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Rådet för äldrefrågor 2021-05-12 
Rådet för funktionshinderfrågor 

Tid och plats 2021-05-12, kl. 10.00 – 12.00 sammanträdet sker via Teams.  
 Borgmästaren kommunhuset, Lysekil  
Ledamöter 
Rådet för  Stig Ohlsson, PRO Brastad 
äldrefrågor  Lena Rydenstam, PRO Brodalen 
 Agneta Adriansson, PRO Skaftö 
 Anne-Marie Söderström, SKPF av 117 Lysekil  
 Frank Olsson, PRO Lysekil 
 Yngve Johansson, PRO Brastad  

  

Rådet för  Agneta Adriansson, HLF 
funktions-  Sigbritt Ödman, FUB 
hinderfrågor Marianne Selander, Reumatikerförbundet 
  
  
  
   
   
Representanter  Christina Gustavsson, socialnämnden  
från nämnder/  Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen  
styrelsen Ronny Hammargren, socialnämnden 
 Ronald Rombrant, kommunstyrelsen   
 Margareta Carlsson, utbildningsnämnden 

 Per Wallman, utbildningsnämnden 
  
 

Tjänstemän Eva Andersson, förvaltningschef 
 Annelie Antonsson, anhörigsamordnare 
 Sirpa Örnestig, enhetschef 
 Julia Lundwall, avdelningschef socialt stöd 

 Magnus Eriksson, samhällsbyggnadsförvaltningen  
 Majvor Smedberg, sekreterare  

 
Paragrafer  1 - 9 

 
Sekreterare ……………………………………………… 

 Majvor Smedberg  
 

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

Justerare ………………………………………………………………………………………………………………. 
 Frank Olsson  Agneta Adriansson 
 Rådet för äldrefrågor                    Rådet för funktionshinderfrågor   
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 1 
Uppdatering av riktlinjer för anhörigstöd 
 
Sammanfattning  
Anhörigsamordnare Annelie Antonsson informerar om Lysekils kommuns – Riktlinjer för 
anhörigstöd.  

Riktlinjerna vägleder och förtydligar hur medarbetare i Lysekils kommun ska arbeta med 
stöd till anhöriga utifrån ett anhörigperspektiv och med stöd till anhöriga..  

Stödet till anhöriga kan delas upp i tre områden: 

− Emotionellt stöd. 

− Informativt stöd. 

− Instrumentellt stöd. 

Ett anhörigperspektiv ska inkluderas i samtliga verksamheter inom socialförvaltningen. 
Riktlinjerna är övergripande och ett stöd för respektive verksamhet att använda i sin 
verksamhet utifrån uppsatta mål och verksamhetsinriktning. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 2 
Redovisning av undersökning – Anhöriggruppernas verksamhet 2020 
 
Sammanfattning  
Anhörigsamordnaren Annelie Antonsson informerar om den undersökning som gjorts av 
anhöriggruppernas verksamhet 2020. Utifrån undersökningen har en sammanställning av 
intervjuer med anhöriga tagits fram – Anhöriggrupper 2020.  

Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet inom socialförvaltningen har 
telefonintervjuer gjorts med deltagarna i anhörigstödets anhöriggrupper.  

Följande frågor ställdes: 

− Hur har du upplevt anhöriggruppen? 

− Vad tycker du varit bra? 

− Vad kunde varit bättre? 

− Vad skulle kunna öka din trygghet i anhörigrollen? 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 3 
Information om arbetet kring förändringen av Gullvivans lokaler till 
trygghetsboende  
 
Sammanfattning  
Förvaltningschef Eva Andersson informerar om arbetet med förändringen av Gullvivans 
lokaler till trygghetsboende samt om referensgruppens sammansättning. 

Arbetet löper på enligt följande: LysekilsBostäder driver projektet, en grupp om fyra 
representanter från Skaftö deltar i projektet. Efter första projektmötet valde 
representanterna från Skaftö att inte delta i projektet.  

I det nya trygghetsboendet kommer de boende att ha vanliga lägenhetskontrakt.  

De lägenheter som ligger utanför huvudbyggnaden kommer att vara intakta. Rummen i 
huvudbyggnaden byggs om och det blir 11 lägenheter med 2-3 rum och kök.  

Vid entrén kommer det att bli gemensamhetslokaler där man kan äta tillsammans eller ha 
möten/underhållning.  

Hemtjänsten kommer att ha sin lokalisering i huvudbyggnaden.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 4 
Information om boendet med psykiatriinriktningen Fjälla i Lyse 
 
Sammanfattning  
Enhetschef Sirpa Örnestig och avdelningschef Julia Lundwall informerar om boendet och 
visar bilder på Fjälla i Lyse. Flytten från Fridhem till Lyse skedde i februari.  

Psykiatriboendet i Fridhem har funnits i många år. Lokalerna på boendet i Fridhem har 
inte varit tillgänglighetsanpassade (ingen hiss), och med för få platser samt att 
lägenheterna var slitna.  

Fjälla i Lyse har fått, ny ventilation, ny belysning, uppdaterad och förbättrad 
brandsäkerhet, nytt ytskikt på väggar och i trädgården har det röjts upp. Interiören ska 
kännas som att vara i hemmiljö.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 5 
Anmäld fråga – Finns det uppföljning angående digitala inköp  
 
Sammanfattning  
Det har inte gjorts någon uppföljning ännu av de digitala inköpen. Projektet startade i 
september i en del av kommunen. En uppföljning ska göras efter sommaren. 

Förvaltningschefen informerar om att det gått relativt bra när kontakt tagits med 
verksamheterna.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 6 
Anmäld fråga – Hur tänker socialförvaltningen använda de extra statliga 
medel som ställts till förfogande och kompetenspengar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Eva Andersson informerar att socialförvaltningen sökt kompetenspengar 
och har rekvirerat 7,1 mnkr. Kompetenspengarna ska användas för att erbjuda personer 
som arbetar i Lysekils kommun och som inte har utbildning att utbilda sig till 
undersköterska. Det är ca 10 personer har påbörjat utbildningen, och den sker via 
vuxenutbildningen.   

Övriga pengar som socialförvaltningen sökt och fått används till att utöka anhörigstödet 
och förstärkta aktiviteter på Fiskebäck samt till hemtjänstens verksamhet.  

När Fiskebäck öppnades påbörjades arbetet med heltidsprojektet, i och med detta innebär 
det att aktiviteter kan läggas in på eftermiddagen. Fiskebäcks omgivning gör det enklare 
med utomhusaktiviteter, då det är lätt att komma ut, för att grilla eller ta promenader.  

Socialförvaltningen har ett uppdrag att påbörja arbetet med heltidsresan på fler boenden.  

Frågan kommer upp om socialförvaltningen arbetar med bemötandefrågor. 
Socialförvaltningen arbetar hela tiden med Lysekils kommuns värdeord.  

Fråga – Hur ser beläggningen ut på Fiskebäck.  

Det finns en del tomma platser, under 2020 var det ca 15 tomma platser, för 2021 är det ca 
20 tomma platser, som är fördelade inom hela kommunen  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 7 
Anmäld fråga – Hur är budgeten 2021 för äldreomsorgen, förändringar mot 
2020 
 
Sammanfattning 
Det är ingen förändring i budget 2021 mot 2020, vilket innebär att det är en oförändrad 
budget 2021 inom äldreomsorgen.  
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Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 8 
Hur fortskrider arbete med att färdigställa gång/cykelväg från Torpet till 
Fiskebäck 
 
Sammanfattning  
Magnus Eriksson från samhällsbyggnadsförvaltningen informerar råden om hur arbetet 
fortgår och visar ritningar på området.  

Hur lång tid kommer det att ta för att färdigställa gång- och cykelvägen? Det är beroende 
på om kommunen får köpa till mark som behövs för detta arbete av en privat markägare.  
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Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 9 
Har hemtjänstens utbud förändrats 
 
Sammanfattning  
Det har inte förändrats något i hemtjänstens utbud. Inköp görs inte av hemtjänstpersonal. 
Om man har behov av städning, är det så att en del anlitar en städfirma för att utföra 
städningen. 


