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Tid och plats  Onsdag den 8 december 2021 kl. 09.30-12.00  i Borgmästaren, 
kommunhuset 

Närvarande 
 

Christina Gustavsson (S), ordförande  
Margareta Carlsson (S), utbildningsnämnden 
Christer Höglind, PRO Lysekil 
Stig Ohlsson, PRO Brastad 
Lena Rydenstam, PRO Brodalen 
Agneta Adriansson, PRO Skaftö och HLF 
Inger Johansson, SPF Kaprifol Skaftö 
Gun Lis Olofsson, SPF Gullmaren Lysekil 
Anne-Marie Söderström, SKPF avd 117 Lysekil 
Marianne Selander, Reumatikerförbundet 
Eivor Lundin, NHF 
Ronny Hammargren (LP) socialnämnden 
Ronald Rombrant (LP) kommunstyrelsen 
Inger Elfström, Aktiva Seniorer 
Sigbritt Ödman, FUB 

  
Tjänstepersoner och  
övriga närvarande 
  

Eva Andersson, förvaltningschef 
Julia Lundwall, avdelningschef socialt stöd 
Hampus Karlsson, avdelningschef vård och omsorg 
Michael Johansson, avdelningschef Hållbar utveckling § 24 
Karolina Samuelsson, kommundirektör § 25 
Monica Källen, Folktandvården § 26 
Maj-Britt Gryn Eriksson, Folktandvården § 26 
Peter Karlsson, fastighetschef samhällsbyggnadsförvaltningen § 28 
Majvor Smedberg, sekreterare  

 
Paragrafer 
 

23-37 

Sekreterare 
 
 

 
………………………………………………………. 
Majvor Smedberg 

Ordförande 
 
 

 
………………………………………………………. 
Christina Gustavsson 

Justerare 
 
 

 
………………………………………………………. 
Inger Elfström  
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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 

Lysekils Stadshus AB 

2021-12-08 

 
 
 
 
Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

 

 
 

  



 

 Rådet för äldrefrågor
 Rådet för funktionshinderfrågor
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-12-08 
 

3 (17) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
VISMA_SIGN_01_ATTRIBUTE_SAML_TransactionId 

 

 

§ 23  
Upprop och val av justerare 
Sammanfattning 
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Upprop sker och Inger Elfström  
väljs att justera dagensprotokoll. 
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§ 24  
Översiktsplan (ÖP) för Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Avdelningschef Michael Johansson ger en kort dragning av Lysekil kommuns 
översiktsplanen 2022.  

Michael Johansson informerar att den nya översiktsplanen finns i sin helhet på 
kommunens hemsida och där kan man lämna sina synpunkter fram till den 31 december 
2021.  
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§ 25  
Budget inför 2023 - dialogprocesser 
Sammanfattning 
Kommundirektör Karolina Samuelsson presenterar sig och informerar om hur 
budgetdialogen ser ut för Lysekils kommun. 

Karolina Samuelsson informerar om hur planeringsprocessen enligt styrmodellen går 
till, inriktningen är att de kommunala råden får möjlighet att göra inspel på rådets mötet 
i mars 2022. 
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§ 26  
Information av Folktandvården 
Sammanfattning 
Monica Källen och Maj-Britt Gryn Eriksson informerar om uppsökande tandvård och 
munhälsobedömning.  

De som har rätt till uppsökande tandvård och munhälsobedömning är personer som: 

Bor i särskilt boende med dagligt behov av stöd och hjälp med personlig vård/ 
omvårdnad. 

Bor i eget boende med dagligt behov av stöd och hjälp med personlig vård och som 
vårdas av hemtjänst och /eller hemsjukvård. 

Har beslut om insatser enligt LSS samt har pågående insats. 

Har kroniska (eventuellt långvariga) psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. 

Hur ofta görs detta? En gång om året antingen vår eller höst.  

Nödvändig tandvård behovsprövas och kostar 100 kronor för besök hos tandhygienist 
och 200 kronor för besök hos tandläkare.  

Hur är tandhälsan på äldre? Väldigt olika, Folktandvården uppmuntrar äldre att borsta 
tänderna två gånger per dag.  

Mediciner kan påverka tandhälsan, det informerar folktandvården om och ger tips om.  
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§ 27     Dnr 2021-000372 
Sammanträdestider 2022 för kommunala rådet för äldrefrågor och kommunala 
rådet för funktionshinderfrågor  
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för de kommunala råden 
för äldrefrågor och funktionshinderfrågor för 2022. 

Råden ska ha fyra sammanträden per år och tiden är kl 09.30-12.00 

Tid   Plats    Beredningsmöten 
9 mars 2022  Skaftö Folkets Hus  1 mars kl 15.00 
25 maj 2022  Härnäsets Folkets Hus 17 maj kl 15.00 
7 september 2022     30 augusti efter Son:s möte  
7 december 2022     29 november efter Son:s möte 

Beslut 
Råden beslutar enligt framtaget förslag. 

Beslutet skickas till 
Representanter i råden 
Valda politiker 
Förvaltningschef  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommundirektör 
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§ 28  
Anmäld fråga - Information om kommunens skyddsrum 
Sammanfattning 
På förra mötet togs ovanstående fråga upp och det beslutades att bjuda in fastighetschef 
Peter Karlsson för att ge information av den översyn som gjordes 2020 av kommunens 
skyddsrum.  

Peter Karlsson redovisar hur många finns? Se hans bildspel 

Finns skyltar uppsatta att det är ett skyddsrum? Ja, på de skyddsrum som kommunen 
och LysekilsBostäder ansvarar för. 

Det åligger den som söker skydd att ta reda på vad skyddsrummen finns. 
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§ 29  
Anmäld fråga - Trygghetsskapande åtgärder i kommunen 
Sammanfattning 
Folkhälsostrateg Daniel Fredriksson informerar råden om det trygghetsarbetet som 
pågår i Lysekils kommun. 

Medborgardialogen är en del av trygghetsarbetet. 

Lysekils kommun har bedrivit ett förstärkt trygghetsarbete. Man har haft 
medborgardialog kring otryggheten.  

På utbildningsförvaltningen har det startat en ny enhet – Ung utveckling som ett av 
resultaten av det intensifierade trygghetsarbetet i kommunen. Den nya enheten finns på 
Gullmarsborg. 

Det har funnits ordningsvakter och fältare på stan för att möta ungdomarna. 

Lysekils kommun har i samarbete med SOS Alarm inrättat en trygghetstelefon dit 
allmänheten kan ringa dygnet runt. Trygghetstelefonen har telefonnummer  
031-334 12 19, där kan man rapportera om oroliga situationer eller andra 
ordningsstörningar som är pågående i kommunen. Kommunen har digital orosanmälan. 

Det är viktigt att göra en polisanmälan om det hänt något och anmälan går att göra 
digitalt. Polisbemanningen har ökat i Lysekil.  

Förvaltningschef Eva Andersson informerar om samverkan mellan skola, socialtjänst 
polis och fritid (SSPF) i ett antal ärenden med barn och ungdomar. Barnen/ungdomarna 
delas upp i två olika åldersgrupper 7-12 år och 12-18 år. I arbetet med barnen/ 
ungdomarna krävs en samtyckesblankett från föräldrarna.  

En föräldrautbildning har startat och så finns Familjens Hus på Badhusberget.  

Det har genomförts en LUPP-enkät där ungdomar svarar på hur de mår och vad de 
tycker om att leva på sin bostadsort. Hur upplever dom trygghet och vad vill dom göra.  

Ronald Rombrant informerar att det från politiken är ett priorieterat område med 
tryggheten i kommunen.   

Under 2022 ska en belysningsstrategi tas fram.  
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§ 30  
Anmäld fråga – Hur har underskottet på beviljade hemtjänsttimmar uppstått 
Sammanfattning 
Hur har underskottet på beviljade hemtjänsttimmar uppstått som lett till att fem 
heltidstjänster blir övertaliga? 

Förvaltningschef Eva Andersson informerar om hur underskottet uppstått. Det finns ett 
minskat behov av hemtjänsttimmar och arbetar men anpassning, behovet av hemtjänst 
avgör behovet att hemtjänsttimmar. 

Är brukarna rädda för att ansöka om bistånd på grund av covid-19? Det upplever inte 
förvaltningen att det är så. 

Behovet kan tillgodoses på annat sätt om man inte har omvårdnadsbehov.  

87%-90% är fullvaccinerade inom personalgruppen på SÄBO, hemtjänst och LSS. 

Omplaceras ovaccinerad personal? Ärendet ska upp på socialnämnden. Idag använder all 
personal som arbetar på SÄBO, hemtjänst och LSS munskydd. Man måste ha personal 
till omvårdnaden. Vårdcentralen avsätter tider för vaccination så att ovaccinerad 
personal får vaccinera sig på betald arbetstid.  

Inte fått några nya covid-19 fall hos brukarna. 
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§ 31 
Anmäld fråga – Vilket utbud av tjänster tillhandahåller kommunen till de i behov av 
hemtjänst 
Sammanfattning  
Förvaltningschef Eva Andersson svarar på den anmälda frågan, att man tillhandahåller  
det som inte kan tillgodoses på annat sätt.  
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§ 32 
Anmäld fråga – Vad styr tidsåtgången för hemtjänstpersonalens hjälp till brukarna 
– Behov av hjälp eller budget? 
Sammanfattning  
Förvaltningschef Eva Andersson informerar vad som styr tidsåtgången. Den enskilde 
personen söker insats, detta tidsätts inte hur lång tid arbetsinsatsen tar.  

  



 

 Rådet för äldrefrågor
 Rådet för funktionshinderfrågor
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-12-08 
 

13 (17) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
VISMA_SIGN_01_ATTRIBUTE_SAML_TransactionId 

 

 

§ 33 
Anmäld fråga – De som har utgångspunkt från Gullvivan, kommer de att vara kvar 
där? 
Sammanfattning  
Förvaltningschef Eva Andersson svarar på frågan. Hemtjänsten ska vara kvar till  
2022-03-31, då avtalet löper ut. I dagsläget är den nuvarande lokalen för stor, behöver 
ha en mindre lokal.   

Fastighetsavdelningen har fått uppdraget att titta på ny lokal om man inte är kvar i 
nuvarande lokal efter 2022-03-31.   



 

 Rådet för äldrefrågor
 Rådet för funktionshinderfrågor
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-12-08 
 

14 (17) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
VISMA_SIGN_01_ATTRIBUTE_SAML_TransactionId 

 

 

§ 34 
Anmäld fråga – Hur har äldreomsorgens underskott uppstått? 
Sammanfattning  
Förvaltningschef Eva Andersson svarar på den inkomna frågan. Vi har större kostnader 
än budget, behovet av hemtjänst har gått ner. Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor 
därför använder förvaltningen av inhyrd personal.  
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§ 35 
Anmäld fråga – De tio vårdbiträden som gick utbildning till undersköterska, blev 
dom undersköterskor? 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Eva Andersson svarar på den inkomna frågan. 

Utbildningen pågår ännu och att utbildningen rullar på med de som går utbildningen.  

Kommunen kommer även att söka pengar från äldreomsorgslyftet nästa år.  
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§ 36 
Anmäld fråga – Finns det personal i äldreomsorgen som bedöms inte ha fullvärdig 
kunskap i svenska språket? 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Eva Andersson svarar på den inkomna frågan. När man söker arbete i 
kommunen undersöks det hur man hanterar det svenska språket.  
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§ 37 
Anmäld fråga – Om man som anhörig ställer frågor om en boende, ska då vikarier 
svara på frågor? 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Eva Andersson svarar på den inkomna frågan. Om man som vikarie 
inte kan svara på en ställd fråga, ska en ordinarie personal återkoppla.  
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