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Anslagsbevis av justerat protokoll 
 
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 
 

Nämnd 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokoll justerades 

Datum då justeringen publiceras 

Datum då publiceringen av justeringen upphör 

Förvaring av protokollet 

Socialnämnden 

2021-02-24 

2021-03-05 

2021-03-08 

2021-03-30 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
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SON § 9 Dnr 2020-000451  

Delegationsordning för socialnämndens verksamhet 
Sammanfattning 
Den gällande delegationsordningen för socialnämnden antogs 2018. Därefter har det 
vid flera tillfällen uppkommit behov av uppdateringar och tillägg inom flera 
områden. Nu har socialförvaltningen också genomfört en organisationsförändring 
vilket medför att en revidering därför är aktuell.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-12 
Ny delegationsordning 
Tidigare delegationsordning 

Socialnämndens beslut 
Ärendet utgår. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
Avdelningschefer 
Utredare 
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SON § 10 Dnr 2020-000487  

Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa med 
Västra Götalandsregionen - Rekommendation till kommunerna 
Sammanfattning 
Under 2018 inleddes två uppdrag för att ta fram förslag till överenskommelse om 
samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR för barn och unga. Två 
överenskommelser togs fram  

- Överenskommelse om trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför    
 hemmet och Västbus  

- Samverkan för barn och ungas bästa.  

Målgruppen är barn och unga till och med 20 år som behöver samordnade insatser 
och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom Västra Götalands-
regionen och kommunerna.  

Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för 
samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter.  

I samband med beredningen av de båda förslagen blev det tydligt att berörings-
punkterna mellan uppdragen var många och att de båda överenskommelserna skulle 
vinna på att slås samman till en. 

Förbundsdirektionen har beslutat att rekommendera kommunerna att anta förslaget 
till Samverkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-21 
Förbundsdirektionens protokollsutdrag 2020-12-10, § 112 
Följebrev – Rekommendation Överenskommelse om barns och ungas hälsa 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förslaget till Samverkan för barn och ungas hälsa – 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen.  

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
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SON § 11 Dnr 2020-000488  

Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland  
2018-2022 - Rekommendation till kommunerna 
Sammanfattning 
Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan 
huvudmännen på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en 
förutsättning för de statsbidrag som lämnats. 

2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa 
för åren 2018 - 2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra 
Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 
i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan. 

Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på 
områden där man i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar en grund 
för att utveckla gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa 
vårdövergångar samt god samverkan. 

Förbundsdirektionen har beslutat att rekommendera kommunerna att anta förslaget 
till förlängning av Handlingsplanen psykisk hälsa i Västra Götaland 2018 – 2022.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-21 
Förbundsdirektionens protokollsutdrag 2020-12-10, § 113 
Följebrev – Rekommendation Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2022 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förslaget till förlängning av Handlingsplanen 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018 – 2022.  

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
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SON § 12 Dnr 2021-000102  

Lokalbehovsplan för socialförvaltningen 2021 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har ett stort behov av lokaler för boenden och andra 
verksamheter, vilket växlar beroende på utveckling och omfattning över tid. 
Lokalbehovsplanen syftar till att åstadkomma en god långsiktig planering av 
samtliga lokaler, ett effektivt nyttjande av kommunens egna lokaler samt att utgöra 
underlag för kommunen investeringsbehov på kort och lång sikt. 

Planen skall uppdateras varje år och förvaltningarnas planer utgör bas för den 
kommungemensamma lokalförsörjningsplanen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-10 
Dimensionering och lokalisering av boendeplatser - inRikta 
Lokalbehovsplan för socialförvaltningen 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Britt-Marie Kjellgren (K) och Ann-Charlotte Strömwall (L): Återremittera ärendet 
till socialförvaltningen för en grundligare utredd lokalbehovsplan. 

1 Vi anser inte att behovet av platser på särskilt boende ska styras av 
biståndsbedömares beviljande utan efter de verkliga behoven. 

2 Trygghetsboende ska vara en kommunal skyldighet inte bra på Skaftö utan i hela 
kommunen. Därför ska detta grund sig på beslut i kommunfullmäktige. 

3 Konsultutrednings som ligger till grund för lokalbehoven, vad gäller äldreboende 
och trygghetsboende är inte antagen av kommunfullmäktige, vilket borde vara 
fallet.  

Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan till nämnden om ärendet ska återremitteras eller avgöras 
idag. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.  

Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Ricard Söderbergs förslag 

Nej-röst för Britt-Marie Kjellgren och Ann-Charlotte Strömwalls förslag  

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för Ricard Söderbergs förslag och 2 nej-röster för Britt-Marie 
Kjellgren och Ann-Charlotte Strömwalls förslag, beslutar socialnämnden enligt 
Ricard Söderbergs förslag.  

  



 

  Socialnämnden
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-02-24 
 

8 (21) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
Ricard Söderberg (S) X   
Ronny Hammargren (LP) X   
Charlotte Wendel Lendin (S) X   
Mårten Blomqvist (S) X   
Ann-Charlotte Strömwall (L)  X  
Lena Hammargren (LP)  X   
Philip Nordqvist (M) X   
Carina Holgersson (SD) X   
Britt-Marie Kjellgren (K)  X  
  Summa 7 2  

  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner socialförvaltningen lokalbehovsplan för 2021. 

Reservation 
Britt-Marie Kjellgren (K) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Ann-Charlotte Strömwall (L) reserverar till mot beslutet att godkänna 
Lokalbehovsplan 2021 för socialförvaltningen. För mig är det fel att räkna bort 
Skaftöhemmet Gullvivan som lokal i lokalbehovsplan. Vi har ett år kvar på 
uppsägningen och all laglighetsprövning av uppsägning är ej klar. Revisorernas svar 
angående testamente är ej klar. Det bor 65+ på gården 6 av 9 lägenheter. Därför 
yrkade jag bifall på Britt-Marie Kjellgrens återremissyrkande. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Avdelningschefer socialförvaltningen 
Förvaltningsekonom 
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SON § 13 Dnr 2020-000025  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - äldreomsorg 
och omsorg om personer med funktionsnedsättning kv 4 - 2020  
Sammanfattning 
Socialnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), kommunfullmäktige och kommunens revisorer om beviljat bistånd enligt 4 
kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt 9 § lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader efter fattat 
beslut 

Beslutsunderlag 
Ej verkställt beslut enligt SoL och LSS - kv 4, 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen och skickar rapporten till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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SON § 14 Dnr 2020-000026  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL - IFO kv 4 - 2020  
Sammanfattning 
Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Rapport ska även gå till kommunfullmäktige samt kommunens 
revisorer. Anmälan ska göras då verkställighet inte har påbörjats inom tre månader 
från beslut. 

Beslutsunderlag 
Ej verkställt beslut enligt SoL - kv 4, 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen. 

Rapporten överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige och till kommunens 
revisorer. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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SON § 15 Dnr 2021-000035  

Sammanställning - Budgeterade placeringar inom vuxen-, barn- och 
ungdomsenheten 2021 
Sammanfattning 
Placeringar av barn och unga samt vuxna med missbruksproblematik kan ha stor 
påverkan på socialnämndens ekonomiska resultat. 

För att bättre följa budgetläget för placeringar inom vuxen, barn- och 
ungdomsenheten tar förvaltningen fram en sammanställning varje månad som 
redovisar för nämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över placeringar 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SON § 16 Dnr 2020-000001  

Årsbokslut 2020  
Sammanfattning 
Enligt kommunens styrmodell ska uppföljning av budgetramar och resurser ske per 
sista februari (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3), oktober (U4) samt årsrapport per 
31 december. 

Utöver det ska månadsrapporter redovisas för mars, maj, september och november. 

Årsrapport 2020 som avser socialnämndens verksamhet visar att socialnämndens 
totala resultat är + 8,4 mnkr.  

Beslutsunderlag 
Årsrapport 2020 
Nyckeltal nämnd helår 2020 
Statistik redogörelse anhörigstödet 2020 
Placeringar 2020 
Tabell placeringskostnader BoU 2018–2020 
Diagram placeringskostnader BoU 2018–2020  

Socialnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisad årsrapport och material för nämndens 
verksamhet 2020.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
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SON § 17 Dnr 2021-000104  

Avgifter för hjälpmedel 
Sammanfattning 
Patienter som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården i Lysekil kommun får 
sedan 2004 betala en förskrivning/ordinationsavgift när de ska låna ett personligt 
hjälpmedel. Avgiften är 80 kronor och tas ut vid varje ny förskrivning/ordination.  

Övriga arbetsterapi- och fysioterapiinsatser ingår i hemsjukvårdsavgiften.  

Invånare i Västra Götaland lånar de flesta hjälpmedel kostnadsfritt med 
nyttjanderätt enligt gällande samarbetsavtal för försörjning av personliga 
hjälpmedel.   

Intäkten avseende denna avgift för år 2020 var 10 240 kronor.   

Den administrativa hanteringen är relativt omfattande och bedöms inte rimlig i 
förhållande till intäktens storlek. 

Avgiften tillkom troligtvis när Lysekil kommun ansvarade för arbetsterapi-
mottagningen på primärvårdsnivå genom avtal med Norra hälso- och sjukvårds-
nämnden.  

I Hälso- och sjukvårdslagen kap 17 § 3, står att, av patienter som är 85 år eller äldre 
får vårdavgifter och andra avgifter inte tas ut. Förvaltningen avser att ha likvärdiga 
hjälpmedelskostnader oavsett ålder och behov av hjälpmedel eller andra insatser.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-11 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att slopa denna avgift så att förskrivning/ordination av 
personliga hjälpmedel ingår i hemsjukvårdsavgiften.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SON § 18 Dnr 2021-000092  

Rapport deluppdrag omvärldsanalys framtidens äldreomsorg 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat om ett projektdirektiv för framtidens äldreomsorg.  
Projektet kommer att genomföras genom fyra delutredningar. 

− Framtida behov och inriktning sam t lokalisering av boenden 

− Omvärldsanalys 

− Medborgardialog samt 

− Samverkan med föreningslivet och volontärinsatser 

Den första delutredning är genomförd med hjälp av inRikta Analys AB.  

Den andra punkten – Omvärldsanalys daterad 2020-11-03 har redovisats för 
kommunstyrelsen i en rapport. Kommunstyrelsen beslutade att överlämna 
rapporten till socialnämnden som underlag för det fortsatta arbetet med 
verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-10 
Rapport deluppdrag - Omvärldsanalys 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27, § 10 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Britt-Marie Kjellgren (K): Socialnämnden tar del av informationen och skickar 
utredningen vidare till kommunfullmäktige. 

Ricard Söderberg (S): Socialnämnden tar del av informationen och ger förvaltningen 
i uppdrag att använda rapporten för fortsatt verksamhetsutveckling av 
äldreomsorgen i Lysekils kommun.  

Socialchefen får i uppdrag att undersöka hur denna presentationen kan komma en 
större grupp till del. Ärendet återrapporteras på nästa socialnämndssammanträde.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar 
enligt Ricard Söderbergs förslag.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen och ger förvaltningen i uppdrag att 
använda rapporten för fortsatt verksamhetsutveckling av äldreomsorgen i Lysekils 
kommun.  

Socialchefen får i uppdrag att undersöka hur denna presentation en kan komma en 
större grupp till del. 

Ärendet återrapporteras på nästa socialnämndssammanträde. 
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Reservation 
Britt-Marie Kjellgren reserverar sig förmån för eget förslag samt inkommer med en 
skriftlig reservation enligt nedan: 

Två utredningar om Lysekils äldreomsorg har på kort tid presenterats för oss i 
socialnämnden. 
Först en statistikspäckad konsultutredning – ”Dimensionering och lokalisering av 
boendeplatser” i Lysekils kommun. 
Där konstaterades det att antalet äldre i kommunen stadigt kommer att öka samt 
dras slutsatsen att behovet av platser på Särskilt boende kommer att minska.  
Den andra utredningen ”Omvärldsanalys” presenterades på dagens nämndmöte.  
Med stöd av diverse statliga utredningar kommer socialförvaltningens egna utredare 
bland annat fram till: 
• att den ”demografiska utvecklingen pekar mot att ett allt större antal multisjuka 

äldre med komplexa och långvariga vårdbehov kommer att vårdas i hemmet”  
• att socialförvaltningen ser en omställning till en ”God och Nära vård” som 

önskvärd, vilket är oroande. (En överenskommelse mellan SKR och staten, som 
påminner om Ädelreformen i repris???) 

• att ”Nära Vård” konceptet och digitaliseringen ”kan leda till en minskning av 
personalen inom vård och omsorg med 7 procent” (Vilket framställs som något 
positivt i utredningen.) 

• att vård i hemmet och artificiell intelligens skall skapa en ”kostnadseffektiv 
äldreomsorg med bibehållen kvalitet”  

Självklart skall all samhällsservice vara kostnadseffektiv, och digitala verktyg kan 
vara en tillgång 
Men ”artificiell intelligens” och vård i hemmet, kan aldrig ersätta ”human 
intelligens” och trygg vård och omsorg. 
Med en planerad låg tillgång på Särskilt Boende SÄBO, kommer pressen på 
hemtjänsten och anhöriga att öka. 
Det är en mycket viktig politisk fråga som gäller kommunens framtida äldreomsorg 
som kräver ett politiskt beslut. 
Därför var mitt förslag till beslut att: Socialnämnden tar del av informationen och 
skickar utredningen vidare till kommunfullmäktig.  
 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschef VoO 
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SON § 19 Dnr 2021-000107  

Kvalitets- och patientssäkerhetsberättelse 2020 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat en gemensam berättelse för kvalitet och patientsäkerhet 
för 2020. I berättelsen beskrivs hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 
under 2020. 

Beslutsunderlag 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till Kvalitet- och 
patientsäkerhetsberättelse för 2020. 

 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
MAS 
Utredare 
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SON § 20 Dnr 2021-000003  

Redovisning av delegationsbeslut  
Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstepersoner enligt socialnämndens delegationsordning. 

Socialnämnden tar del av de fattade delegationsbeslut som förtecknats i lista till 
socialnämndens sammanträde 2021-02-24. 

Ordförande- och biståndshandläggarbeslut anmäls. 

Beslut enligt: 

SoL - Socialtjänstlag 

LVM - lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Beslutsunderlag 
Lista över fattade delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
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SON § 21 Dnr 2021-000013  

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Göteborg:  

Dom 2021-01-22 - Mål nr 6942-20 - klagande vårdnadshavare , motpart 
socialnämnden i Lysekils kommun - sekretessprövning enl. OSL  
 
Dom 2021-01-29 - mål nr 16772-20 - Klagande - Motpart socialnämnden Lysekils 
kommun - överklagat socialnämndens beslut 2020-12-14, dnr 2019-000165 - Saken 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen, KL - Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet 
 
Beslut 2021-02-05 - mål nr 1243-21 - Underställande myndighet socialnämnden i 
Lysekils kommun - Motparter vårdnadshavare 1., offentligt biträde, den unge 2., 
ställföreträdare och offentligt biträde - Saken omedelbart omhändertagande enligt 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - 
Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet - Sekretessprövning enl. OSL 
 

Västra Götalandsregionen – Årsredovisning för ungdomsmottagningen Lysekil 
2020. 

Kommunstyrelsen: 

Handlingsplan suicidprevention 2020-2025, § 8 

Omvärldsanalys avseende äldreomsorgen, § 10 

Tidplan för uppföljningsdialoger 2021, § 12 

Tidplan för budgetprocess 2022, § 13 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – Beslut i ärendet ”Tillsyn av 
förutsättningar för att ge medicinsk vård och behandling till personer med covid-19 
som bor på särskilda boende för äldre i Lysekils kommun.  

Socialstyrelsen – Beslut om statsbidrag till regioner och kommuner för 2020 
(omgång 2) att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 

Beslutsunderlag 
Inkomna skrivelser, beslut och domar 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser, beslut 
och domar som förtecknats i protokoll 2021-02-24, § 21. 
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SON § 22 Dnr 2021-000023  

Information om avvikelser - lex Sarah, lex Maria och 
synpunkter/klagomål  
Sammanfattning 
Socialnämnden får information om avvikelser som: lex Sarah, lex Maria och 
inkomna synpunkter/klagomål i upprättad lista. 

Beslutsunderlag 
Sammanställd lista på avvikelser - lex Sarah, lex Maria och synpunkter/klagomål  
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
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SON § 23 Dnr 2021-000032  

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande  
Förvaltningschef 
Arbetet med omvandlingen av Gullvivan till trygghetsboende har påbörjats med 
LysekilsBostäder. Arkitekt tar fram förslag och skisser. Möten är inplanerade vecka 
10, 12 och 15.   

Covid-19 pengar (andra sökningen), har fått beslut om att Lysekils kommun får det 
sökta bidraget.  

Informerar om covid-19 läget och vaccinationer. Alla brukare på SÄBO har nu fått 
sin andra vaccination. Vaccination av personer med hemsjukvård pågår.  

Personal har börjat vaccineras med första dosen, de kommer att få vänta 10 veckor 
innan andra dosen ges. 

Börjat med snabbtester på alla SÄBO den 23 februari. Test tas på all personal inför 
varje arbetspass och på alla besökare som kommer till boendet. Besökare ska ringa 
och bestämma tid inför besök på boendet för att provtagning ska kunna vara 
förberett. 

Besöksförbudet på SÄBO tas bort från och med 24 februari. 

Flyttfirman som skötte flytten till Fiskebäck har fått många klagomål. Förvaltningen 
har nu en pågående process med flyttfirman angående de fel och brister som 
uppstått i samband med flytten samt för ersättning av de kostnader som kommunen 
fått för ersättning av sakskador till brukarna. 

Ordföranden 
Har inget att informera om.  

Vice ordföranden 
Har inget att informera om. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
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SON § 24 Dnr 2021-000033  

Övrigt  
Ingen övrig fråga anmäls. 
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