7,17 
mnkr. IFO har sänkt sin medelkostnad per brukare med ca 30 % inom området barn och 
unga. Även om medelkostnaden per brukare har minskat betydligt ligger den fortfarande 
högt över riksgenomsnittet. Noteras bör att under samma period som KPB-kommunerna i 
snitt har ökat sina kostnader med nästan 5000 kr per brukare, har vi i Lysekil minskat 
kostnaderna per brukare med 54 330 kr. 

Kostnaderna för hemtjänst och särskilt boende har ökat under samma period. 

Medelkostnad för en hemtjänsttimme i KPB-kommunerna uppgår till 494 kr, där ligger 
Lysekil något över den kostnaden, 504 kr. 

Medelkostnaden för en Säbo-plats i KPB-kommunerna uppgår till 1 972 kr, där ligger Lysekil 
på en medelkostnad på 2 196 kr per dygn. Skaftöhemmet Gullvivan är den enhet som har 
högst medelkostnad, 3 148 kr per dygn och är den enhet som gör att Lysekil hamnar över 
medelkostnad i denna mätning. De andra särskilda boendeenheterna ligger på en kostnad 
per dygn på 1 868 kr, 1 957 kr och 1 980 kr. 

Observera att resultatet för de tre indikatorerna för medelkostnad per brukare avser 2017 års 
verksamhet då den negativa budgetavvikelsen för förvaltningen var 2 % högre än för 2018. 

5 Utvecklingsmål och indikatorer 
Ett utvecklingsmål är ett prioriterat område som verksamheten väljer att fokusera på under 
en längre tid. Ambitionen med ett utvecklingsmål är att bibehålla, säkerställa och förbättra 
kvaliteten i verksamheten. 

5.1 Verksamhetens utvecklingsområden, mål och indikatorer 

5.1.1 Personalförsörjning 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall år 
2017 

Utfall år 
2018 Trend 

 
Socialförvaltningen är en 
attraktiv arbetsgivare. 

Personalomsättning (extern)  12 %  
Kostnad för tillfälligt inhyrd personal. 6 476 2 976  
Andel av kostnaden för tillfälligt inhyrd 
personal som avser chefer.  8 %  

Kostnad för inhyrd personal i procent av total 
personalkostnad (%).  1 %  

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad  86 %  
Andel tillsvidareanställda med 
heltidsanställning. 39 % 38 %  
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Personalomsättning räknas utifrån andelen avslutade tillsvidareanställningar av det totala 
antalet tillsvidareanställningar. Under 2018 avslutades 70 tillsvidareanställningar i 
Socialförvaltningen. Det totala antalet tillsvidareanställda var 579. Det innebär att 
personalomsättningen för socialförvaltningen var 12 %. 

För Lysekils kommun var motsvarande siffra 11 % 2018. 

Förvaltningen har minskat sitt behov av inhyrd personal beträffande socialsekreterare, 
däremot har behovet ökat något avseende sjuksköterskor. Det beror på naturliga avgångar 
och byte till arbetsplatser närmare bostad m.m. 

Det är en låg andel som arbetar heltid inom socialförvaltningen men den genomsnittliga 
tjänstgöringsgraden för deltid är relativt hög. Arbetet med heltidsresan sätter igång under 
januari 2019 och kommer att pågå under två år framåt. 

5.1.2 Kompetensutveckling 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall år 
2017 

Utfall år 
2018 Trend 

 

Socialförvaltningen ska vara en 
attraktiv och kompetent 
arbetsgivare där medarbetare 
växer och utvecklas och kvalité 
präglar tjänster. 

Vård och omsorg: Andel tillsvidareanställd 
baspersonal med relevant utbildning för 
uppdraget. 

100 % 95 %  

Biståndsavdelningen: Andel 
biståndshandläggare med relevant utbildning 
för uppdraget 

100 % 100 %  

LSS/Socialpsykiatri: Andel 
tillsvidareanställda medarbetare med 
relevant utbildning för uppdraget. 

87 % 87 %  

Medarbetarnas bedömning av om de vet vad 
som förväntas av dem i arbetet. Skala 1-5. 
Medelvärde. 

4,28 4,28  

Medarbetarnas bedömning av om de har 
tillräcklig kompetens för arbetet. Skala 1-5. 
Medelvärde. 

4,36 4,36  

Medarbetarnas bedömning av om de 
utvecklas i sitt arbete. Skala 1-5. 
Medelvärde. 

3,85 3,85  

Individ och Familjeomsorg: Andel 
tillsvidareanställda medarbetare med 
relevant utbildning för uppdraget 

75 % 96 %  

Det finns god kompetens hos medarbetarna i socialförvaltningen även om målet alltid är att 
100 % skall ha relevant utbildning för uppdraget. 

Kompetensutvecklingsplaner är framtagna i alla avdelningar. 

Måtten avseende medarbetarnas bedömning om de vet vad som förväntas av dem i arbetet, 
om de har tillräcklig kompetens för arbetet och om de utvecklas i sitt arbete är hämtade från 
medarbetarundersökningen. Den görs vart annat år vilket gör att årets värde är samma som 
2017. Ny undersökning kommer att göras hösten 2019. 

5.1.3 Digitala verktyg och välfärdsteknik 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall år 
2017 

Utfall år 
2018 Trend 

 
Socialtjänstens användning av 
välfärdsteknik och digitala 
lösningar ska öka 

Antal digitala verktyg enligt Socialstyrelsens 
enkätundersökning ”E-hälsa i kommunerna”. 48 39  

Antal påbörjade digitaliseringslösningar 
under året. 0 3  

Varje år kommer en enkät ut från socialstyrelsen avseende vilka digitala verktyg som 
kommunerna använder sig av. Frågorna skiljer sig över åren vilket gör att vissa frågor 
försvinner och andra tillkommer. Vi har ingen minskad användning av digitala verktyg som 
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skulle leda till försämrat resultat mellan åren utan förklaringen är att frågorna ändrats. 

När det gäller digitaliseringslösningar som tillskapats i kommunen under året är det 
införandet av planeringsverktyg, införande av taligenkänning som är ett slags automatiserad 
diktafon för handläggare samt en automatiskt styrd alkoholmätning inom missbruksvården. 

Det pågår också arbete med planering för att automatisera avgiftshandläggning och 
försörjningsstöd samt att byta ut det befintliga verksamhetssystemet till ett modernare webb 
baserat system som underlättar arbete och dokumentation ute i den enskilde brukarens hem. 

5.1.4 Förebyggande och tidiga insatser 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall år 
2017 

Utfall år 
2018 Trend 

 

Socialnämndens verksamheter 
ska stödja och stärka 
medborgarnas egna förmågor 
att leva ett självständigt och gott 
liv. 

Antal vårddygn för barn och unga i HVB eller 
familjehem i enlighet med SoL och LVU 996 867  

Barn och unga: Andel ansökningar om insats 
av det totala antalet aktualiseringar (d.v.s. 
ansökningar & anmälningar) 

7 % 8 %  

Antal vårddygn för vuxna med 
missbruksproblem i HVB eller familjehem i 
enlighet med SoL och LVM 

134 73  

Antal vuxna med missbruksproblem med 
beslut om öppenvårdsinsats. 41 44  

Andel deltagare i anhöriggrupp som upplevt 
träffarna med anhöriggruppen som 
meningsfulla 

100 % 100 %  

Antal registrerade användare på e-tjänsten 
En bra plats 44 46  

Andel riskbedömningar med risk för fall, 
trycksår, undernäring och nedsatt munhälsa 
som resulterat i åtgärdsplan 

72 % 88 %  

Barn och Ungdomsenheten: Antal barn och 
unga med beslut om öppenvårdsinsats 41 36  

Förebyggandeenhet: Antalet deltagare vid 
förebyggandenhetens serviceinsatser  28  

LSS/ Socialpsykiatri: Andel 
genomförandeplaner som uppfyller kvalitet 
utifrån framtagen mall. 

75 % 88 %  

Det förebyggande arbetet visar förbättringar mellan åren vad gäller kvalitet i 
genomförandeplaner inom LSS/socialpsykiatri. 

Anhörigstödet har mycket goda resultat. 

Antal vårddygn för personer med missbruksproblem har minskat betydligt och målet att öka 
andelen ansökningar i förhållande till anmälningar i barn och unga arbetet har uppnåtts 
under 2018. 

Andelen riskbedömningar som resulterat i åtgärdsplan inom vård och omsorg har ökat med 
16 procentenheter mellan åren och visar bra resultat. 

5.1.5 Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål 

Socialnämndens utvecklingsmål visar gott resultat i många delar. 

Arbetet med att utveckla digitala lösningar är ett långsiktigt arbete som kommit en bit på väg 
men där det finns mycket kvar att utveckla. Utvecklingen av det arbetet måste anpassas så att 
det tas emot på ett positivt sätt av användarna och är till nytta för dem. 

Vi har minskat behovet av inhyrd personal vilket tyder på att vi har lyckats rekrytera egen 
personal. 

Arbetet med heltidsresan startar 2019 i syfte att öka heltidsanställningarna och därigenom 
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skapa mer attraktiva tjänster. 

Vi har god grundkompetens bland våra medarbetare och arbetar för att planera 
kompetensutvecklingsinsatser som möter behovet i arbetet. 

Det förebyggande arbetet visar förbättrade resultat med mer öppna insatser och mindre 
placeringar, gott anhörigstöd samt mer utvecklade genomförandeplaner. 

6 Uppdrag 

 
Uppdrag  Status Kommentar 
Arbeta utifrån handlingsplan för sänkt 
sjukfrånvaro. Handlingsplanen ska säkerställa 
att alla chefer 1. Arbetar enligt gällande 
rehabiliteringsriktlinjer 2. Personalvårdsronder 
genomförs för att kartlägga sjukfrånvaron. 
Kartläggningen ska utmynna i förebyggande 
åtgärder. 3. För dialog med medarbetare om 
friskfaktorer och hur gruppen tillsammans ska 
arbeta för en positiv miljö på arbetsplatsen 4. 
Följer upp sjukfrånvaro, tillbud, arbetsskador vid 
varje arbetsplatsträff  

  
Alla avdelningar har genomfört och rapporterat 
uppdraget som nu övergår i reguljär drift/EA 

Varje avdelningschef skall ta fram en 
kompetensutvecklingsplan för sin avdelning    

Alla avdelningar har slutfört och rapporterat 
uppdraget som nu övergår i reguljär drift./EA 

7 Ekonomi 
7.1 Resultaträkning nämnd 

Belopp i tkr 2018 2017 2016 
Intäkter 115 911 106 397 122 554 
Personalkostnader -306 726 -325 525 -321 137 
Övriga kostnader -194 564 -166 944 -163 399 
Kapitalkostnader -1 256 -1 324 -1 434 
Verksamhetens nettokostnader -386 635 -387 396 -363 416 
Budget nettokostnader -371 447 -365 033 -361 318 
Budgetavvikelse -15 188 -22 363 -2 098 
Andel av kommunens nettokostnader 
(%) 43,8 44,9 44,2 

Mellan 2017 till 2018 har intäkterna ökat med 9,5 mnkr. Under 2018 har det införts ett resursfördelningssystem mellan 
Bistånd och Hemvården vilket påverkar de interna intäkterna. 

7.2 Nettokostnad 

Nettokostnad per verksamhet 

Verksamhet/enhet belopp i tkr 2018 2017 2016 

Stab, nämnd och ledning -10 511 -8 821 -26 443 
Avdelning Bistånd -47 864 -6 337  
Individ-och familjeomsorgsavdelningen -65 083 -69 254 -46 199 
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Verksamhet/enhet belopp i tkr 2018 2017 2016 
Avdelning LSS/Socialpsykiatri -91 259 -87 477 -76 558 
Avdelning Vård och omsorg -171 918 -215 507 -214 216 
Summa -386 635 -387 396 -363 416 

7.3 Budgetavvikelse per verksamhet 
Belopp i tkr 2018 2017 
Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
Stab, nämnd och ledning -10 511 -18 510 7 999 -8 821 -12 445 3 624 
Avdelning Bistånd -47 864 -52 209 4 345 -6 337 -6 646 309 
Individ-och familjeomsorgsavdelningen -65 083 -61 084 -3 999 -69 254 -56 108 -13 146 
Avdelning LSS/socialpsykiatri -91 259 -84 147 -7 112 -87 477 -80 314 -7 163 
Avdelning Vård och omsorg -171 918 -155 497 -16 421 -215 507 -209 520 -5 987 
Summa   -15 188   -22 363 

7.4 Uppföljning av åtgärder för budget i balans 
Sparåtgärd belopp i tkr Beslut Effekt Not 

Effektivare handläggning BoU 1 961 2 100  
Större andel egna familjehem 165 800  
Omsorgsresor 300 300  
Genomgång av ytterfall i vård och omsorg  2 000  
Sälja platser stödboende 700 0  
Hemtagning ärende LSS/socialpsykiatri 750 0  
Minskning personal hemtjänst 3 000 2 200  
Minskning personal säbo 2 250 1 100  
Avslut ärende BoU 900 0  
Vakanshållning del av tjänst receptionen, handläggare fp och mindre täckning 
av sommarvikarie i receptionen under sommaren 100 350  

Summa 10 126 8 850  

7.5 Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar 
Belopp i tkr 2018 2017 2016 
Nettoinvesteringar -989 -530 -1 184 
Anläggningstillgångar bokfört värde 4 732 5 183 5 768 

Kommentar 

  

PROJ UTFALL År BUDGET År 
7 600 Inv.budget, socialnämnden 0 -1 000 
7 629 Phoniro nyckelfria lås etapp 2 0 -650 
7 633 Socialkontoret, inventarier -455 0 
7 634 Planeringsverktyg, soc.förv. -368 -575 
7 636 Socialförv, välfärdsteknik 0 0 
7 637 Socialförv läkemedelsskåp -66 0 
7 638 Skärgårdshemmet lärosal -100 0 

 -989 -2 225 

Socialnämndens ospecificerade investeringsbudget har använts till gemensamma inköp av 
arbetstekniska hjälpmedel såsom sängar och madrasser samt läkemedelsskåp till brukare i 
hemtjänsten. Dessutom har inköpts möbler och inventarier till särskilda boenden samt 
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kontorsmöbler och Av-material t.ex. projektorer, tv apparater och dukar. 

De pengar som avsetts för montering av nyckelfria lås, (Phoniro), har inte använts under året 
på grund av problem med det fabrikat vi har avtal på. Med anledning av detta har införandet 
tillfälligt stoppats upp. 

7.6 Ekonomisk analys 
Sammanfattning: 

Socialnämnden har en negativ budgetavvikelse på -15,2 mnkr. Nämnden har under hela året 
haft en negativ prognos och prognosen vid U1 visade ett underskott på -19.1 mnkr. Under året 
har nämnden beslutat om åtgärder vilka genomförts men nya kostnader som inte kunnat 
förutses har tillkommit. Kostnaderna för institutions- och familjehemsplaceringar inom barn 
och unga har sänkts under året. Dock har nya ärenden tillkommit som trots 
kostnadsminskningar i de befintliga ärendena inte kunnat rymmas inom budget. Verksamhet 
inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har också ökade 
kostnader. Det har varit svårt att rekrytera personal inom vissa områden (socialsekreterare 
och sjuksköterskor) vilket har inneburit att kostnader för inhyrd personal har varit högre än 
budgeterat, vilket försämrat utfallet. 

Nämnden har anpassat sin verksamhet för ensamkommande barn och stängt boende löpande 
under året. Det är färre ensamkommande barn och Migrationsverket har ändrat sina 
ersättningsregler. Trots anpassningen visar verksamheten en negativ budgetavvikelse. 

Intäkter: 

Mellan 2017 till 2018 har intäkterna ökat med 9,5 mnkr. Under 2018 har det införts ett 
resursfördelningssystem mellan Bistånd och Hemvården vilket påverkar de interna 
intäkterna. Bortses den interna resursfördelningsintäkten så är utfallet 74,78 mnkr för 
intäkter 2018 vilket ger en minskning med 31,62 mnkr mellan åren. Den minskningen består 
mestadels av minskade integrationsintäkter. 

Personalkostnader: 

Minskade kostnader mellan åren på -18,8 mnkr vilket inkluderar en löneökning på 4,6 mnkr, 
det ger en verklig minskning på -23,4 mnkr. Främst är det migration som påverkar men av 
dessa -23,4 står Vård och omsorg för en personaleffektivisering på -5 mnkr. 

Övriga kostnader 

Ökningen som skett är en intern ökning som direkt kan härledas till Bistånd och införandet 
av resursfördelningen. Bortses resursfördelningen med sina 41,1 mnkr så ligger utfallet på 
153,5 mnkr vilket är en minskning med -13,4 mnkr. Konsult- och tillfällig inhyrd personal har 
sänkts med -3,5 mnkr, köpt vård har sjunkit med -5 mnkr och försörjningsstöd och bidrag till 
enskilda minskade med -1,6 mnkr mellan 2017 och 2018. Integration har även här visat 
minskade kostnader. 

Andel av kommunens nettokostnader 

Mellan åren har det skett en nettokostnadsminskning mot kommunens nettokostnader med 
1,1 procentenheter vilket är en stor förändring mot tidigare år. 

Verksamhet/Avdelningarna 

Förvaltningsledning + 8 mnkr  

Det positiva resultatet består av momsåtersökning för lokaler, köpt vård samt konsulter. Då 
momsåtersökningskostnaderna har minskat i verksamheterna så minskar även intäkterna 
från momsåtersökningen. Därav det högre utfallet av nettokostnader för året. Resterande 
överskott kommer från den ändrade resursfördelningen som infördes i hemtjänsten 2018. 

Bistånd + 4,2 mnkr 
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Avdelningen totalt gör en budgetavvikelse på plus 4,2 mnkr. Till största delen beror det på 
införandet av resursfördelningen av hemtjänsten. Insatsbesluten som avser hemtjänst har 
sjunkit under året. Budgeten för 2018 är baserad på utfall december 2017 vilket var 118 385 
timmar. Sammanlagd beviljad tid under året 2018 är dock 108 106 timmar hemtjänst. 
Avdelningens uppdrag att arbeta med "ytterfallen" i hemtjänst har visat gott resultat och 
bidragit till ett positivt utfall. 

Personalkostnader visar på ett överskott på ca 0,4 mnkr. Kostnad för trygghetslarm visar ett 
underskott på ca 0,4 mnkr tkr. Anhörigverksamhet flyttades över till avdelningen 2018 och 
visar ett noll resultat för året. 

IFO - 4 mnkr 

Budgetavvikelsen är fortfarande betydande, även om den procentuellt sett är mycket lägre än 
2017. En stor del av orsaken är de minskade intäkterna från Migrationsverket. Intäkterna har 
minskat i rask takt, medan kostnaderna inte kunnat minskas i samma takt. 

På barn- och ungdomsenheten är det främst kostnader för Lysekils Kommuns boenden för 
ensamkommande barn som har orsakat budgetöverskridandet. 

Kostnaderna för placeringar var stadigt på väg nedåt och låg i oktober i paritet med budget. 
Under oktober och november skedde dock en tillströmning av ärenden gällande barn och 
ungdomar som for så illa att placeringar inte kunde undvikas. Därmed gick kurvan över 
placeringskostnader uppåt igen. Då kommunen sedan några år tillbaka satsar på 
förebyggande och tidiga insatser till barn och föräldrar, i samverkan med bland andra skola 
och fritid, bedöms behovet av placeringar minska på sikt. 

Vuxenenheten går plus i förhållande till budget. Det är i huvudsak intäkterna från 
Migrationsverket som varit högre än budgeterat. I övrigt har försörjningsstödet minskat och 
ligger under budget, och likaså placeringar av vuxna med missbruksproblem. Att 
försörjningsstödet minskat i förhållande till förra året bedöms till stor del vara 
konjunkturrelaterat. 

IFOs nettokostnader har minskat inom nästan alla verksamheter. Ett undantag är 
kostnaderna för beroendegruppens öppenvårdsverksamhet, som ökat med ca 0,3 mnkr. Det 
kompenseras dock av att kostnaderna för placeringar minskat väsentligt från 2017 till 2018, 
från 4,3 mkr till 1,8 mkr. Fler ärenden hanteras i öppenvård och färre genom köpta 
placeringar på institution eller familjehem. 

LSS/ Socialpsykiatri - 7,1 mnkr 

Avdelningen visar ett underskott mot budget på -7,1 mnkr och huvuddelen beror på ökat vård 
och omsorgsbehov på de egna gruppbostäderna samt ökat köp av externa platser. Under året 
har nya placeringar på boende utanför Lysekils kommun ökat med tre personer. 

En annan orsak är 3 nya ärenden med LSS beslut gällande personlig assistans och 2 nya 
beslut fattade av Försäkringskassan om personlig assistans (SFB).  När det gäller LSS beslut 
har kommunen hela kostnaden och för SFB, har kommunen kostnadsansvar för de 20 första 
timmarna. 

Inom gruppbostäder och servicebostäder har ett flertal brukare uppnått en hög ålder och 
demenssymtom har tillkommit. Det innebär att omvårdnadsbehovet har ökat och 
dubbelbemanning av personal vid flera tillfällen under dygnet i form av extra bemanning har 
krävts. Utformningen av gruppbostäderna med lägenheter på två plan utgör också att 
behovet av extra personal behövs då ökat vård och omsorgsbehov uppstår. 

Mellan åren 2017 och 2018 har kostnaderna stigit med ca 4,3 mnkr vilket beror på ökat antal 
köpta platser och en ökning av antalet personlig assistans ärenden, både LSS och SFB. 

Vård och Omsorg - 16,4 mnkr 

Avdelningens resultat för 2018 är -16,4 mnkr vilket till största delen beror på åtgärder som 
inte fått effekt till fullo inom de särskilda boendena samt i hemvården. Hemvården har inte 
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hunnit ställa om personalstaben till det nya resursfördelningssystemet i samma takt som de 
beviljade timmarna sjunkit. I samband med resursfördelningsmodellen minskades 
hemvårdens budgetram inför 2018 med 6 mnkr. Under året har sedan de beviljade timmarna 
sjunkit vilket inneburit ytterligare minskning av ersättningen med 4 mnkr. 

Dessutom har löneökningen för 2018 inneburit en ökad kostnad motsvarande 2,9 mnkr vilket 
sammantaget innebär en minskning på -5 mnkr för hela vård- och omsorg. 

Intäkter för vårdavgifter har minskat med 0,5 mnkr jämfört med 2018. 

Hemsjukvården har haft ökade kostnader motsvarande 1,4 mnkr p.g.a svårigheter att 
rekrytera sjuksköterskor samt större uttag av föräldraledighet och semester. 

En förbättring har skett i budgetavvikelse sen augustis uppföljning gjordes. Då visades en 
budgetavvikelse på -12 % vilket ska ställas mot -11 % som det blev på helår 2018. 

  

  

  

8 Framtid 
Lagstiftning 

Arbetet fortsätter med den nya lagstiftningen, Trygg och effektiv utskrivning från 
slutenvården. Lagstiftningen har ändrats under 2018 vad gäller somatikpatienter och för 
psykiatripatienter fortsätter förändringen under 2019. Då har kommunen 15 dagars 
planeringstid för att erbjuda kommunalt stöd innan betaldagar utfaller. Under 2020 
fortsätter planeringsdagarna att minska för personer inom psykiatrin först till 7 dagar för att 
slutligen bli 3 dagar som i somatiken. Det är en utmaning att möta den snabba process som 
nu blir aktuell också för denna målgrupp. Uppdraget är att klara av planeringen utan att 
betaldagar faller ut och samtidigt genomföra en utredningsprocess med garanterad 
rättssäkerhet i nära samverkan internt och externt. Boendestödet har påbörjat att se på hur 
man ska organisera sig för att möta detta behov 

En översyn av LSS lagstiftning har genomförts och planeras gälla från 2022. Om beslutet 
kvarstår att införa de förändringar som utredningen påvisar kommer det att innebära stora 
förändringar för kommunerna. Det är också förändringar som tar tid att införa vilket 
kommer att kräva omfattande planering och resurser. 

Ekonomiska resurser 

Kommunens resurser är ändliga och det finns en stor i utmaning i att planera verksamheten 
både ur ett ekonomiskt effektivt sätt och samtidigt kompetensmässigt kunna möta brukarnas 
skiftande behov. Verksamheten behöver ta till sig och implementera välfärdsteknik, detta är 
ett sätt att möta dessa utmaningar. 

Det är också en framtida utmaning att få ekonomi i balans genom att använda tilldelade 
medel på ett effektivt och optimalt sätt. Om vi är tydliga med att vi har en god ekonomisk 
hushållning så är det lättare för politiken att fördela de resurser som krävs för framtida 
utveckling och volymförändringar. 

Personalförsörjning        

De utmaningar vi står inför handlar om att ha en personalförsörjning som tryggar de 
verksamheter vi bedriver och att personal har den kompetens som krävs för att kunna arbeta 
mot uppställda mål. Vi måste bli en arbetsgivare som man söker sig till för att vi kan ge en 
trygg och bra anställning och där verksamheterna präglas av en positiv syn på utveckling och 
förändring. 

Vi behöver marknadsföra våra yrken och fortsätta att ta emot praktikanter och vikarier under 
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sommaren och studentmedarbetare under terminerna. 

Utöver insatser för att underlätta rekrytering, behöver strategier för introduktion utvecklas så 
att nya medarbetare lätt kommer in i arbetet. Vi behöver fokusera på vad som får 
medarbetare att trivas och stanna kvar i sitt arbete i kommunen. 

Digitalisering 

Lysekils kommun kommer att fortsätta ha en ökning av antal äldre. Redan nu ligger Lysekil 
10 % högre än övriga landet när det gäller personer över 65 år. Detta innebär troligen en 
ökning av omvårdnadsbehov och beslutade insatser kommer att kräva mycket samverkan 
både internt och externt. 

Att digitalisera där det är möjligt i socialtjänsten kommer att vara helt avgörande under de 
närmaste åren. Att minska manuell hantering och använda personalresurser till insatser som 
kräver mänsklig närvaro är nödvändigt. Inom nämndens ansvarsområde kommer 
digitalisering inom avgiftshandläggningen och försörjningsstödet att införas. Att göra 
ansökan och enklare utredningar digitalt ger snabbare och enklare service till brukarna. 

Omorganisation 

Under 2018 har AME.s organisationstillhörighet utretts och nu föreslås AME flytta samman 
med försörjningsstöd och vuxenutbildning i en egen förvaltning. Om detta blir verklighet, 
kommer halva vuxenenheten att brytas ut. Därmed behöver man se över socialförvaltningens 
organisation och eventuellt flytta om mellan avdelningsgränserna. Dessutom kommer man 
att behöva säkerställa att den fortsatta samverkan mellan det kvarvarande IFO och 
försörjningsstödgruppen fungerar väl även efter omorganisationen 

Heltidsresan 

Arbete med att erbjuda alla anställda heltider kommer att starta 2019 och pågå till 2020. Det 
arbetet kommer att vara resurskrävande, inte bara ekonomiskt utan också schemamässigt 
och planeringsmässigt så att man kan använda personalens kompetens och vara flexibel på 
ett bra sätt. 

Vård och omsorgsboende 

Nytt boende för äldre, Fiskebäck, är under uppförande och beräknad inflyttning är januari 
2021. Samtidigt behöver det planeras för ytterligare särskilda boendeplatser för att möta 
kommande behov. I utredningen kring "Framtidens äldreomsorg på Skaftö" visar prognosen 
på att år 2024 kommer behovet överstiga tillgången på särskilda boendeplatser. 

Området funktionsvariation 

Rikets ambitionsnivå är att alla människor ska ha samma förutsättningar oavsett kön, sexuell 
läggning, kulturell härkomst eller funktionsnedsättningar. Lagar och förordningar som 
regeringen fattat beslut om reglerar detta. För att nå målet krävs det att vi som har uppdraget 
att arbeta och utveckla verksamheter riktade till människor med olika typer av 
funktionsnedsättningar på det lokala planet ser och uppmärksammar de behov som finns och 
att vi gör det känt vilka rättigheter den enskilde har och vilka skyldigheter kommunen har att 
ge rätt insatser på rätt nivå och med god kvalitet. Avdelningen kommer under den närmaste 
femårsperioden arbeta utifrån de utvecklingsområden som planen för framtida insatser tagit 
fasta på. Verksamheten behöver arbeta med att möjliggöra en boendekarriär för brukare och 
hitta lösningar för att i trygga former bidra till ökad självständighet och normalisering. 

Hemmaplanslösningar och rekrytering av egna familjehem 

Under 2018 har mycket fokus legat på att utveckla stödet på hemmaplan, till såväl vuxna med 
missbruksproblematik som till barn och familjer. En kartläggning visar att vi har en bred 
palett av stöd till barn och föräldrar, men att det saknas några delar. Vi behöver fortsätta att 
utveckla detta, för att säkerställa att alla föräldrar kan erbjudas stöd i sitt föräldraskap och 
därmed förebygga stora problem under uppväxten för barn och unga. Under 2019 kommer 
en föräldracoach att anställas och den tjänsten förväntas täcka ett område (föräldrar till barn 
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som är 7-12 år) som tidigare saknade tillräckliga insatser. 

I de fall då tillräckligt stöd inte kan ges till barn och föräldrar på hemmaplan, utan en 
placering blir nödvändig, vill vi i så stor utsträckning som möjligt placera i ett eget 
familjehem. Vi behöver utveckla rekryteringen av egna familjehem och erbjuda befintliga 
familjehem tillräckligt stöd. 

Vuxenenheten har klarat att ge en stor del av stödet på hemmaplan och undvikit placeringar. 
För att detta ska kunna vara möjligt även i framtiden, bör en kartläggning av vilket stöd 
enheten kan erbjuda, och vad som eventuellt fattas, göras under kommande år. 

Arbete med våldsutsatta och förövare 

Antalet våldsutsatta som söker hjälp har ökat, och det är en trend som visat sig även i andra 
kommuner. Våldsärenden kräver en hög kompetens, ett tidigt ingripande och ett stöd som 
fortsätter finnas kvar över tid. I familjer med barn behövs också en god samverkan mellan 
handläggare och enheter. Under 2019 kommer en del av en tjänst att användas för att 
koordinera socialtjänstens insatser i ärenden som rör våld. 

  

  



Vård och omsorg
Budget

/mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec Genomsnitt/månad

Aktuell månad (fylls i månadsvis: 1-12) 12

Särskilda boenden
Antal belagda platser Lysekilshemmet - somatik        25 24 25 21 20 22 24 25 24 23 23 24 24 23,3

Antal belagda platser Lysekilshemmet - demens 46 45 44 44 43 44 45 47 47 47 46 46 47 45,3

Antal belagda platser Stångenäshemmet - somatik 28 26 25 25 25 25 28 28 27 27 28 28 28 26,6

Antal belagda platser Stångenäshemmet - demens 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8,9

Antal belagda platser Stångenäsh - 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2,2

Antal belagda platser Stångenäsh - 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1,6

Antal belagda platser Skaftöhemmet - somatik 11 11 11 11 10 9 9 9 9 9 10 12 12 10,3

Antal belagda platser Skaftöhemmet - demens - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Antal belagda platser Skärgårdshemmet - somatik 30 29 29 29 29 29 28 27 27 28 28 29 30 28,5

Antal belagda platser Skärgårdshemmet - demens 18 17 18 17 17 18 18 18 18 17 16 18 17 17,3

Summa genomsnitt belagda platser - somatik 93 93 89 88 87 91 91 89 88 91 95 96 90,8

Summa genomsnitt belagda platser - demens 72 72 72 71 73 74 76 75 73 72 73 73 73,0

Summa genomsnitt belagda platser 173 165 164 161 159 160 165 166 164 161 163 169 169 163,9

Antal personer med beslut om särskilt boende 175 175 173 169 169 175 174 173 169 172 175 176 172,9

Väntetid från beslut till inflytt 23 73 55 4 17 6 64 5 12 25 23 5 26,0

Hemtjänst
Antal personer med verkställda beslut av hemtjänst 272 267 270 263 256 252 260 259 245 244 252 251 258

Antal "beviljade" timmar 11 349 11 542 11 262 10 848 10 066 9 725 9 631 9 536 9 464 8 705 8 461 8 725 9 943

Trygg hemgång
Antal inskrivningar i trygg hemgång under månaden 9 8 8 10 12 6 10 7 9 12 14 9 10

Antal utskrivna ur Trygg hemgång under månaden 9 9 7 5 11 5 7 10 6 11 9 10 8

varav antal till korttidsboende 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1

Hemsjukvård HSL
Antal vårdtagare som har haft hemsjukvård under 428 438 429 427 436 439 439 437 427 447 445 464 438

Korttidsplats inkl. växelvårdsplats
Beläggningsgrad Kompassen 10 8,77 7,82 7,77 9,10 8,84 8,57 6,65 8,00 9,37 10,10 12,20 11,48 9

Antal personer på växelvårdsplatser 11,0 11,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 7 8 9 9 12 10

Antal personer på trygghetsplatser 3,0 1,0 3,0 2,0 3,0 0,0 2 ,0 3 3 2 3 10 3

Antal personer på  korttidsplats demens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0

Antal personer på  korttidsplats palliativ 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0

Antal personer på  korttidsplats i väntan på säbo 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0

Antal personer på korttidsplats övriga 12,0 8,0 9,0 10,0 7,0 11,0 3,0 4 4 8 11 14 8

Lysekilshemmet (demens) 2 0,74 1,18 1,58 1,03 1,13 1,30 0,58 0,55 0,33 1,00 0,60 0,16 1

Gullvivan 1 0,48 0,11 0,00 0,00 0,23 0,73 0,26 0,29 0,60 0,52 0,00 0,00 0



Betalningsansvar
Antal betaldagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



LSS- och Socialpsykiatri
Budget

/mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec Genomsnitt/månad

Aktuell månad (fylls i månadsvis: 1-12) 12

Bostad enligt LSS för vuxna
Tornvägen, gruppbostad 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7,0

Kronberget, gruppbostad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5,9

Kvarngatan, gruppbostad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0

Linden, servicebostad                     9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8,0

Föreningsgatan 26,  gruppbostad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5,8

Föreningsgatan 22, gruppbostad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0

Stöd och resurs servicebostad 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7 7 8,3

Antal boende totalt i egen regi 49 47 48 48 48 48 48 48 48 46 45 45 45 47,0

Extern utförare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

Bostad enligt SoL för vuxna
Ekgatan servicebostad, egen regi 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10,0

Extern utförare 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2,5

Bostad med särskild service för barn

Badhusberget 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

Extern utförare 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5,3

Personlig assistans 
Antal personer med verkställd insats enligt LSS 11 11 10 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10,6

Antal personer med verkställd insats enligt SFB 26 26 26 26 26 26 26 26 25 22 22 22 24,9



IFO
Budget

/mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec Ack. UifallAck. BudgetAck. Avvikelse

Aktuell månad (fylls i månadsvis: 1-12) 12

Vuxenenheten
Försörjningsstöd/Ekonomiskt bistånd: 

Utbetalt bistånd, tkr 1 258 1 336 1 164 1 359 1 148 1 172 1 156 1 118 1 149 0 1 055 1 096 1 348 14 029 15 100 1 071

Återbetalt bistånd, tkr -104 -72 -85 -79 -101 -49 -105 -84 -75 -52 -44 -140 -14 -900 -1 250 -350

Nettokostnad bistånd, tkr (utbet minus återbet) 1 154 1 264 1 079 1 280 1 047 1 123 1 051 1 034 1 074 876 1 011 956 1 334 13 129 13 850 721

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 163 167 169 160 144 154 151 170

Antal biståndstagare (samtliga i hushållet) m ek.bist 330 319 330 321 290 305 306 319

Beroende/missbruk:

Antal placeringar HVB/familjehem enl. SoL, LVM 6 4 5 4 3 2 2 2 1 2 3 3

Antal vårddygn i HVB/ familjehem enl. SoL, LVM 143 112 109 83 44 60 56 49 30 53 82 56 877 73/mån

Ack. kostnad för placeringar i HVB/familjehem, tkr 185 316 199 159 220 -81 63 153 57 -139 48 114 78 1 187 2 220 1 033

Öppenvård:

Antal vuxna med beviljade öppna insatser 41 43 43 47 48 43 36 38 42 40 48 44

Antal vuxna med sociala kontakt (hela VUX) 33 33 33 32 31 32 33 32 31 30 33 34

Barn- och Ungdomsenheten 
Öppenvård

Antal barn & unga med öppenvårdsinsatser, fördelat:

          1. Kontaktperson och kontaktfamilj 1 334 11 11 11 10 11 12 12 11 12 11 11

          2. Intern familjebehandling (f.d Ettan) 43 27 14 13 10 12 16 19 19 26 29 42

          3. Extern öppenvård 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0

Placeringar SoL och LVU

Antal personer på HVB/familjehem enl. SoL&LVU 30 29 31 32 31 31 27 26 26 29 31 33

Antal vårddygn i HVB/familjehemenl. SoL&LVU 879 807 877 935 961 861 837 785 768 815 893 991 10 409 867/mån

Ack. kostnad för plac. i HVB/familjehem enl. SoL&LVU 1 261 2 015 1 068 1 933 1 635 1 614 2 739 1 577 1 446 1 431 1 239 2 243 1 801 20 740 15 127 -5 613

Familjehem

Antal plac. i familjehem enl. SOL & LVU, fördelat på:

          1. Konsulentstödda familjehem 10 10 12 12 12 13 11 12 11 12 13 13

          2. Interna familjehem 14 12 12 13 12 11 12 9 11 11 14 13

Myndighetsutövning

Antal ansökningar 6 4 3 2 4 10 1 8 7 4 4 1 54

Antal anmälningar 70 66 79 51 55 32 29 61 63 56 81 71 714

Genomsnittlig utredningstid i dagar 80 85 64 82 104 86 104 108 109 102 63 103

Andel utredningar som avslutas inom 120 dagar i % 67% 88% 100% 92% 70% 96% 56% 77% 59% 71% 88% 73%

Ensamkommande barn och unga 

Placeringar stödboende:

Antal EKB på stödboende 8 7 5 6 6 Ihopslaget med Kilen i juni, redovisas ihop



Placeringar HVB, egen regi:

Antal ensamkommande barn 11 10 10 7 6 13 8 7 7 7 7 7

Antal vårddygn/månad 295 269 278 196 165 197 250 203 187 218 211 236 2 705

Totalkostnad HVB + Stödboende, eget regi 397 1 035 1 070 1 233 886 699 622 500 227 797 397 429 279 8 174 4 767 -3 407 0

Placeringar HVB, köpta platser

Antal ensamkommande barn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Antal vårddygn/månad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

Ack. totalkostnad för plac. i HVB, köpta platser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 -25

Placeringar familjehem

Antal ensamkommande barn 5 5 5 5 5 6 6 7 6 5 5 5

Antal vårddygn 155 123 124 129 155 160 185 186 180 155 150 155 1 857 0 0

Ack. totalkostnad för plac. i familjehem 133 294 332 184 -1 40 16 23 81 0 86 250 130 1 434 1 600 166

Totalt antal EKB med placeringar i HVB, familjehem eller 

stödboende 24 21 18 18 17 18 14 13 13 12 12 13

Övrigt (OBS! Uppskattat antal)*

Antal EKB med uppehållstillstånd 19 16 16 13 13 14 11 11 11 10 10 0

Antal EKB som väntar på uppehållstillstånd 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 0

*Exakt antal med PUT/utan PUT finns ej i verksamhetssystemet då beslut inte fattas utifrån det.
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Datum Dnr 
 2019-02-12  SON 2019-000049 

  
Socialförvaltningen 
Frida Mellgren, 0523-613480 
frida.mellgren@lysekil.se 
 
 

Berättelse för kvalitet och patientsäkerhet 2018 
 

Sammanfattning 
Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2o11:9 ska arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras. Vårdgivare, 
bör varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. 

Förvaltningen har upprättat en gemensam berättelse för kvalitet och 
patientsäkerhet. I fokus är det arbete som har en direkt koppling till de personer 
som får insatser från oss. 

Förslag till beslut  
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till berättelse för 
kvalitets-och patientsäkerhet för 2018. 
Ärendet 
Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Utöver vad som framgår där 
ska patientsäkerhetsberättelsen innehålla uppgifter enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
SOSFS 2o11:9 
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2o11:9 ska arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras.  
Vårdgivare, den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS bör med 
dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen 
kvalitetsberättelse.  
 
Kvalitetsberättelsen och patientsäkerhetsberättelsen ska enligt författningen ha en 
sådan detaljeringsgrad att det går, att bedöma hur det systematiska arbetet har 
bedrivits i verksamhetens olika delar och att informationsbehovet hos externa 
intressenter tillgodoses. 
 

Förvaltningen har upprättat en gemensam berättelse för kvalitet och 
patientsäkerhet. I fokus är det arbete som har en direkt koppling till de personer 
som får insatser från oss. 

 

http://www.lysekil.se/
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Inledning  
 
Förvaltningen har för tredje gången en gemensam berättelse för kvalitet och patientsäkerhet. 
I fokus är det arbete som har en direkt koppling till de personer som får insatser från oss. 
Kvalitet och patientsäkerhetsberättelsen beskriver förvaltningens kvalitetsarbete under 
förgående kalenderår. I berättelsen framgår det vad förvaltningen har vidtagit för 
åtgärder för att säkra en god kvalitet samt för att minimera risker och negativa händelser. 
 
Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse där strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten tydligt ska redovisas.  
 
I patientsäkerhetsberättelsen redogörs för:  

• hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården 
under föregående kalenderår  
• hur vårdpersonalen har bidragit men även hur patienters och närståendes synpunkter på 
patientsäkerheten har hanterats  
• vidtagna åtgärder för att öka patientsäkerheten samt uppnådda resultat från föregående år  
 
Kvalitetsberättelsen bör ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med 
att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens 
olika delar och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2o11:9 7 
kap. 1 §  

En struktur för verksamhetsstyrning och kvalitetsarbete  
Hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS är komplexa verksamheter. För 
att hålla en god kvalitet i verksamheterna är det därför viktigt att det finns tydliga 
dokumenterade strukturer för mål och verksamhetsstyrning och för systematiskt kvalitets- 
och förbättringsarbete. Socialnämnden antog under april 2017 riktlinjer för ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med riktlinjen är att ge förtroendevalda, chefer och 
medarbetare ett underlag för att förstå och aktivt kunna delta i kvalitetsarbetet. I stora drag 
innebär ett ledningssystem för kvalitet att verksamheten identifierar och arbetar utifrån de 
processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet samt att verksamheten 
följer upp och förbättrar sina resultat, processer och rutiner med hjälp av riskanalys, 
egenkontroll och avvikelsehantering.  
 
Lysekils kommun beslutade om en ny styrmodell 2016.  
Styrmodellen bygger på målstyrning och på löpande egenkontroll av verksamheternas 
kvalitet genom s.k. kritiska kvalitetsfaktorer. En kritisk kvalitetsfaktor är en faktor som är 
särskilt viktig för att lyckas med grunduppdraget och uppnå hög kvalitet och effektivitet. 
Kopplat till varje faktor identifieras sedan indikatorer. Indikatorn ska vara mätbar och utgöra 
måttet på kvalitet/effektivitet.  
Under år 2018 har verksamheterna följt upp sina mål och kvalitetsfaktorer. Resultaten 
redovisas i verksamheternas uppföljningar och ligger till grund för prioriteringar av mål och 
åtgärder i årets verksamhetsplan. 
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Organisatoriskt ansvar för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 
Socialnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheternas kvalitet och säkerhet. 
Förvaltningschef ansvarar tillsammans med avdelningschefer och enhetschefer för att 
kvalitetsarbetet genomförs ute i verksamheterna. Alla medarbetare har ansvar för att aktivt 
delta i det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningen har en ledningsgrupp där 
avdelningschefer, förvaltningschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och utredare 
ingår, här tas patientsäkerhet och kvalitetsfrågor upp löpande. 

Struktur för uppföljning och utvärdering  
Förvaltningschefen ansvarar för det övergripande kvalitetsarbetet inom och över de olika 
verksamhetsområdena med stöd från utredare och MAS. I uppföljningen ingår bland annat: 

• möten och besök i verksamheten 
• uppföljning av rutiner 
• granskning av journaler, akter, genomförandeplaner 
• analys av Socialstyrelsens öppna jämförelser 
• utredning av lex Sarah rapporter och avvikelser 
• utredning av klagomål och synpunkter 
• egenkontroll 

 

Uppföljning genom egenkontroll  
Egenkontroll innebär att systematiskt och regelbundet följa upp och utvärdera den egna 
verksamhetens resultat och kvalitet.  
Förvaltningen har under 2018 deltagit i socialstyrelsens undersökningar inom ramen för 
Öppna jämförelser1 och i SKL:s2 undersökning kommunernas kvalitet i korthet (KKiK)3. 
Brukarundersökningar är genomförda för alla äldre med hemtjänst och i särskilt boende och 
inom alla bostäder med särskild service enligt LSS och SOL, samt inom boendestödet. 
Verksamheternas resultat i de olika kvalitetsmätningarna sammanställs och analyseras inom 
förvaltningen och är ett viktigt underlag i verksamhetsstyrningen och det systematiska 
förbättringsarbetet.  
En stor del av egenkontrollen bedrivs inom ramen för kommunens styrmodell genom 
uppföljning av verksamheternas kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer.  
 
Intern kontroll  
Samtliga nämnder i Lysekils kommun antar varje år en intern kontrollplan med ett antal 
olika kontrollpunkter. För 2018 granskades följande områden:  

o Uppföljning av barn som är placerade i HVB 4 
o Säkerställa att konverteringsprocessen enligt LAS efterlevs. 5 
o Beslut om tillsyn inom hemtjänst 

Granskningen har genomförts under året och ett antal brister och förslag till åtgärder är 
framtagna och beslutade i nämnden. 
Gällande de brister som framkommit utifrån resultatet i kontrollpunkt säkerställa att 
                                                        
1 I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom olika 
verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för. 
2 SKL:s Sveriges kommuner och landsting 
3 KKiK redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. 
4 HVB hem för vård eller boende) 
5 LAS Lagen om anställningsskydd 
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konverteringsprocessen enligt LAS efterlevs ska en särskild återkoppling och uppföljning 
genomföras på åtgärderna och återrapporteras till socialnämnden i september 2019. 
Resterande två kontrollpunkter bedöms ha såpass små brister så att de åtgärdas löpande 
inom verksamheten under året. En uppföljning kommer att göras på dessa kontrollpunkter 
också, dock enbart som en mindre avstämning för att säkerställa åtgärderna. 

Lex Sarah rapporter  
Under 2018 inkom 53 lex Sarah rapporter, 2 av dessa bedömdes vara så pass allvarliga 
att en anmälan gjordes till IVO (Inspektionen för vård- och omsorg). 6 
Under 2017 inkom 35 lex Sarah rapporter, även detta år gjorde 2 anmälningar till IVO.  
De två anmälningar som gjorde till IVO under året gällde missförhållanden som grundade sig 
i grundorsaker kopplade till värdegrund och bemötande. Missförhållandena inträffade inom 
avdelningen för vård och omsorg, dock inom olika enheter: hemvården samt särskilt boende. 
 
Under 2018 har antalet lex Sarah rapporter ökat, särskilt under senare delen av året. En stor 
mängd av de rapporterna som inkom under senare delen av året är upprättade endast vid en 
enhet men vid ett par olika avdelningar. Dock har konsekvenserna för den enskilde varit 
obefintliga eller av mindre karaktär.  

 
Kommentar till diagram: En lex Sarah rapport kan tilldelas mer än en händelsekategori  
 
De vanligaste händelserna är psykiskt övergrepp/kränkning och brister i utförandet av insats.  
De 10 rapporter som gäller kränkningar och psykiskt övergrepp är händelser mellan brukare 
och flertalet av rapporterna är kopplade till samma personer.  
Gällande de rapporter som är upprättade gällande brister i utförande av insatser har flertalet 
av dessa upprättats under hösten. De är inrapporterade och registrerade som en lex Sarah 

                                                        
6 IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över 
hälso- och sjukvårdspersonal. 
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rapport men efter utredning kunde det konstateras att största delen av rapporterna 
klassificeras som en social avvikelse då det inte lett till några konsekvenser för den enskilde.  

Sociala avvikelser  
Enhetschef är ansvarig för att ta emot, utreda, åtgärda och följa upp sociala avvikelser. 
Avvikelsen ska diskuteras och återkopplas till medarbetarna på enheten där den inträffat i 
syfte att arbeta förebyggande och med kvalitetsförbättring.  

Under 2018 har totalt 180 sociala avvikelser upprättats.  
2017 upprättades 87 avvikelser och under 2016 upprättades 15 sociala avvikelser.  
En stor ökning har alltså skett under de senaste åren. Det finns olika anledningar till detta 
men en stor anledning är att några av enhetscheferna har arbetat aktivt med att uppmana 
personalen att skriva avvikelser då de uppmärksammar avvikelser/brister i verksamheten. I 
dagsläget skiljer det rejält i antal avvikelser mellan de olika enheterna.  
De vanligaste händelserna är brister i dokumentation och informationsöverföring samt att 
den enskilde inte fått sin beviljade insats utför alternativt att det förekommit brister i 
utförandet av insatserna.  

Hantering av klagomål och synpunkter  
Klagomål och synpunkter utreds av berörd tjänsteman, oftast av närmaste chef.  
Dialog sker och eventuellt möten med berörda parter. Ett samtal sker ofta med den enskilde 
och därefter ses verksamheten över om det ska ske några förändringar utifrån klagomålet. 
Resultat återförs till alla berörda. Redovisning till nämnden sker om ärendet har kommit via 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 
Sammanställning av klagomål och synpunkter gör av respektive enhetschef och rapporteras 
till förvaltningens ledningsgrupp en gång om året.  
Under 2018 har 35 klagomål och synpunkter mottagits inom verksamheterna i 
avdelningarna LSS/Socialpsykiatri och vård och omsorg. Under föregående år inkom det 
40 klagomål och synpunkter inom verksamheterna. Klagomålen och synpunkterna rör 
händelser kopplat till bemötande, utförandet av insats, fysisk miljö, utrustning samt 
personalens kompetens.  
 
Vid myndighetsutövning förekommer ibland klagomål som grundar sig i missnöje av beslut, 
det är dock viktigt att i dessa fall utreda om det handlar endast om beslutet i sig eller om det 
rör sig om brister eller fel i verksamheten. 
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Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som 
genomförts för ökad patientsäkerhet och kvalitet  
 
Vilka är de viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten 
under året? 
 

• Utbildning och införande av VISAM beslutsstöd.7 
• Extern granskning av KAF8 och läkemedelshantering har gjorts. 
• Arbete med att förbättra diagnostik och behandling av sår har gjorts under 2018. 

Genom utbildning kring sår och behandling med påföljande förbättringsarbete.  
• Utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) 
• Alla som skrivs in i den kommunala hälso- och sjukvården ska bedömas utifrån risk 

för fall, risk för undernäring och risk för trycksår.  
• Alla personlyftar har genomgått besiktning.  
• Den kommunala hälso- och sjukvården är konsumenter av nationell patientöversikt 

(NPÖ) och använder det frekvent vilket ger en effektivare verksamhet. På så vis att 
man får ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare.  
NPÖ ger också ökad vårdkvalitet tack vare helhetsbild av patienten. Det leder till 
mindre kostsamt och tidskrävande dubbelarbete samt en bättre planering och 
samordning mellan vårdgivare.  

• En effektivare madrassmodell har startats upp på särskilt boende (enligt 
socialtjänstlagen) med målet om färre trycksår.  
 

Nationella kvalitetsregister  
Jämförelser genomförs av den kommunala hälso- och sjukvårdens kvalitet genom deltagande 
i nationella register såsom Svenska Palliativregistret. I registret registreras dödsfall och hur 
den senaste tiden i livet varit för våra patienter. Mål för sjuksköterskornas arbete sätts utifrån 
parametrar från Palliativregistret. Resultat från föregående år analyseras och åtgärder 
planeras och genomförs av enhetschef tillsammans med medarbetare.  

Under året har sjuksköterskorna slutfört en omfattande webbutbildning i palliativ vård, det 
har skett i tvärprofessionella grupper med efterföljande reflektioner. Under året har också 
undersköterskor påbörjat utbildningen i verksamheterna med målet att kvaliteten och 
säkerheten ska höjas.  

Systematisk loggning  
Loggning har genomförts flertalet gånger under året i vård-och omsorg. Urval av loggposter 
har skett genom en kombination av systematik och slumpmässighet.  

Granskningen omfattar vem som har öppnat journalen/akten och läst eller skrivit ut. En 
bedömning görs av om personen varit behörig eller inte. Samtliga loggposter var behöriga.  

Dokumentation  
Egenkontroll ska utföras genom journalgranskning med syftet att följa upp att 
dokumentationen fyller gällande krav samt för att identifiera utvecklingsområden. Någon 
övergripande granskning har inte gjorts under 2018. Vissa förbättringar görs löpande med 
formuleringar. Användandet av skattningsskalor har tagits upp i medarbetarsamtal. Mall för 

                                                        
7 VISAM beslutsstöd är ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal vård och omsorg som ska användas när 
en patients hälsotillstånd försämrats 
8 KAF Kommunalt akutläkemedelsförråd 
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dokumentation efter bedömning med hjälp av VISAM har tagits fram. Arbete för att påbörja 
införandet av registrering av Kvalitativa vårdåtgärder (KVÅ)9 har startats. 

Riskanalys  
En ny rutin för riskanalys avseende målgruppen brukare/patienter har fastställts under 
senare delen av 2018.  Riskanalyser har genomförts bland annat inför sommarmånaderna, ny 
utskrivningslag och införande av samverkande sjukvård.  

Hälso- och sjukvårdsavvikelser och lex Maria  
All personal rapporterar avvikelser och negativa händelser i verksamheterna.  Ingen lex 
Maria anmälan till Inspektionen för vård och omsorg har skett under året. En avvikelse 
gällande hälso-och sjukvård är något som inträffar och som inte överensstämmer med 
verksamhetens normala rutiner eller patientens vårdförlopp. En avvikelse kan ge större eller 
mindre konsekvenser för den drabbade.  

Antal avvikelser kopplat till fall eller risk för fall är 1001 stycken. Inget av fallen klassificeras 
som katastrofala men 10 av fallen är betydande (1,6% av fallen). 3 stycken är frakturer, inget 
av dom klassas som en vårdskada utan bedöms vara olycksfall.  Det är olika individer som 
drabbats och det har skett i både ordinärt boende och i särskild boende form. Sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter deltar i det fallförebyggande arbetet på de enheter där 
de har sitt patientansvar. Kvalitetsregister används som hjälpmedel för att identifiera risker 
och att sätta in åtgärder. 
Fallen har minskat jämfört med föregående år. Förebyggande insatser görs i team där 
alla professioner kan vara med. Användande av kvalitetsregister har ökat och det kan vara ett 
samband att man nu arbetar mer med förebyggande av fall. En slutsats som kan dras är att 
det är arbetsterapeuter och fysioterapeuter som leder arbetet med att utreda de fallolyckor 
som sker. Det är viktigt att målgruppen äldre är uppe och rör sig och att det uppmuntras. 
Detta till trots så har denna målgrupp stor fallrisk men medvetenheten är stor hos 
professionerna. Riskmedvetenheten gällande att det finns olämpliga läkemedel och 
förflyttningar som är osäkra gör att man kan jobbar med att förhindra fallen.  

711 läkemedelsavvikelser har inträffat. Flertalet klassificeras som mindre betydande 
avvikelser. Ingen klassas som katastrofal men 6 stycken händelser ses som betydande.  
Vid en punktprevalensmätning under året så var det 1 777 doser som överlämnades 
dagligen till 313 brukare med övertaget läkemedelsansvar, vilket är 5,67 doser/person 
och dag. 0,1% av de doser som överlämnas dagligen i Lysekils kommun blir det någon 
avvikelse kring, missad dos är den vanligaste orsaken.  

När det rör sjuksköterskeenheten har de flesta avvikelser rört hantering av dosetter. Det har 
varit brister i att fylla på dosetterna med läkemedel vilket kan bero på brister i planeringen. 
De har även i vissa fall upplevts feldelade. Dosetter hanteras av många personer och systemet 
är inte säkert. Läkemedel kan lätt falla ur eller hamna i fel doseringsfack. Några avvikelser 
har rört läkemedel för intravenös injektion som feldoserats.  
För att förhindra upprepning när det rör avvikelser så sker enskilda samtal för att försöka 
finna orsak. Avvikelser av allmänt intresse tas upp på arbetsplatsträffar och ibland på 
teamträffar. En strävan för att minska användandet av dosetter sker i dialog med primärvård 
och avvikelser kring dosetter är nu något färre än föregående år. Det ses som ett resultat av 
att man jobbat strukturerat med tidigare års avvikelser kring hantering av dosetter att det 
medvetandegjorts att det är risker med hanteringen.  

                                                        
9 KVÅ, en klassifikation av vårdåtgärder är en åtgärdsklassifikation som är gemensam för olika 
verksamhetsområden och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården.  
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 Vid alla registrerade avvikelser så kategoriseras allvarlighetsgraden, man riskanalyserar 
sannolikheten för upprepning, en identifiering av orsaker utförs och åtgärder planeras för att 
förhindra liknande händelser. Arbetet sker i samverkan och tvärprofessionellt på teamträffar. 
På dessa träffar finns arbetsterapeut/fysioterapeut, sjuksköterska, enhetschefer och 
kontaktman/vård- och omsorgspersonal med. 

Samverkan  
I den kommunala hälso- och sjukvården i Lysekils kommun har det under 2018 varit 
inskrivna 390–433 personer samtidigt under året, i genomsnitt 409 personer i månaden. 

Hälsoplaner upprättas i samråd med brukaren och ibland även tillsammans med närstående. 
Samråd sker alltid vid skydds- och begränsningsåtgärder.  
Samordnad vårdplanering sker mellan primärvård, sjukhus, kommun och 
patienten/närstående.  Deltagande på teamträffar, samarbete och samverkan i 
vardagsarbetet. Samverkan med bistånd sker vid hemgångsplanering och uppföljningar vid 
förändrade behov. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har 
inneburit en ökad samverkan med framförallt primärvården vilket ses som mycket positivt 
för den enskilde.  En annan samverkansform som startades upp i slutet av året är 
samverkande sjukvård.  Denna gemensamma samverkansmodellen består av fyra olika 
uppdragsformer. Vilken form som väljs beror på vårdbehov, plats och tidpunkt när behovet 
uppstår samt vilka resurser som finns tillgängliga just då. En viktig del av samverkan är att 
kunna be varandra om hjälp och att ha en nära dialog. Samverkande sjukvård bygger på goda 
relationer mellan våra samverkansparter som är kommunal hälso- och sjukvård, hemtjänst, 
1177, medicinsk äldrevårdsavdelning och ambulans.  

Resultat 
Nationell mätning 
Förvaltningen har deltagit i mätningen Svenska HALT, det är återkommande årliga 
mätningar som utförs av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt 
boende enligt socialtjänstlagen i Sverige. Med syfte att stödja det förebyggande arbetet inom 
området. Resultaten ger vilka riskfaktorer som finns för att infektioner ska få fäste. 
Föregående års resultat resulterade i en effektivare madrassmodell. En enhet hade många 
trycksår och likaså många behandlande madrasser. Orsaken sågs vara att sängens 
grundutrustning, madrassen som den enskilde ligger på kunde vara otillräcklig och kunde 
kanske rentav vara en bidragande orsak till att sår uppstod. I år har utbyte av madrasser 
påbörjats. Ovan omnämnda enhet har fått samtliga grundmadrasser utbytta och en plan 
framåt finns för resten av de särskilda boendeplatserna för att få nya madrasser. Insatsen har 
gett gott resultat där det påbörjats. Utifrån resultat från 2017 har arbete med att byta ut 
grundmadrasser påbörjats. 

Strukturmått  
Sjuksköterskorna har givit läkemedelsutbildningar för vård-och omsorgspersonalen inför 
delegering. Utbildningen är uppdelad i tre steg.  
 
 

Tabell 1 översikt antal utbildad vård- och omsorgspersonal. 

Delegeringsutbildning 2016 2017 2018 

Läkemedelshantering 197 230 172 

Insulin 92 43 54 

Totalt  289 273 226 
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Antal personer som genomgått utbildning inför eventuell delegering har minskat 2018. En 
stigande trend hade noterats under några år och en toppnotering noterades vid slutet av 
2016. Åtgärder vidtogs i form av en skärpning i delegeringsrutinen. Årets resultat påvisar att 
trenden nu brutits. Därtill har utbildning i hostmaskin, bukdialys, förflyttning, provtagning, 
stomi och SAMSA10 givits.

Förbättringsarbete som bedrivits på enhetsnivå 
 

- Arbete med genomgång av befintliga rutiner och processkarta har skett under våren 
- Dokumentationsgranskning  
- Översyn gällande digitalisering samt förnyar arbetssätt.  
- Ett mottagningsteam har införts på avdelningen för individ- och familjeomsorg vilket 

har medfört bättre tillgänglighet och service till medborgare.  
- Översyn av personaltäthet vid några enheter.  
- DMO-slinga11 med brukare och personal har påbörjats för att gemensamt ta beslut om 

hur nytt gemensamhetsutrymme på ett specifikt boende ska användas. 
- Mätning av nattfastan vid särskilda boenden.  
- Översyn av inflyttningsmaterialet vid särskilda boenden.  
- En enhet är en del av en intraprenad, 2 samordnare ringer in vikarier, 

deltidsanställda kan arbeta upp vilket leder till hög personalkontinuitet för de äldre. 
- Vid gruppbostäderna har en boendeenkät genomförts under hösten -18.  

Där får de boende svara på hur man upplever sitt stöd, trygghet, trivsel, 
självbestämmande, delaktighet mm.  

- Vid några enheter har det arbetats med att medvetandegöra all personal som möter 
anhöriga i sitt dagliga arbete att ansvara för att uppmärksamma, ge stöd och se 
anhörigas behov. Samtliga boende har utsett anhörigombud och det har givits 
information från kommunens anhörigsamordnare. 

 
Kompetensutveckling och fortbildning som har genomförts på enheterna  
Nedan redovisas en del av den kompetensutveckling som har genomförts under året som ett 
led i att kvalitetshöja och säkra verksamheterna:  
 

• Förälder ur ett kulturellt perspektiv 
• Våld i nära relationer 
• Anknytning  
• LVU-utbildning (Lagen om vård av 

unga) 
• Samarbetssamtal  
• Handledarutbildning  
• IT-inom vård och omsorg 
• Personlig assistansutbildning  
• IBIC-utbildning (Individens behov 

i centrum)  

                                                        
10 SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård och kommuner i 
Västra Götaland. Tjänsten omfattar både omsorgsperspektivet samt betalningsperspektivet. 
11 DMO-slinga är en delaktighetsmodell som handlar om ökad delaktighet och inflytande och är ett 
arbetssätt för att stärka individens engagemang och inflytande över sitt liv och sin vardag 

• Utbildning för hygienombud  
• Utbildning för rehabombud 
• Psykiatri  
• Valideringsutbildning till 

undersköterska 
• MI-utbildning (motiverande 

samtal)  
• Utbildning gällande demens, 

inkontinens, palliativ vård, 
nutrition, smärta, sår 
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Förvaltningens planerade utvecklingsområden för 
kvalitet- och patientsäkerhetsarbetet 
 

Målen för 2018 är uppfyllda till hälften, en verksammare sårläkning och införande av 
beslutsstöd har genomförts. Minskad andel trycksår samt en patientsäker dokumentation av 
god kvalitet kvarstår.  
 

Mål Strategi 

Minskad andel trycksår.  Förebyggande arbetssätt med riskbedömningar 
och åtgärdsplaner. 

En patientsäker dokumentation av 
god kvalitet. 

Fortsatt utveckling av hälso- och 
sjukvårdsdokumentation, vi fortsätter och 
utvecklar det påbörjade arbetet ytterligare med 
kontinuerliga uppföljningar och dialog.  

Samtliga enheter ska använda sig 
av sociala avvikelser som ett led i 
det systematiska kvalitetsarbetet.   

Samtliga enhetschefer ska löpande under året 
informera sina personalgrupper om rutin 
avseende sociala avvikelser.  
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Datum Dnr 

 2019-01-29 SON 2019-000036 

  
Socialförvaltningen 
Klaus Schmidt, tel. 0523 – 61 34 89 

klaus.schmidt@lysekil.se 

 
 

Tillsyn enligt alkohollagen under 2018 

 

Sammanfattning 

Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsar alkoholens 
skadeverkningar. Bestämmelserna i alkohollagens 8 kap ger tillståndsmyndigheter 
rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljning av alkoholdrycker. 

Förvaltningen genomförde tillsyn av serveringsställen i kommunen året 2018 med 
sammanlagt 39 tillsynsbesök avseende restauranger med serveringstillstånd samt 
14 tillsynsbesök avseende folkölsförsäljning. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen av tillsyn enligt alkohollagen under 2018. 

 

Ärendet 

Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsar alkoholens 
skadeverkningar. Bestämmelserna i alkohollagens 8 kap ger tillståndsmyndigheter 
rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljning av alkoholdrycker. 

All försäljning av alkoholdrycker skall skötas på ett sådant sätt att skador i 
möjligaste mån förhindras och servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan 
omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte 
föreligger eller att särskild risk för mänskors hälsa inte uppstår. Som ett särskild 
skydd för ungdomen finns dessutom åldersgränser. 

Enligt alkohollagen är det kommunen samt polismyndigheten som har det direkta 
ansvaret för tillsynen i kommunen. Länsstyrelsen i sin tur är tillsynsmyndighet för 
Kommunen. 

 

Förvaltningen genomförde tillsyn av serveringsställen i kommunen året 2018 med 
sammanlagt 39 tillsynsbesök avseende restauranger med serveringstillstånd samt 
14 tillsynsbesök avseende folkölsförsäljning. 

 

Serveringstillstånd i Lysekils kommun 

I januari 2018 finns det 40 restauranger med tillstånd för stadigvarande servering 
till allmänheten samt 1 restaurang med tillstånd för servering till slutna sällskap. 

http://www.lysekil.se/
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De flesta restaurangerna ha en renodlad matprofil medan några har en mer publik 
karaktär under kvällstid. Det finns ingen nattklubb eller dansrestaurang men dans 
kan förekomma. 

Stängningstiderna varierar mellan klockan 01:00 och 03:00 på fredagar samt 
lördagar och dag före helgdag. 

Under 2018 inkom 7 ansökningar om stadigvarande tillstånd till allmänheten. 

Tillfälliga serveringstillstånd för slutna sällskap kan gälla förenings- och 
företagsfester och liknande. Ansökningar om tillfällig servering till allmänheten, vid 
exempel festivaler eller konserter förekommer regelbunden varje år i Lysekils 
kommun. 

Under 2018 inkom 10 ansökningar om tillfälliga tillstånd till allmänheten samt inga 
ansökningar gällande serveringstillstånd till slutna sällskap. 

Man skiljer mellan yttre och inre tillsyn. 

Yttre tillsyn genomförs med besök på serveringsställe där man kontrollerar 
nykterhet och ordning samt att serveringen bedrivs enligt tillstånd. 

Under år 2018 genomfördes 45 tillsynsbesök på serveringsställen med tillstånd till 
allmänheten, samt 14 tillsynsbesök med Folkölsförsäljning. 

  

Inre tillsyn genomförs kontroll av den ekonomiska skötsamheten. Remisser till 
skatteverket samt kronofogdemyndigheten. 

 

Förvaltningen genomförde också en inre tillsyn avseende alla restauranger med 
serveringstillstånd. 

Inre tillsyn innebär bland annat att en kontroll sker av om förutsättningarna för 
tillstånd fortfarande föreligger d.v.s. att kraven i 8 kap. 12 § alkohollagen 
fortfarande är uppfyllda. Detta sker via Skatteverket, kreditupplysningsinstitut och 
polismyndigheten. Kontroll görs också över tillståndshavarnas marknadsföring. 

 

Yttre tillsyn kan man dela in i: 

Påkallad tillsyn. Anmälan om att serveringen inte bedrivs enligt lagen. 
Rutintillsyn 
Utökad tillsyn med andra myndigheter 
 

Målet är att alla krogar och restauranger ska få minst ett tillsynsbesök. 

Urvalet av serveringsställen sker i första hand genom deras popularitet samt 
omsättning. 

Tillsynen genomförs på dag och kvällstid. 
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Serveringsställen som har besökts under våren och sommaren samt hösten 2018:  

 
Brodalens Bed/Breakfast - inga anmärkningar 

Café Havets Hus - inga anmärkningar 

Krog & Café Brygghuset- inga anmärkningar 

Pelles Rökeri- inga anmärkningar 

Restaurang Pråmen - inga anmärkningar 

Restaurang Peking- inga anmärkningar 

Pizzeria Skaftö- åtgärd erinran 

The Old House Inn- inga anmärkningar 

Skaftö Golfkrog- inga anmärkningar 

Rågårdsviks Pensionat- inga anmärkningar 

Pizzeria Milano- åtgärd återkallat serveringstillstånd 

Havsbadsrestaurangen- inga anmärkningar 

Restaurang Brygghuset- inga anmärkningar 

Luna Café- inga anmärkningar 

Norra Hamnen 5- inga anmärkningar 

Café Kungsgatan – inga anmärkningar 

Restaurang Fyren – åtgärd varning 

Kvarterskrogen i Lysekil- inga anmärkningar 

Brasseri Sjökanten- åtgärd varning 

Restaurang Smultron & Tång- inga anmärkningar 

Restaurang Oasen- inga anmärkningar 

Restaurang la Mer- inga anmärkningar 

Publik Mat & Bar-- inga anmärkningar 

Kajmagasinet (Hotel Lysekil) -inga anmärkningar 

Terassen Kök & Bar-inga anmärkningar 

Grand Hotel-inga anmärkningar 

Bastevik Bar & Café-inga anmärkningar 

Havsbadsparken -inga anmärkningar 

Vann Spa Hotel & Konferens-inga anmärkningar 

Restaurang Peking-inga anmärkningar 

Hotel Gullmarstrand-inga anmärkningar 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-29 SON 2019-000036 nr 5.15.1 

 

Havsbadsparken-inga anmärkningar 

Bengt Fisk-inga anmärkningar 

Brasseri vid Siviks Camping- inga anmärkningar 

Krögens Fiskdelikatesser- inga anmärkningar  

 
 
Genomförd Folkölstillsyn 2018 
 
Coop Extra Lysekil 
Ekdals Mack i Lysekil AB 
Ica Brastad 
Ica Grundsund 
Konsum Brastad 
Siviks Camping 
Skaftöhallen 
Ica Supermarket 
Konsum Rosviksgatan 
Brodalens Närlivs AB 
Holma Golf 
Bengt Fisk 
 

 

Eva Andersson Klaus Schmidt 
Förvaltningschef Handläggare 

 

 

Beslutet skickas till  

Alkoholhandläggare SOF 











Tjänsteskrivelse  
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 Datum Dnr 
 2019-02-07 SON 2019-51 
 

Socialförvaltningen  
Maria Granlund, 0523 – 61 34 40 
maria.johansson3@lysekil.se 

 

Inrättande av bemanningsenhet vid socialförvaltningen  
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen föreslår att en bemanningsenhet inrättas i syfte att hjälpa 
enhetscheferna att uppnå en bemanning som motsvarar brukarnas behov. Enhetens 
huvudsakliga uppdrag ska vara att rekrytera och tillhandahålla personal för 
tillfälliga, tidsbegränsade behov och att bistå med att fördela resurstid vid tillfällig 
överkapacitet ute i verksamheterna. Bemanningsenheten är också en förutsättning 
för att klara av arbetet med heltidsresan. 

 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att inrätta en bemanningsenhet.  
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera och besluta om 
detaljplanering avseende organisation, arbetssätt och riktlinjer för arbetet. 
 
Ärendet 
{Behovet av stöd, vård och omsorg kan variera stort över tid och 
socialförvaltningens verksamheter behöver därför ha möjlighet till en flexibel 
bemanning som snabbt kan anpassas efter brukarnas behov. De senaste åren har ett 
antal reformer på såväl nationell som kommunal nivå ökat behovet av en mer 
flexibel bemanning.  

− Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ställer 
krav på kommunen att snabbt anpassa personalstyrkan för att kunna ta hem 
utskrivningsklara, även på helger.   

− Socialförvaltningen införde 2018 en mer behovsanpassad 
resursfördelningsmodell inom hemtjänsten och ser nu över 
resursfördelningen även i andra verksamheter för att i högre utsträckning 
anpassa den till brukarnas varierande behov. Resursfördelningsmodellen 
ställer krav på verksamheterna att snabbt kunna anpassa personalstyrkan 
efter tilldelade resurser. 

− Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den 20 december 2017 att 
godkänna den framtagna handlingsplanen ”Heltid som norm – deltid som 
möjlighet”. Lysekil ska vara en attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare där 
målsättningen är att alla medarbetare som nyanställs ska få heltidstjänst, att 
deltidsanställda ska erbjudas heltid och att de som har en heltidsanställning 
men arbetar deltid ska eftersträva heltidsarbete. En möjlig effekt av 
heltidsresan i socialförvaltningen är att den utökade arbetstid som följer av 
en utökad sysselsättningsgrad inte kommer att kunna användas på den enhet 

http://www.lysekil.se/
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där den anställde vanligtvis arbetar. Enheter kan därför komma att få en 
överkapacitet i timmar som behöver tillvaratas och fördelas ut i 
verksamheterna.  

Samtidigt som kraven på en flexibel bemanning ökar blir det allt svårare att hitta 
kompetent baspersonal i form av undersköterskor, vårdbiträden och personliga 
assistenter. Socialförvaltningens behov av baspersonal ökar i högre takt än utbudet. 
Det innebär att det också blir allt svårare att hitta kompetenta vikarier när 
vikariebehov uppstår i verksamheterna. Enhetschefer och administrativ personal 
uppger att de lägger allt mer tid på att rekrytera och hantera vikarier till 
verksamheterna.  

Socialförvaltningen föreslår att en bemanningsenhet inrättas i syfte att hjälpa 
enhetscheferna att uppnå en bemanning som motsvarar brukarnas behov. Enhetens 
huvudsakliga uppdrag ska vara att rekrytera och tillhandahålla personal för 
tillfälliga, tidsbegränsade behov och att bistå med att fördela resurstid vid tillfällig 
överkapacitet ute i verksamheterna.  

Bemanningsenheten ska vara ”vägen in” i förvaltningen för samtliga 
korttidsvikarier. 

Uppdrag 
Bemanningsenhetens uppdrag ska vara att: 

• Tillgodose verksamheternas behov av tidsbegränsat anställd baspersonal 
(upp till 14 dagar).  

• Fördela överkapacitet som uppstår ute i verksamheterna till följd av utökade 
sysselsättningsgrader eller tillfällig nedgång i brukarbehov. 

• Rekrytera förvaltningens korttidsvikarier till en gemensam vikariebank 
(intervjua, kontrollera utbildning och arbetslivserfarenhet, LAS-dagar, ta 
referenser, kontrollera registerutdrag).  

• Ansvara för den övergripande introduktionen och utbildningen av vikarierna 
(t.ex. behörighet och utbildning i Magna Cura, Heroma och andra it-stöd, 
värdegrund, organisation och styrmodell, OSL och andra lagar, 
avvikelsehantering) 

• Ansvara för bevakning av arbetstidslagen (ATL) samt bevakning av 
anställningstid i förhållande till regler om varsel, företräde och konvertering 
enligt lagen om anställningsskydd LAS och allmänna bestämmelser (AB). 

• Samordna den övergripande semesterplaneringen.  

Bemanning 
Enheten föreslås bemannas av en enhetschef på 50 %, tre administrativa tjänster 
som bemanningsplanerare/rekryterare, en resurspool med tillsvidareanställd 
personal och en pool med förvaltningens samtliga timavlönade vikarier. Till enheten 
kopplas också inkonverterad personal och eventuell överkapacitet/resurstid som 
uppstår ute i verksamheterna till följd av utökade sysselsättningsgrader eller 
tillfällig nedgång i brukarbehov.  
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Finansiering 
Enheten finansieras dels genom en årsavgift för de beställande enheterna, dels 
genom ett timpris för vikarien. Dessutom överförs budgetmedel för två 
administrativa tjänster i avdelningarna för vård- och omsorg och 
LSS/socialpsykiatri som ska finansiera två tjänster som 
bemanningsplanerare/rekryterare  

 
 
 
 
 
Eva Andersson Maria Granlund 
Förvaltningschef Handläggare 

 
Bilaga/bilagor 
{Förslag till uppdrag och organisation för en bemanningsenhet} 

 
Beslutet skickas till  
Socialförvaltningschef 

Socialförvaltningens avdelningschefer 

Socialförvaltningens ekonomer 

Chef personalenheten 

Utredare 
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Beskrivning av rapporten och dess bakgrund 
I denna rapport redogörs för socialförvaltningens förslag till uppdrag och organisation för en 
bemanningsenhet vid socialförvaltningen. Rapporten innehåller också en kortare beskrivning av 
hur vikariehanteringen fungerar i nuläget och kommunens tidigare erfarenheter av 
bemanningsenheter.  

Socialnämnden antog den 27 april 2017 en ekonomisk handlingsplan för att komma i ekonomisk 
balans. En av åtgärderna var att se över möjligheten att inrätta en bemanningsenhet. Åtgärden 
bedömdes kunna ha en total helårseffekt på 800 000 kronor och en delårseffekt på 400 000 
kronor.  

Förvaltningschefen tillsatte en utredning som mot bakgrund av en analys av nuläge, behov och 
önskemål när det gäller bemanning skulle ta fram ett förslag på organisation och arbetssätt för en 
bemanningsenhet.  

Arbetet har bedrivits av en arbetsgrupp bestående av avdelningschefer, enhetschefer och  
administrativa samordnare/planerare från avdelningarna för vård och omsorg och 
LSS/Socialpsykiatri samt biståndsavdelningen. I arbetsgruppen ingick även facklig företrädare 
från kommunal, förvaltningsekonom samt utredare. Utredaren har samordnat och planerat 
arbetsgruppens arbete och är den som har sammanställt rapporten.  

Tabell 1:Arbetsgruppens sammansättning 
Anette Andreasson Administrativ samordnare/planerare, hemtjänsten 
Anna-Lena Aldeborg Enhetschef hemtjänst  
Susanne Thorin Karlsson Enhetschef LSS 
Therese Englund/Marielle Stenström Facklig företrädare, kommunal 
Minna Paavilainen Administrativ assistent, hemtjänsten och 

helgbemannare 
Eva Bergqvist (T.o.m. januari 2018) Förvaltningsekonom 
Camilla Karlsson (T.o.m. december 2017) Avdelningschef LSS och Socialpsykiatri 
Marianne Sandsten (Fr.o.m. mars 2018) Avdelningschef Biståndsavdelningen 
Maria Johansson Utredare 

 

Utredningen inleddes under sommaren 2017. I november 2017 överlämnades 
utredningsrapporten till förvaltningens ledningsgrupp som beslutade att rapporten skulle skickas 
ut till samtliga enheter för synpunkter. I februari 2018 gav förvaltningschef arbetsgruppen i 
uppdrag att ta fram ett mer utvecklat förslag till organisation och uppgifter för en 
bemanningsenhet vid förvaltningen som beaktade de inkomna synpunkterna. Arbetsgruppen 
avrapporterade sitt nya uppdrag i maj 2018 genom att samtliga inkomna synpunkter bemöttes 
genom förändringar, förtydliganden eller förklaringar. I juni gjorde arbetsgruppen en riskanalys av 
förslaget tillsammans med fackliga företrädare. Under hösten 2018 har ledningsgruppen arbetat 
vidare med förslaget utifrån det underlag arbetsgruppen har lämnat. Bland annat har ekonom 
hjälpt till att kostnadsberäkna förslaget och att ta fram ett förslag till finansiering.  

Det förslag som presenteras i denna rapport är ledningsgruppens slutliga förslag. Det skiljer sig 
från arbetsgruppens ursprungliga förslag i vissa delar. Bland annat väljer ledningsgruppen att 
behålla helgrekryteringen på bemanningsenheten, ett ansvar som arbetsgruppen föreslog skulle 
läggas på varje enskild enhet.  
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Tabell 2: Arbetsprocessen i sammandrag 
Juni-augusti 2017 Arbetsgruppen formeras. Utredare samlar in och 

bearbetar material om förvaltningens tidigare 
erfarenhet av bemanningsenheter, av andra 
kommuners bemanningsenheter samt statistik över 
arbetad tid och frånvaro. 

Juni-augusti 2017 Utredare intervjuar chefer och administratörer i 
verksamheterna för att få en nulägesbeskrivning av 
arbetet med bemanning och vikarieanskaffning, 
identifiera problemområden och goda exempel samt 
förslag på möjliga förbättringsåtgärder. Sex 
intervjutillfällen hålls där totalt 17 medarbetare 
intervjuas.  

19 september 2017 Munkedals kommun deltar på arbetsgruppsmöte för 
att berätta om uppbyggnad och erfarenhet av sin 
bemanningsenhet 

September och oktober 2017 Under tre mötestillfällen tar arbetsgruppen fram två 
alternativ till hur en bemanningsenhet kan 
organiseras.  

November 2017 Färdigställande av utredningsrapport  
5 december 2017 Behandling av utredningsrapport i förvaltningens 

ledningsgrupp 
Januari 2018 Utredningsrapport skickas ut på remiss hos samtliga 

enheter för synpunkter 
13 februari 2018 Enheternas synpunkter behandlas av förvaltningens 

ledningsgrupp som fattar beslut om att 
arbetsgruppen ska ta fram ett mer utvecklat förslag 
på organisation och uppgifter för en 
bemanningsenhet vid förvaltningen. Förslaget ska 
beakta de inkomna synpunkterna.  

Mars – maj 2018 Under fyra mötestillfällen går arbetsgruppen igenom 
samtliga inkomna synpunkter och bemöter dem 
genom förändringar, förtydliganden eller förklaringar 
av förslaget.  

16 maj 2018 Arbetsgruppens svar på synpunkterna skickas ut till 
alla enheter.  

20 juni 2018 Risk- och konsekvensbedömning av förslaget 
tillsammans med fackliga företrädare.  

Höst 2018 Ledningsgruppen arbetar vidare med förslaget 
tillsammans med förvaltningens ekonom.  
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Tidigare bemanningsenheter i Lysekil 
Fram till september 2015 använde sig socialförvaltningen av en central funktion för 
vikarierekrytering och bemanning av frånvaro. Bemanningsenheten bemannades med 1-3 
bemanningsassistenter och en resurspool för korttidsvikariat med 7-10 kvalificerade 
undersköterskor med delegation på alla områden, den så kallade ”kärntruppen”. Enheten hade 
också ansvar för inkonverterad och övertalig personal och hade en pool med timvikarier knuten 
till sig.   

Bemanningsenheten var först organisatoriskt placerad i socialförvaltningen. År 2011 flyttades den 
till Kommunstyrelseförvaltningen och fick namnet rekryteringsenheten. I slutet av 2013 tillsattes 
en utredning med uppdrag att återföra rekryteringsenheten till vård- och omsorgsnämnden. 
Utredningen skulle samtidigt se över organisationen för administrativt stöd till enhetscheferna i 
socialförvaltningen. I juni 2014 fattade Vård- och omsorgsnämnden och Individ- och 
myndighetsnämnden beslut om att förvaltningens resurser för rekrytering, planering och 
assistentstöd skulle decentraliseras och placeras närmare enhetscheferna. Därmed avvecklades 
rekryteringsenheten med undantag för helgbemanningen som fortsatt är gemensam för hela 
förvaltningen.  

I en uppföljning av omorganisationen från april 2016 bedömdes chefernas administrativa stöd 
vara jämnt fördelat sett till personal- och brukargrupp.  

Av intervjuerna och dokumentationen kring omorganisationen verkar det som att den främsta 
anledningen till att rekryteringsenheten lades ned var att enhetscheferna skulle få det 
administrativa stödet närmare knutet till sig. Enhetschefer och administrativ personal menar att 
rekryteringsenheten i stort fungerade väl.  

Flera av de intervjuade upplever dock att rekryteringsenheten inte lyckades lösa personalbehoven 
i tillräckligt hög grad och att enheterna fick tillbaka olösta ärenden mycket sent. 
Rekryteringsenheten öppnade relativt sent på morgonen (06.30) vilket uppges ha skapat stress i 
de verksamheter som hade akut oplanerad frånvaro att lösa. En annan nackdel med 
rekryteringsenheten var att den inte alltid hade kunskap om vilka specifika behov beställande 
enhet hade vilket kunde leda till dålig matchning mellan behov och vikarie, särskilt när det gällde 
krav på delegering. Mot slutet uppges vikariebehovet ha ökat vilket skapade stor stress hos 
rekryterarna och fler olösta beställningar eller sämre matchningar, vilket i sin tur skapade 
missnöje ute i verksamheterna.  
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Nuläge 
Vikariebehov 
Den 1 november 2018 hade socialförvaltningen totalt 892 anställda. Av dessa var 579 
tillsvidareanställda och 279 timavlönade, vilket innebär att 31 procent av de anställda var 
timavlönade. De timavlönades arbetade tid uppgick under 2018 till 111 årsarbetare eller 19 
procent av den totala arbetade tiden. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 86 procent.  

Bemanning av frånvaro  
I dag arbetar 11 administratörer som stöd till 15 enhetschefer med bemanning och 
vikarieanskaffning.  

Tabell 3: Administrativa assistenter och samordnare inom vård och omsorg och LSS/Socialpsykiatri 
Chefer som stöds Antal administrativa 

assistenter/samordnare och 
sysselsättningsgrad 

Kommentar 

Samtliga 5 
enhetschefer inom 
LSS/Socialpsykiatri 

2 administrativa assistenter 
på 100 % 

En arbetar i helgrekryteringen.  

2 enhetschefer 
Lysekilshemmet 

1 administrativ assistent, 
100 % 

Arbetar i helgrekryteringen 

2 enhetschefer 
hemtjänst Lysekil 

3 administrativa 
samordnare 

Hemtjänstplanering 50 % 
1 arbetar i helgrekryteringen 

Enhetschef Brastad 
hemtjänst och 
enhetschef 
Stångenäshemmet 

3 administrativa 
samordnare. 

Tre samordnare. 1 arbetar mot Stångenäshemmet, 2 
mot hemvården. De som arbetar mot hemvården 
har även hand om morgonrekrytering för 
Stångenäshemmet. 

Enhetschef Skaftö 1 administrativ samordnare, 
80 %. 

P.g.a. personalbrist/omsättningen/hög sjukfrånvaro 
på hela hemvården Skaftö arbetar administratören 
inte bara mot hemtjänsten utan rekryterar även 
personal till Säbo, natten. Vid akut behov kan hon 
även jobba ute i personalgruppen 

Enhetschef 
Skärgårdshemmet & 
Enhetschef trygg 
hemgång, kompassen 
och rehab 

1 administrativ assistent, 
100 % 

Administrerar Kärntruppen. Arbetar i 
helgrekryteringen. 

Kommentar: Administrativa assistenten inom den kommunala hälso- och sjukvården är inte medräknad eftersom 
legitimerad personal inte ingår i den föreslagna bemanningsenhetens uppdrag. Hemsjukvårdens administrativa 
assistent arbetar i helgbemanningen och lägger 8 timmar var femte helg på att bemanna frånvaro inom VoO och 
LSS/Socialpsykiatri.  

En fördel som lyfts fram med dagens decentraliserade vikarierekrytering är att administratörerna 
har stor kunskap om verksamheten vilket ger en bra matchning mellan brukarnas behov och 
vikarien. Enheterna har samlat ett antal timvikarier runt sig, som är kända av brukare och 
personal och introducerade i verksamheten. Den nära relationen mellan rekryterande 
administratör och personalen uppges också öka personalens benägenhet/vilja att själva lösa 
frånvaro.  

Tiden enheterna lägger på att rekrytera kort-och långtidsvikarier varierar stort och påverkas av 
bl.a. frånvarons storlek, hur effektivt IT-stödet utnyttjas, följsamhet till rutiner, 
organisationskultur och tillgången till kvalificerade vikarier. Det upplevs vara svårare att rekrytera 
vikarier för varje år.  
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Figur 1: Faktorer som påverkar vikariebehov och tidsåtgång för vikarierekrytering 

 

Två arbetsplatser där vikarierekryteringen uppges fungera väl är enhet 3 på Lysekilshemmet och 
hemvården i centrala Lysekil. På enhet 3 på Lysekilshemmet drivs ett projekt som en del av en 
intraprenad där personalen själva har ansvar för att rekrytera vikarier vid frånvaro och extra 
personalresurser vid ökad vårdtyngd. Enheten 0-vikar när verksamheten tillåter, för att t.ex. ha en 
buffert när det blir tyngre på enheten, eller ”spara” timmar till t.ex. en fest för de äldre. Enligt 
enhetschefen har projektet lett till ökad trygghet, minskad vikarieanvändning och ökad 
personalkontinuitet (både fast och vikarier). Vidare har projektet, enligt enhetschef, lett till lägre 
sjukskrivningstal samt ökad arbetsglädje och delaktighet i arbetsgruppen eftersom alla måste ta ett 
gemensamt ansvar för enhetens bästa.  

Hemvården Lysekil har en viss överkapacitet vilket ofta gör det möjligt att bemanna frånvaron 
med befintliga tillsvidareanställningar, s.k. ”nolla” frånvaron. En förutsättning för att det ska 
fungera är att personalen vill och kan arbeta över gruppgränserna, något man har arbetat mycket 
med på enheten. Enheten försöker alltså i största möjliga utsträckning lösa korttidsfrånvaro med 
schemaläggning av befintlig personalstyrka och på så sätt undvika att ta in timvikarier för korta 
vikariat. För att säkerställa att det finns tillgänglig överkapacitet för att bemanna oplanerad 
frånvaro tar enheten som regel in vikarier för den planerade frånvaron. Ytterligare skäl för att ta 
in timvikarier vid längre frånvaron är att behålla personalkontinuiteten hos brukaren och att 
behålla timpersonalen, som tenderar att söka sig till andra arbeten om de endast erbjuds 
korttidsvikariat. 

En större del av frånvaron skulle kunna bemannas med de tillsvidareanställda 
Av intervjuerna framkommer att en större del av frånvaron skulle kunna bemannas med den 
tillsvidareanställda personalen genom en mer samordnad ledighetsplanering och bättre följsamhet 
till rutiner för ledighetsansökningar. Man skulle också kunna samarbeta bättre om den 
tillsvidareanställda personalen mellan t.ex. hemtjänstgrupper, boendeavdelningar och mellan 
hemtjänst och säbo. Ett hinder för detta uppges vara att många anställda inte vill arbeta på en 
arbetsplats eller i en arbetsgrupp de inte känner till. I vissa arbetsgrupper uppges personalen vara 
ovillig att lösa vakanser med befintlig personalstyrka av rädsla för att det ska öppna upp för 
personalneddragningar.  

Behov av fler undersköterskor med delegering  
Ett av de största problemen med bemanningen som lyfts fram är att baspersonalen många gånger 
inte har delegering för att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter eller har delegering på endast ett 
begränsat område. Detta begränsar möjligheterna att flytta personal mellan olika områden och 
verksamheter. Den tidigare bemanningsenheten uppges ofta ha skickat personal utan rätt 

Behov av 
vikarier eller 
visstidsanstä

llda

Storleken på 
frånvaron, t.ex. 
sjukskrivningar

Ledighetsplan
ering

Övertalighet, 
vakanshållna tjänster, 

omställning, 
vårdtyngd
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flexibilitet

Tidsåtgång för 
rekrytering av 
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visstidsanställda

IT-stöd
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delegering för uppdraget. Enhetschefer och administrativa samordnare menar att en avgörande 
faktor för om den nya bemanningsenheten ska lyckas eller inte är om den kan leverera 
kompetenta vikarier med rätt delegering för uppgiften.  

IT-stödet för vikariehantering utnyttjas inte optimalt 
Förvaltningen använder sig av personalsystemet Heroma Vikariehantering. IT-stödet ger dels 
möjlighet till att beställa ersättare, dels en översikt över tillgängliga resurser. När det gäller 
översikten över tillgängliga resurser kan t.ex. vikarier och deltidsanställda registrera sin tillgängliga 
tid i Heroma, men det är inte på alla enheter som detta görs. Samtliga intervjuade uppger också 
att många vikarier i praktiken inte är tillgängliga under de tider de har angett i Heroma. 
Personalen efterlyser en förvaltningsgemensam rutin för registrering av tillgänglig tid i Heroma 
och för hur vikarier som inte följer rutinen ska hanteras. Om alla vikarier som vill arbeta extra 
registrerade tillgänglig tid i Heroma upplevs det kunna effektivisera vikarieanskaffningen 
betydligt.  

I dagsläget används inte ”beställarfunktionen” i Heroma fullt ut. Funktionen gör det möjligt att 
hantera hela processen från behov av ersättare > beställning av vikarie/extraresurs > förfrågan > 
val av ersättare till att ersättare är bokad. Det är bara det senare ledet i processen som utnyttjas, 
det vill säga att skicka ut förfrågningar via sms.  

Bristande kontroll över vikariernas arbetade tid och kompetens  
Flera av de intervjuade menar att avvecklingen av bemanningsenheten har medfört att kontrollen 
över vikariernas arbetade tid i förhållande till såväl ATL som till regler om varsel, företräde och 
konvertering enligt LAS har försämrats. Även uppföljningen av vikariernas prestation, kompetens 
och utbildningsnivå uppges brista. Vikariernas introduktion ser också mycket olika ut beroende 
på var de jobbar.  

Kärntruppen (resurspoolen med tillsvidareanställda undersköterskor) 
Vakanta tjänster i kärntruppen har inte återbesatts vilket innebär att kärntruppen i dag består av 
fyra personer. Tre har en tjänstgöringsgrad på 100 % och en på 75 %.  Kärntruppen är placerad 
under enhetschefen för Kompassen, trygg hemgång och rehab, och utgör en egen APT-grupp. 
Den administreras av enhetschefens administrativa samordnare. 

Samtliga anställda i Kärntruppen har en årsarbetstid med 60 timmar plus eller minus. De anställda 
har inte svårt att komma upp i årsarbetstid. Kärntruppen lägger sitt schema själva i Heroma i 
löpande åttaveckorsperioder och arbetar varannan helg. Arbetstid vardagar är 7-15.30.  

De anställda i Kärntruppen ska främst användas vid akuta fall av oplanerad frånvaro och ska 
därför helst inte bokas på turer som de inte kan flyttas från. Kärntruppen prioriteras för alla 
korttidsvikariat och ska prioriteras före deltidsanställda som vill arbeta upp sin tid. De anställda 
kan som regel bokas en månad i taget men Trygg hemgång och Kompassen, som kräver ständigt 
tillgång till kvalificerad personal, kan boka anställda för längre perioder. Trygg hemgång har 1,5 
personal i Kärntruppen knuten till sig.  

I dagsläget bemannar Kärntruppen endast vakanser inom vård- och omsorgsavdelningen. När 
Kärntruppen bestod av tio personer kunde de ibland även arbeta på LSS-boenden. På grund av 
det geografiska avståndet och brist på bilar bemannar kärntruppen inte heller vakanser på Skaftö, 
och bara i undantagsfall i Brastad. 

Personalen i Kärntruppen är mycket flexibel och kompetent med delegering på allt. För att 
upprätthålla kompetensen deltar de på all kompetensutveckling som erbjuds i förvaltningen. 
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Personalen i Kärntruppen har högre månadslön än genomsnittet men inte i form av ett 
flexibilitetstillägg.  

Intervjuerna med enhetschefer och administrativ personal visar genomgående att kärntruppen är 
mycket uppskattad för sin kompetens och att man önskar att den utökas med mer personal. Att 
kärntruppen har delegering på alla områden upplevs göra den mycket flexibel. En nackdel som 
lyfts fram är att kärntruppen inte arbetar inom LSS och socialpsykiatri eller på Skaftö och endast 
undantagsvis i Brastad. Flera föreslår att om kärntruppen utökas bör personalen knytas till olika 
verksamheteter/områden och bygga upp verksamhetsspecifik eller områdesspecifik kompetens. 
Några föreslår att kärntruppen har fler deltidsanställda eftersom det oftast bara är en del av dagen 
det finns vikariebehov. Ett annat förslag är att kärntruppspersonal har en hemmaenhet där de 
arbetar den tid de inte är uppbokade.  

Helgrekryteringen 
Planen vid omorganisationen 2015 var att det inte skulle finnas några särskilda helgrekryterare 
utan att varje enhet skulle planera och ansvara för sin egen helgrekrytering. Under en 
övergångsperiod, tills att förutsättningar fanns på plats, skulle helgrekryteringen vara kvar. Två år 
senare är helgrekryteringen kvar och bemannas med fem administratörer med arbete var femte 
helg enligt ett rullande schema. Helgadministratören arbetar mellan 6.30 och 10.30 under 
helgdagarna. Sjuka/vabande ska friskanmäla sig senast klockan 9 för att planeraren ska hinna 
bemanna schemat. 

Helgrekryteringens öppettider upplevs för korta och rekryterarna får oftast arbeta någon timma 
extra efter stängningstid. Enligt de intervjuade är tidpunkten för friskanmälan för tidigt satt. Det 
är svårt för en sjuk/vabande att avgöra kl. 9 på morgonen hur hen/barnet kommer att må nästa 
dag och risken finns att man sjukanmäler sig i onödan. Genom att senarelägga tidpunkten för 
friskanmälan är det större chans att fler anmäler sig som friska. 

Flera av de intervjuade helgrekryterarna upplever helgbemanningen som påfrestande och mycket 
stressig. Det är svårt att rekrytera timvikarier under helgen. Ofta slutar det med att någon i 
personalgruppen får arbeta övertid. Några menar att det rullande schemat med arbete var femte 
helg har inneburit att man tappat översikten och fått sämre personalkännedom.   

Det finns ingen samsyn om hur helgrekryteringen bör organiseras. De som förespråkar att den 
gemensamma helgrekryteringen avskaffas menar att enheterna själva skulle kunna lösa 
helgrekryteringen med hjälp av ett bättre utnyttjande av IT-stödet, gemensamma rutiner och en 
strikt följsamhet till dessa. Munkedal har löst sin helgrekryteringen på detta sätt och uppger att 
det fungerar mycket bra. Det finns också en tanke om att enheterna får större kontroll över sina 
tillsvidareanställdas sjukfrånvaro om de själva tar emot sjukanmälningar under helgerna och 
bemannar de vakanser som uppstår.   

De som förordar en gemensam helgrekrytering är framför allt oroliga för att avskaffandet skulle 
generera ökade personalkostnader. Brastad hemtjänst ansvarade under en kortare tid för sin 
helgrekrytering och erfarenheten från det försöket är att det ledde till att övertiden ökade 
eftersom personalen ringde in sina kolleger istället för timvikarier. Några menar att enheternas 
helgpersonal inte har tid att själva bemanna frånvaro under helgerna utan att enheterna då måste 
sätta in en egen helgbemannare vilket skulle leda till ökade personalkostnader för såväl enheterna 
som förvaltningen i stort när samordningsvinsterna försvinner. Särskilt svårt kan det bli med 
vikarierekryteringen för arbetsplatser där ensamarbete förekommer, t.ex. personlig assistans. 
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Förslag till syfte, uppdrag och organisation för en bemanningsenhet 
Bemanningsenheten ska hantera tillfällig över- och underkapacitet i verksamheterna genom att 
samordna och bemanna socialförvaltningens behov av tidsbegränsat anställd baspersonal. 

Bemanningsenheten ska vara ”vägen in” i förvaltningen för samtliga korttidsvikarier. 

Uppdrag 
• Tillgodose verksamheternas behov av tidsbegränsat anställd baspersonal (upp till 14 

dagar).  
• Rekrytera förvaltningens korttidsvikarier till en gemensam vikariebank (intervjua, 

kontrollera utbildning och arbetslivserfarenhet, LAS-dagar, ta referenser, kontrollera 
registerutdrag).  

• Fördela överkapacitet som uppstår ute i verksamheterna till följd av utökade 
sysselsättningsgrader eller tillfällig nedgång i brukarbehov. 

• Ansvara för den övergripande introduktionen och utbildningen av vikarierna (t.ex. 
behörighet och utbildning i Magna Cura, Heroma och andra it-stöd, värdegrund, 
organisation, OSL och andra lagar, avvikelsehantering) 

• Ansvara för bevakning av arbetstidslagen (ATL) samt bevakning av anställningstid i 
förhållande till regler om varsel, företräde och konvertering enligt lagen om 
anställningsskydd LAS och allmänna bestämmelser (AB). 

• Samordna den övergripande semesterplaneringen.  
• Samordna praktikplatser 
• I samarbete med personalenheten marknadsföra socialförvaltningen som arbetsplats, 

t.ex. vid rekryteringsmässor. 

Baspersonal 
Med baspersonal avses t.ex. undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, stödassistenter 
och stödpedagoger.  

Tidsbegränsning av bemanningsuppdragen 
Ansvaret att rekrytera vikariat över 14 dagar ligger på verksamheterna. Urvalet för längre vikariat 
görs med utgångspunkt i den resurspool med introducerade och utbildade vikarier som 
bemanningsenheten har. Urvalet ska göras i dialog med bemanningsenheten som bl.a. bevakar 
vilka som har företräde vid vikariat över 14 dagar.  

Prioriteringsordning för personalbehov 
Bemanningsenheten tillsätter personal enligt en prioritetsordning där företräde ges till oplanerad 
frånvaro och känsliga verksamheter såsom personlig assistans och korttidsvård. 

Helgrekryteringen 
Bemanningsenheten ska även arbeta med rekrytering och bemanning på helger.  

Semesterrekryteringen 
Enheterna gör semesterplaneringen tidigt och gör därefter beställning till bemanningsenheten av 
semestervikarier. Bemanningsenheten skickar tillbaka förslag på vikarier utifrån den personal 
bemanningsenheten har tillgänglig och de sommarjobbsansökningar som bemanningsenheten har 
fått in.  
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Organisation och arbetssätt 
För att enheten ska vara, och uppfattas, neutral i förhållande till sina uppdragsgivare bör enheten 
inte placeras under en avdelning med eget vikariebehov. Enheten föreslås därför placeras under 
biståndsavdelningen som har ett mycket begränsat behov av korttidsvikarier. 

Enheten bemannas av en enhetschef med 50 procents tjänstgöringsgrad, tre administrativa 
assistenter, en resurspool med tillsvidareanställd personal och en pool med förvaltningens 
samtliga timavlönade vikarier. Till enheten kopplas också inkonverterad personal och eventuell 
överkapacitet som uppstår ute i verksamheterna till följd av utökade sysselsättningsgrader eller 
tillfällig nedgång i brukarbehov.  

Enhetschef för bemanningsenheten 
Enhetschefens tjänstgöringsgrad beräknas behöva uppgå till 50 procent. Enhetschef är formellt 
ansvarig för anställningar i poolen, inklusive samtliga korttidsvikarier.  

Bemanningsplanerare/rekryterare 
Två av de administrativa assistenterna beräknas kunna rekryteras från avdelningarna för Vård och 
omsorg och LSS och socialpsykiatri, då dessa avdelningar tillsammans redan i dag lägger mer än 
två årsarbetare för vikariehantering.  

Poolen med tillsvidareanställd resurspersonal ”kärntruppen” 
Kärntruppen består i dag av 4 personer om 3,75 årsanställningar men behöver utökas succesivt 
för att möta behovet. Det är svårt att beräkna det optimala antalet tillsvidareanställda vikarier då 
det dels beror på det samlade vikariebehovet men också på längden och fördelningen av de 
arbetspass som ska bemannas. Uppskattningsvis behöver antalet tillsvidareanställd poolpersonal 
succesivt utökas till upp till 8 årsanställningar. Kärntruppen ska kunna sättas in i alla 
verksamheter där det uppstår behov. Kärntruppens personal ska därför ha hög kompetens för att 
öka förutsättningarna för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. För att klara uppdraget 
ställs krav på hög kompetens (minst undersköterska eller stödassistent) samt erfarenhet från flera 
av nämndens verksamheter. Rekryteringen av personal ska göras utifrån den titulatur och de 
kompetenskrav för baspersonal som avdelningarna har. Körkort är ett krav.  

Kärntruppens personal ska knytas till olika verksamheteter/områden och bygga upp 
verksamhetsspecifik eller områdesspecifik kompetens, inklusive kompetens för verksamhet inom 
LSS och socialpsykiatri. Det innebär att kärntruppen ska bestå av såväl undersköterskor som 
stödassistenter. Samtliga delar av kommunen ska ha tillgång till kärntruppen, alltså även Skaftö 
och Brastad. För att upprätthålla en hög kompetens ska personalen erbjudas att få delta i de 
utbildningar som hålls på enheterna som är relevanta för den inriktning/specialisering den 
anställde har.  

För att attrahera och behålla kompetent personal till kärntruppen bör de anställda ha ett 
flexibilitetstillägg utöver månadslönen.1  

Personalen i kärntruppen ska ha årsarbetstidsanställningar med flexibel arbetstid. 
Bemanningsenhetens chef fattar beslut om nuvarande schema ska ersättas med annan 
arbetstidsmodell (t.ex. flytande tid, poängmodell).  

                                                 
1 Ett tillägg är att föredra framför månadslön eftersom ett tillägg är kopplat till funktionen och inte personen. 
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IT-stöd 
Det finns stora effektiviseringsvinster att hämta i en optimerad användning av Heroma. Det är 
därför av högsta prioritet att enhetschefer, administratörer samt vikarier utbildas i samtliga 
funktioner i Heroma vikariehantering och att det utarbetas rutiner för hur IT-stödet ska 
användas. Vikariers tillgängliga tid, liksom tillsvidareanställdas överkapacitet/resurstid måste 
registreras i Heroma. Vidare måste information om personalens erfarenhet och kompetens, t.ex. 
när det gäller delegeringar, läggas in i Heroma, så att bemanningsassistenterna enkelt kan matcha 
resurser mot behov.  

Lösningsgrad 
Utvärderingar av Lysekils och andra kommuners bemanningsenheter visar att en hög 
lösningsgrad är kritisk för enheternas förtroende för bemanningsenheten. En låg lösningsgrad 
skapar stress och osäkerhet hos samordnare och personal i verksamheterna, ökar risken för att 
enheterna bygger upp sina egna vikariebanker och genererar ökade kostnader på enheterna. Med 
lösningsgrad avses andelen beställda pass som bemanningsenheten tillsätter. 

I en översyn av rekryteringsenheten i Hudiksvalls kommun skriver Price Waterhouce Cooper 
(PwC) att en lösningsgrad som understiger 90 tenderar att leda till en betydande del merarbete för 
enhetscheferna och är därmed inte kostnadseffektivt. PwC menar att ett rimligt riktmärke för 
lösningsgrad är 95 procent.  

Arbetsgruppen anser att bemanningsenheten ska ha som mål att lösa 97 procent av 
vikariebeställningar. Dock får man räkna med att återlämningsgraden kan vara högre under en 
uppstarts- och etableringsfas.  

Samarbete och dialog 
Bemanningsenheten är en servicefunktion till socialförvaltningens enheter och ska ha som mål att 
så långt som möjligt tillmötesgå enheternas behov av, och önskemål på, kompetent arbetskraft.   

För att säkerställa att bemanningsenheten möter enheternas behov måste det finnas ett nära 
samarbete och dialog mellan bemanningsenhetens chef och enhetschef om vilken vikarie som ska 
anställas och hur vikarien sedan fungerar. Bemanningsenhetens chef bör också regelbundet delta i 
avdelningarnas ledningsgruppsmöten för att fånga upp verksamheternas behov. 
Bemanningsenheten och den beställande enheten behöver också ha ett löpande samarbete och 
dialog runt de enskilda beställningarna för att hitta fungerande lösningar.  

Lysekils och andra kommuners erfarenheter visar också att det är av yttersta vikt att det finns 
riktlinjer och instruktioner som reglerar vikarieanskaffningen och at de är skriftliga, tydliga och 
väl kända i hela organisationen.  

 

Budget/finansiering 
De enheter som använder sig av bemanningsenheten betalar en årsavgift som är beräknad utifrån 
enheternas procentuella andel av den totala personalkostnaden. Årsavgiften täcker en halv chef, 
omkostnader och en administratör.  

Två administratörer finansieras genom justering av befintligt kommunbidrag, där budgeten för 
två administratörer överförs från avdelningarna för Vård och omsorg och avdelningen för 
LSS/socialpsykiatri till bemanningsenheten.  
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Kostnaderna för tillsvidareanställd och timavlönad poolpersonal finansieras genom en timpeng 
som de beställande enheterna betalar. Timkostnaden motsvarar de faktiska lönekostnaderna för 
vikarien och inkluderar även kostnader för semester, sjuklön och viss administrativ tid för 
vikarierna, t.ex. under introduktion, utbildning och APT. Timpriset beräknas uppgå till 290 
kronor.  

 

 
Möjligheter och förväntade resultat 

• En bemanning i balans där tillfällig överkapacitet på en enhet kan användas av en enhet 
med underkapacitet.  

• Samordningsvinster. Om alla resurser i form av timavlönade vikarier, fastanställda i 
resurspoolen och den överkapacitet som uppstår ute i verksamheterna till följd av 
utökade sysselsättningsgrader eller tillfällig nedgång i brukarbehov samlas på ett ställe bör 
det underlätta vikarierekryteringen. Förutsättningarna för ett optimalt utnyttjande av IT-
stödet ökar när färre personer ansvarar för att IT-stödet tillämpas på ett korrekt sätt. 
Bemanning och rekrytering bör därför kunna hanteras av färre personer än i dag. 

• En bättre tillgång till vikarier kan leda till minskade kostnader för övertid. 
• Översikten över samtliga vikarier bör också innebära en effektivare användning av varje 

vikaries tid, vilket ger vikarien större chans att uppnå en hög sysselsättningsgrad. 
• Effektivare användning av vikariernas tid bör leda till ett minskat antal timvikarier (per 

arbetad vikarietimma) vilket ökar personkontinuiteten hos brukarna och minskar 
kostnaderna för rekrytering, administration, introduktion och upplärning.  

• Ökad kvalitet på vikarierna: En gemensam introduktion, utbildning och uppföljning av 
vikarierna skapar likvärdiga förutsättningar för alla vikarier och en kvalitetssäkring av 
vikarierna.  

Kostnader
Administratörer 3 st -1 844 294
8 pers Personalkst heltidstjänster -4 918 117
42 pers Personalkst Timavlönade -23 079 355
Chef halvtid -478 150
Omkostnader -21 383
Saldo kostnader per år -30 341 299

Intäkter
Årsavgift från enheter 1 114 298
Antal arbetade timmar á 290:-/ timme 28 014 000
Justering av befintigt kommunbidrag 1 229 529
Saldo intäkter per år 30 357 827

Resultat 16 528

Uppskattad budget för bemanningsenheten 2019
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•  Bättre kontroll över vikariernas arbetade tid och prestation vilket underlättar 
efterlevnaden av LAS och samtidigt minskar risken för övertalighet och att okvalificerad 
personal konverteras in.  

• För den tillsvidareanställda personalen ute i verksamheterna bör en effektiv bemanning av 
frånvaro innebära minskad övertid och en jämnare arbetsfördelning vilket i sig kan skapa 
en bättre arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. 

• Ett mer renodlat administrativt stöd till enhetscheferna.  

Risker med en bemanningsenhet 
• Risk för bristande personkontinuitet när vikarierna samlas på ett ställe och kan utnyttjas 

av alla verksamheter.  
 Detta bör dock bemanningsenheten kunna undvika genom att timvikarierna 

rekryteras för att arbeta vid en viss arbetsplats och sedan stadigt bygger upp sin 
kompetens och erfarenhet för just den arbetsplatsen. I första hand ska alltså en 
arbetsplats vikariebehov bemannas av de vikarier som är knutna till den 
arbetsplatsen.  

• Risk för att enhetscheferna tappar kontrollen över vikarierna. Enhetscheferna har 
ansvaret för brukarna och verksamheten och känner sin verksamhet och sina brukares 
behov bäst. Enhetscheferna vill därför själva kunna välja vilken vikarie de vill ta in och 
vid behov snabbt kunna omplacera eller avsluta en vikarie.  
 Detta bör kunna lösas genom en nära och tät dialog mellan bemanningsenheten 

och enhetscheferna om hur vikarien fungerar. Bemanningsenheten anställer 
endast vikarier som blivit godkända av chefen för den enhet vikarien ska knytas 
till. Bemanningsenheten ska ha det formella arbetsgivaransvaret för vikarien och 
chefen för den enhet där vikarien arbetar har ett arbetsledaransvar för vikarien. I 
praktiken innebär det att enhetschef får ta många av de personliga samtalen med 
vikarien om t.ex. arbetssituation, arbetsmiljö eller när problem uppstår med 
vikarien.  

Uppgifter för bemanningsenhetens chef att lösa 
Att det finns tydliga riktlinjer och rutiner som är väl kända och följs av hela organisationen är en 
förutsättning för en fungerade bemanningsenhet. Det är därför av högsta prioritet att nödvändiga 
riktlinjer och rutiner upprättas. Enhetschefen för bemanningsenheten ansvarar för att utarbeta 
riktlinjer och rutiner kopplade till bemanningsenheten verksamhet. Munkedal har meddelat att vi 
kan få ta del av deras rutiner. Nedan listas ett antal rutiner som behöver upprättas. Listan är inte 
komplett.  

1. rutin för sjukanmälan  
2. rutin för rekrytering av vikarier  
3. rutin för introduktion av vikarier 
4. rutin för enheternas beställning av vikarier (vem beställer, när, vad och hur) 
5. rutin för prioritetsordning av bemanningsbehov (vilka verksamheter och typer av 

frånvaro ska prioriteras vid bemanning) 
6. Prioriteringsordning vid tillsättning av vikarier 
7. rutiner för användning av Heroma Vikariehantering (bl.a. registrering av ledig tid) 
8. rutin för tillvägagångssätt bemanning (matchning av behov mot tillgängliga 

resurser) 
9. rutin för LAS-bevakning 



14 
 

10. rutin för hantering av överkapacitet, s.k. resurstid 
11. rutin för olösta vikariebehov, där det framgår när BE senast kan lämna tillbaka ett 

olöst ärende 
12. rutin för uppföljning av vikarier 

Enhetschef bör också ta fram: 

• Ev. ändra arbetstidsmodell för den fastanställda resurspersonalen (flytande tid, 
poängmodell) för att öka flexibiliteten.  

• Bemanningsenhetens öppettider 
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Socialförvaltningen 
Maria Johansson, tel. 0523-61 34 40 
maria.johansson3@lysekil.se 
 
 

Framtida äldreomsorg på Skaftö - utredning 
 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade i maj 2017 att uppdra åt förvaltningen att utreda hur den 
framtida äldreomsorgen ska organiseras på Skaftö (SON 2017-05-23 § 107). 
Socialförvaltningen lägger nu fram en utredning där det framtida behovet av 
särskilt boende på Skaftö och i kommunen i stort har prognostiserats. Nuvarande 
förutsättningar för att driva ett kostnadseffektivt särskilt boende på Skaftöhemmet 
har utretts och möjliga, mindre kostsamma, alternativ har identifierats.  

  

Förslag till beslut  
1. Socialnämnden beslutar att lägga ned Skaftöhemmet Gullvivan och uppdrar 

åt förvaltningen att återkomma med en plan om hur en avveckling ska 
genomföras. 

2. Socialnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna förslag om att 
ge uppdrag till Lysekilsbostäder att utreda möjlighet att omvandla Gullvivan 
till trygghetsboende.    

 
Ärendet 
Socialnämnden beslutade i maj 2017 att uppdra åt förvaltningen att utreda hur den 
framtida äldreomsorgen ska organiseras på Skaftö (SON 2017-05-23 § 107). 
Socialförvaltningen lägger nu fram en utredning där det framtida behovet av 
särskilt boende på Skaftö och i kommunen i stort har prognostiserats. Nuvarande 
förutsättningar för att driva ett kostnadseffektivt särskilt boende på Skaftöhemmet 
har utretts och möjliga, mindre kostsamma, alternativ har identifierats.  

 
Förvaltningens utredning 
Förvaltningens utredning visar att ökningen av antalet äldre i kommunen kommer 
att leda till ett ökat behov av särskilt boende. Utgår vi från att äldres behov och 
önskemål på särskilt boende ser likadant ut i framtiden som i dag kommer 
ökningen av antalet äldre innebära att behovet av särskilt boende överstiger 
platsutbudet omkring år 2024. Runt 2028/2029 kommer behovet av särskilt 
boende i kommunen överstiga utbudet med 40 platser. Osäkerheten i prognosen 
ökar ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig. Om äldres hälsa, 
funktionsförmåga och möjligheter att bo kvar i ordinärt boende fortsätter att 
förbättras genom medicinsk utveckling, förebyggande insatser och ökad tillgång till 

http://www.lysekil.se/
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anpassade bostäder kommer behovet på längre sikt sannolikt att vara lägre än vad 
som prognostiseras. 

Prognoserna visar att behovet av särskilt boende kommer att öka också på Skaftö. 
Det scenario som ger störst behov av särskilt boende på Skaftö visar att Skaftö 
kommer att ha behov av totalt 35 platser år 2037. Skaftö har en lägre nyttjandegrad 
för särskilt boende än kommungenomsnittet. Om andelen äldre med behov av säbo 
förblir oförändrat kommer det totala behovet uppgå till 27 platser år 2037. 
Prognosen över Skaftö är mer osäker än den för hela Lysekil då mindre områden är 
mer känsliga för slumpmässiga variationer.  

För att ett särskilt boende ska uppnå skalfördelar i drift och ekonomi behöver det 
uppgå till minst 40 platser. Först då kan personalresurserna, och särskilt 
nattbemanningen, nyttjas på ett optimalt sätt. 

Befolkningsframskrivningarna visar att det inte kommer att finnas 
befolkningsunderlag för 40 platser på särskilt boende på Skaftö. En utbyggnad av 
Skaftöhemmet till 40 platser skulle därför innebära att minst hälften av platserna 
de första åren skulle behöva beläggas av personer som kommer från andra delar av 
kommunen.  

Enligt förvaltningens biståndshandläggare önskar de flesta personer med beslut om 
särskilt boende bo på ett boende i närheten av det område de tidigare har bott i, 
inte minst för att ha nära till anhöriga och vänner. Det är därför mycket ovanligt att 
personer från Skaftö vill bo i ett särskilt boende i en annan del av kommunen än 
Skaftö. På motsvarande sätt är det ovanligt att personer från Lysekil, Lyse, Bro eller 
Brastad vill bo på Skaftö. Är inte behovet av särskilt boende akut, väljer de flesta att 
avvakta tills de får ett erbjudande om ett särskilt boende närmare den ordinarie 
bostaden. Förvaltningens bedömning är att äldres preferenser i detta avseende inte 
kommer att ändras utan att de även i framtiden kommer att välja ett boende i 
närheten av sin tidigare bostad, när det alternativet finns. Sannolikheten att få 40 
platser belagda på Skaftö är därför mycket liten. 

Alternativet att omvandla Skaftöhemmet till ett biståndsbedömt mellanboende, 
liknande äldre tiders servicehus, bedömer förvaltningen vara riskfyllt, dels på grund 
av att efterfrågan på ett mellanboende i Fiskebäckskil tycks vara liten, dels på grund 
av osäkerhet om hur kvarboendeprincipen ska tillämpas den dag omsorgsbehovet 
hos en äldre i ett mellanboende bättre tillgodoses i ett särskilt boende.  

Ett fjärde alternativ är att bygga ut Skaftöhemmet med endast nio platser. Ett 
sådant alternativ skulle ge en dygnskostnad som är lägre än i dag men fortfarande 
hög jämfört med genomsnittet för kommunens övriga boenden.  

Ett femte alternativ är att avveckla Skaftöhemmet och flytta de personer som bor 
där i dag till kommunens övriga tre särskilda boenden. Det alternativet skulle 
innebära en stor belastning för de boende som måste flytta och för många äldre 
anhöriga som får en längre väg till sin närstående. Det skulle också kunna leda till 
att en större andel än i dag väljer att bo hemma med omfattande insatser av vård- 
och omsorg.   
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Även om invånarna på Skaftö har en stark önskan om ett särskilt boende i sitt 
närområde bedöms det prognosticerade behovet av särskilt boende vara för litet på 
Skaftö för att ett äldreboende där ska vara kostnadseffektivt. Eftersom invånarna i 
övriga delar av Lysekils kommun, i likhet med Skaftöborna, tenderar att vilja bo i 
sitt närområde bedöms möjligheterna att fylla ett särskilt boende på Skaftö med 
invånare från andra delar av kommunen som mycket små. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv bedöms det alltså inte finnas förutsättningar att bedriva ett 
kostnadseffektivt äldreboende på Skaftö.  

Referensgruppen till utredningen har påtalat behovet av ett trygghetsboende på 
Skaftö. Förvaltningens bedömning är att trygghetsbostäder kan bidra till ökad 
trygghet och social gemenskap och därmed förebygga psykisk och fysisk ohälsa och 
skjuta upp och minska behov av andra kommunala stödinsatser såsom vård- och 
omsorgsboende och hemtjänstinsatser. Ett trygghetsboende på Skaftö skulle även 
kunna ge samordningsvinster för hemtjänsten på Skaftö. Att Lysekilsbostäder inte 
kunnat få nödvändig lönsamhet i en investering i trygghetsbostäder på Skaftö 
behöver inte betyda att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt med 
trygghetsbostäder där. För att hjälpa fastighetsägare att uppnå lönsamhet föreslås 
kommunen utreda om en kommunal subvention till trygghetsbostäder kan bidra till 
inrättandet av trygghetsbostäder på Skaftö och i kommunen i stort.  

 
 
 
 

Eva Andersson Maria Johansson 
Förvaltningschef Utredare 

 
Bilaga 
Utredning 

 
Beslutet skickas till  
Förvaltningschef SOF 
Kommunstyrelsen 
Utredare SOF 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 154

Framtida äldreomsorg på Skaftö 
Dnr SON 2016-284 

Socialnämnden beslutade i maj 2017 att uppdra åt förvaltningen att utreda hur den 
framtida äldreomsorgen ska organiseras på Skaftö. Förvaltningen lägger fram en 
utredning där det framtida behovet av särskilt boende på Skaftö och i kommunen i 
stort har prognostiserats. Nuvarande förutsättningar för att driva ett 
kostnadseffektivt särskilt boende på Skaftöhemmet har utretts och möjliga, mindre 
kostsamma, alternativ har identifierats.  

Utifrån förvaltningens utredning föreslås socialnämnden fatta beslut enligt 
följande:  

1. Socialnämnden beslutar att lägga ned Skaftöhemmet Gullvivan och uppdrar
åt förvaltningen att återkomma med en plan om hur en avveckling ska
genomföras.

2. Socialnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna förslag om att
ge uppdrag till Lysekilsbostäder AB att utreda möjlighet att omvandla
Skaftöhemmet Gullvivan till trygghetsboence.

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-25. 
Förvaltningens utredning daterad 2018-09-24.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Charlotte Strömwall (L): Avslag på förvaltningens förslag. Återremiss på 
grund av att (L) vill höra ”arbetsgruppens” åsikt. Jag accepterar inte förslag till 
beslut i dagens handling. Ej heller accepterar jag att det inte finns något yttrande 
från arbetsgruppen att läsa, den gruppen har ju tidigare varit med i 
utredningsarbetet runt Skaftöhemmet Gullvivan.  

Monica Andersson (C): Avslag på förvaltningens förslag. Återremiss av ärendet. 
Vi i Centerpartiet ser alternativ 3 (i utredningen) som ett gott alternativ för ett 
socialt hållbart beslut för Skaftös äldreomsorg, samt att man ser på möjligheter 
att utveckla detta med mötesplatser. Vi behöver också ett utlåtande från 
referensgruppen samt bättre ekonomisk redovisning av de olika alternativen.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Ronny Hammargren (LP), Marie Lindgren (LP), Cecilia Sawing (LP): Avslag på 
förvaltningens förslag. Vi från Lysekilspartiet yrkar på återremiss för att 
inhämta information om dels ekonomiska konsekvenser, dels Lysekilsbostäder 
AB:s möjlighet att bygga ett trygghetsboende som ekonomiskt går ihop. 
Dessutom vill vi hänskjuta beslutet om boendet på Skaftö till 2019, då vi dels 
anser att den då nytillsatta nämnden ska få möjlighet att själv bestämma 
inriktning inför den nya mandatperioden, dels blir inte statens utredning om 
biståndsbedömt mellanboende klar förrän en bit in på 2019. Vi vill också ta del av 
referensgruppens synpunkter i ärendet. 

Ricard Söderberg (S): Avslag på förvaltningens förslag och i övrigt bifall till 
förslag från Ronny Hammargren m.fl. (LP).  

Krister Samuelsson (M):  Avslag på förvaltningens förslag. Ärendet ska avgöras 

idag, att nämnden beslutar enligt förvaltningens utredning alternativ 2 samt att 

nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda verksamhetsinnehåll 
enligt ovannämnda förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 

återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.  

Omröstning begärs och ska genomföras.  

Ja-röst för om ärendet ska återremitteras. 

Nej-röst för om ärendet ska avgöras idag.  

Omröstningsresultat 

Med 10 ja-röster för att ärendet ska återremitteras och 1 nej-röst för att ärendet ska 
avgöras idag beslutar socialnämnden att avgöra ärendet idag. 
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Socialnämnden      2018-10-02 10/27 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Ricard Söderberg (S)          X 
Ronny Hammargren (LP)          X 
Krister Samuelsson (M)          X 
Eva Leandersson (S)          X 
Bernt Ortner (S)          X 
Ann-Charlotte Strömwall (L)          X 
Monica Andersson (C)          X 
Marie Lindgren (LP)          X 
Cecilia Sawing (LP)          X  
Britt-Marie Kjellgren (K)          X 
Tommy Westman (SD)          X  

Summa          10          1 

Beslutsgång i huvudomröstningen 

Ordföranden ställer återremissförslagen mot varandra och finner att nämnden 

beslutar enligt förslag från Ronny Hammargren (LP) m.fl.  

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att förslag från Ronny Hammargren 
(LP) m.fl. är huvudförslag.  

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Monica Anderssons (C) och Ann-Charlotte Strömwalls (L) förslag ställs mot 

varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.  

Därefter ställs Ronny Hammargrens (LP) m.fl. förslag som utsetts till huvudförslag 
mot det förslag som socialnämnden utser till motförslag.  

Ja-röst för Hammargrens förslag. 

Nej-röst för det förslag som socialnämnden utser till motförslag. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång i omröstning för att utse motförslag 

Ordföranden ställer Anderssons och Strömwalls förslag mot varandra och finner att 
socialnämnden utser Anderssons förslag till motförslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras.  

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för att Anderssons förslag utses till motförslag. 

Nej-röst för att Strömwalls förslag utses till motförslag. 

Omröstningsresultat i omröstning om motförslag 

Med 8 ja-röster för Monica Anderssons förslag och 3 nej-röster för Ann-Charlotte 
Strömwalls förslag beslutar socialnämnden att Monica Anderssons förslag utses till 
motförslag:  

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Ricard Söderberg (S)          X 
Ronny Hammargren (LP)          X 
Krister Samuelsson (M)          X 
Eva Leandersson (S)          X 
Bernt Ortner (S)          X 
Ann-Charlotte Strömwall (L)          X 
Monica Andersson (C)          X 
Marie Lindgren (LP)          X 
Cecilia Sawing (LP)          X  
Britt-Marie Kjellgren (K)          X 
Tommy Westman (SD)          X  

Summa          8          3 

Ordföranden ställer nu Hammargrens (LP) m.fl. förslag, som utsetts till 

huvudförslag, och Anderssons (C) förslag, som utsetts till motförslag mot varandra. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Ja-röst för Hammargrens förslag och nej-röst för Anderssons motförslag. 

Resultat i röstning huvudförslag och motförslag 

Med 6 ja-röster för Ronny Hammargrens huvudförslag, 1 nej-röst för Monica 
Anderssons motförslag och 4 som avstår från att rösta beslutar socialnämnden 
bifalla Ronny Hammargrens m.fl. förslag:  

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Ricard Söderberg (S)          X 
Ronny Hammargren (LP)          X 
Krister Samuelsson (M)           X 
Eva Leandersson (S)          X 
Bernt Ortner (S)          X 
Ann-Charlotte Strömwall (L)           X 
Monica Andersson (C)    X   
Marie Lindgren (LP)          X 
Cecilia Sawing (LP)          X  
Britt-Marie Kjellgren (K)           X 
Tommy Westman (SD)       X 
Summa          6         1           4   

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 

- att inhämta information om ekonomiska konsekvenser

- att inhämta information om Lysekilsbostäder AB:s möjlighet att bygga ett
trygghetsboende som ekonomiskt går ihop

- att ta del av referensgruppens synpunkter i ärendet

- att hänskjuta beslutet om boendet på Skaftö till 2019 genom att ge den då
nytillsatta nämnden möjlighet att bestämma inriktning inför den nya
mandatperioden, delvis beroende på att statens utredning om
biståndsbedömt mellanboende inte är klar förrän en bit in på 2019
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Socialnämnden      2018-10-02 13/27 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Avvikande mening mot socialnämndens beslut 

Avvikande mening mot socialnämndens beslut, till förmån för eget förslag, lämnas 
skriftligt av Ann-Charlotte Strömwall (L).  

Avvikande mening mot socialnämndens beslut, till förmån för eget förslag, lämnas 
skriftligt av Monica Andersson (C).  

Avvikande mening mot socialnämndens beslut, till förmån för eget förslag, lämnas 
skriftligt av Krister Samuelsson (M).  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef SOF 
Utredare SOF 
Ekonomer SOF 
Avdelningschef vård och omsorg 
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Socialnämnden      2018-10-02 14/27 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Avvikande mening från Ann-Charlotte Strömwall (L) 

Härmed reserverar jag mig i beslut om ärendet 6 

”Framtida äldreboende på Skaftö – utredning”  

Jag hade ett eget yrkande att ärendet skulle återremitteras 

för att referensgruppens yttrande skall vara med i ärendet 

då det framläggs.  

Detta var ett försök att lägga ett återremissyrkande alla 

kunde ”gått med på”. Nu väljer S och LP att lägga ett 

återremissyrkande där de blandar in utredning om 

mellanboende och ekonomi vilket gör att ärendets beslut 

förhalas till 2019! Sorgligt! Mitt parti (L) har hela tiden 

visat stark vilja för att bygga ut Skaftöhemmet 

Gullvivan med både somatik och demensvård. Liberalerna 

ser gärna s.k. ”terminalvård” på ett antal platser i en 

ny/ombyggd byggnad.  

Att genom S och LP:s återremiss blir det oskälig och 

orättvis lång tid innan slutligt beslut tages. Vid debatten 

i Skaftö Folkets hus var alla partier så positiva – då hade 

vi ju också kommunvalet framför oss.  

Lysekil 2018-10-02 

Ann-Charlotte Strömwall 
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Socialnämnden      2018-10-02 15/27 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Avvikande mening från Monica Andersson (C) 

Reservation i beslut om ärende 6  

”Framtida äldreboende på Skaftö – utredning” 

En reservation till förmån för vårt förslag till beslut som 

föll i omröstningen.  

Monica Andersson 

Centerpartiet 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Avvikande mening från Krister Samuelsson (M) 

Ang. Ärende 6: Gullvivans framtid.  

Jag motsätter mig kraftfullt att ärendet begravs i ytterligare en tid. Ovissheten för de 

boende, anhöriga, medarbetare samt alla Skaftöbor måste få ett slut.  

Reservationen är till förmån för nedanstående förslag.  

Vi moderater motsätter oss förvaltningens förslag till förmån för utredningens alternativ 2 

Gullvivans framtid har stötts och blötts under en lång tid. Det är dags att boende på Skaftö, 

anhöriga, personal samt inte minst de boende på Gullvivan får ett slut på alla spekulationer 

och hot om nedläggningar.  

Vi moderater står upp för Gullvivan och vill att SN beslutar enligt utredningens förslag 2   

Orsakerna till detta ställningstagande är många.  

1. Hela Lysekil skall leva.

Service skall finnas där folk bor. Det är också viktigt för både anhöriga och boende

att Gullvivan får vara kvar.

2. Ökad efterfrågan.

Utredningen visar med all tydlighet på att behovet finns. Att lägga ned hemmet

skulle då bara vara en kortsiktig lösning.

3. Utvecklad verksamhet.

Gullvivan föreslås bli en somatisk vårdinrättning. Men utredningen pekar också på

flera andra behov.

a) Växelvård.

Gullvivan kommer i framtiden bli ett mycket stort redskap för kommunen vad

gäller växelvårdsplatser. Befolkningen i Lysekil kommer att bli äldre och

behovet kommer också därför att öka

b) Hemtagning/trygg hemgång.

Befolkningen i Lysekil kommer att bli äldre. Alla kommer inte att bo i livets

slutskede på några av våra särskilda boenden, men fallolyckor, frakturer och

andra hälsoproblem kommer att öka. Regionen kommer med största sannolikhet

att skärpa upp sina rutiner och vi kommer att behöva ta hem folk tidigare. Ett

rehab center skulle vara en bra lösning. Vi skulle då kunna stänga ned

Kompassen, alternativt minska trycket på densamma. Kompassen har historiskt

haft stora överbeläggningar.
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

c) Vid föregående möte aktualiserades frågan om trygg hemgång för våra psykiskt

sjuka. Här skulle då kompassen komma att vara en bra framtida lösning.

Vi moderater kommer inte att medverka till att Gullvivan stängs ned. Det är en dum 

och kortsiktig lösning. En lösning som bittert kommer att bita oss i ändan, redan 

inom ett par år.  

Utredningen konstaterar också att alternativ 2 säkrar vårdbehovet till år 2030  

En nedläggning skulle medföra lidande för de boende och inte minst anhöriga. Det 

skulle också skapa ytterligare oro på Skaftö, där oron redan i dag är stor för 

indragen kommunal service.  

Härmed yrkar jag på:  

• Att SN beslutar enligt förvaltningens utredning alternativ 2

• Att SN beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda verksamhetsinnehåll

enligt ovannämnda förslag.

Högaktningsfullt  

Krister Samuelsson 

Moderaterna  



Tjänsteskrivelse  

  

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 
 

 Datum Dnr 

 2018-12-10 SON 2018-284 

 

Socialförvaltningen 

Maria Johansson, 0523 – 61 34 40 

maria.johansson3@lysekil.se 

 

Framtida äldreomsorg på Skaftö, synpunkter från 
referensgruppen 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2018-10-02 § 154 att återremittera utredningen om hur 
äldreomsorgen kan organiseras på Skaftö till förvaltningen för vidare beredning, 
bl.a. för att inhämta synpunkter från utredningens referensgrupp. Socialnämnden 
beslutade också att hänskjuta beslutet om ett äldreboende på Skaftö till 2019, bl.a. 
för att avvakta riksdagens beslut om biståndsbedömt mellanboende.  
 
Socialförvaltningen har inhämtat referensgruppens synpunkter som redovisas för 
nämnden. Vidare informeras socialnämnden om att riksdagen har beslutat att 
bifalla regeringens förslag om biståndsbedömt mellanboende. 
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden tar del av referensgruppens och pensionärsorganisationernas 
synpunkter om framtida äldreomsorg på Skaftö. Socialnämnden tar också del om 
information om riksdagens beslut om att bifalla regeringens förslag om 
biståndsbedömt trygghetsboende för äldre. 
 

Ärendet 

På uppdrag av socialnämnden har förvaltningen utrett hur äldreomsorgen kan 
organiseras på Skaftö. Socialnämnden beslutade 2018-10-02 § 154 att återremittera 
ärendet till förvaltningen för att inhämta information om referensgruppens 
synpunkter, ekonomiska konsekvenser samt Lysekilsbostäders AB:s möjlighet att 
bygga ett trygghetsboende som ekonomiskt går ihop. Vidare hänsköts beslutet om 
ett äldreboende på Skaftö till 2019 för att dels ge den då nytillsatta nämnden 
möjlighet att bestämma inriktning inför den nya mandatperioden, dels för att 
avvakta Riksdagens beslut om biståndsbedömt mellanboende.  
 

Synpunkter från referensgruppen och organisationerna i KPR 

Socialförvaltningen har i oktober skickat utredningen till utredningens 
referensgrupp bestående av Skaftö PRO, Skaftö SPF samt stödföreningen Gullvivan 
och till organisationerna i det kommunala pensionärsrådet, KPR, för att erbjuda 
dem möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. Skriftliga synpunkter inkom från 
referensgruppen 2018-10-31 och från organisationerna i KPR 2018-11-02, se bilagor 
1 och 2.  
 
Referensgruppens synpunkter är att alternativ 2 i utredningen, utbyggnad till 40 
platser, är det bästa alternativet. Referensgruppen föreslår att äldreboendet ska 
inrymma demensavdelning, somatisk avdelning och ett trygghetsboende.  

http://www.lysekil.se/
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Referensgruppen ser även fördelar med alternativ 3, utbyggnad av Skaftöhemmet 
till 21 platser. Övriga alternativ, ingen förändring, nedläggning samt omvandling till 
trygghetsbostäder ser referensgruppen inte som acceptabla alternativ. 
 
PRO Skaftö, Lysekil, Brastad och Brodalen, SKPF Lysekil, SPF Lysekil och Aktiva 
seniorer Lysekil förordar alternativ 2, en utbyggnad till 40 platser.   
 
Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre 
Riksdagen beslutade 2018-11-07 att bifalla regeringens förslag om ett antal 
lagändringar som bl.a. förtydligar kommuners möjlighet att skapa biståndsbedömt 
trygghetsboende. Lagändringarna börjar gälla den 2 april 2019.  
 
 
 
 
Eva Andersson Maria Johansson 
Förvaltningschef Handläggare 

 

Bilaga/bilagor 

Bilaga 1. Remissvar över utredning om äldreboende på Skaftö från referensgruppen 
till utredningen av framtidens äldreomsorg på Skaftö. 
 
Bilaga 2. Remissvar över utredning om äldreboende på Skaftö från PRO Skaftö, 
Lysekil, Brastad och Brodalen, SKPF Lysekil, SPF Lysekil och Aktiva seniorer 
Lysekil 

 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 

Avdelningschef Vård och Omsorg 

Avdelningschef Bistånd 

Utredare 
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Socialnämnden      2018-12-18 6/16 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 221

Framtida äldreomsorg på Skaftö– synpunkter från referensgruppen 
Dnr SON 2016-284 

Socialnämnden beslutade 2018-10-02, § 154, att återremittera utredningen om hur 
äldreomsorgen kan organiseras på Skaftö, för vidare beredning av förvaltningen, 
bland annat för att inhämta synpunkter från utredningens referensgrupp. 
Socialnämnden beslutade också att hänskjuta beslutet om ett äldreboende på 
Skaftö till 2019, bland annat för att avvakta riksdagens beslut om biståndsbedömt 
mellanboende.  

Socialförvaltningen har inhämtat referensgruppens synpunkter och redovisar dessa 
för socialnämnden. Vidare informeras nämnden om att riksdagen har beslutat att 
bifalla regeringens förslag om biståndsbedömt mellanboende.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-10.  
Remissvar från referensgrupp, PRO Skaftö, Lysekil, Brastad och Brodalen, SKPF 
Lysekil, SPF Lysekil samt Aktiva Seniorer.  
Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU4 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av referensgruppens och pensionärsorganisationernas 
synpunkter om framtida äldreomsorg på Skaftö.  

Socialnämnden tar del av informationen om riksdagens beslut om att bifalla 
regeringens förslag om biståndsbedömt trygghetsboende för äldre.  

Förvaltningen får i uppdrag att i början av år 2019 återkomma med förslag gällande 
den framtida äldreomsorgen på Skaftö för beslut i nämnden senast under april 
månad 2019.  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef SOF 
Avdelningschef vård och omsorg 
Avdelningschef bistånd 
Utredare SOF 
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