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§ 99 Dnr 2021-000001 

Ekonomisk åtgärdsplan 2021-2022 med konsekvensbeskrivning 

Sammanfattning 

Vid socialnämndens sammanträde 2021-09-27 presenterade förvaltningen 
tertialrapport U3 för nämndens verksamhet 2021. Av rapporten framgick att årets 
förväntade utfall visar - 11,7 mkr.  
Socialnämnden gav förvaltningen uppdrag att ta fram en ekonomisk åtgärdsplan i 
syfte komma tillrätta med underskottet. 
Förvaltningen redovisar vid dagens sammanträde en ekonomisk åtgärdsplan med 
konsekvensbeskrivning. Den ekonomiska åtgärdsplanen är förhandlad med de 
fackliga organisationerna. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse  2021-10-13 
Ekonomisk åtgärdsplan 
Förhandlingsprotokoll från samverkan 2021-10-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mårten Blomqvist (S): Bifall till förvaltningens förslag till ekonomisk åtgärdsplan. 

Britt-Marie Kjellgren (K): Avslag till förvaltningens förslag till åtgärdsplan för  

2021-2022. Att komma till rätta med socialnämndens budgetunderskott genom 

bland annat en minskning av fem årsarbetare i hemtjänsten är en omöjlighet med 

alla de konsekvenser detta medför. Nämnden kräver av kommunfullmäktige extra 

medel för att upprätthålla god kvalité i hemvården. Ett rejält budgettillskott måste 

till. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar 
enligt Mårten Blomqvists förslag.  

Tilläggsförslag 

Ricard Söderberg (S): Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att 
godkänna den negativa budgetavvikelsen på 11,7 miljoner eftersom beslutad 

åtgärdsplan inte får effekt under innevarande år.  

Britt-Marie Kjellgren (K) och Philip Nordqvist (M) deltar inte i beslutet angående 
tilläggsförslaget. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden bifaller förvaltningens åtgärdsplan, med tillägget att socialnämnden 

hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna den negativa budgetavvikelsen på 

11,7 miljoner eftersom beslutad åtgärdsplan inte får effekt under innevarande år.  
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Reservation 

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

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
Ekonomichef 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer  
Förvaltningsekonom  
Kommunens revisorer 
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§ 100 Dnr 2021-000001 

Ekonomisk uppföljning per september 2021  

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 uppföljningarna ska månadsrapporter redovisas för mars, maj, september 
och november. 

Månadsrapporten för september omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för 
perioden och prognos för helår. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse  2021-10-13 
Månadsrapport september 2021 
Standardrapport september 2021 
Förvaltningsöversikt september 2021 
Utfall och prognos till nämnden 2021 september 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av och godkänner den ekonomiska redovisningen av den 
ekonomiska uppföljningsrapporten per september månad. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
Ekonomichef 
Kommundirektör 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Förvaltningsekonomer  
Kommunens revisorer  
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§ 101 Dnr 2021-000280 

Budget 2022 med plan för 2022-2023 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutar årligen om fördelning av de ekonomiska ramarna samt 
verksamhetsplan som ska gälla för nämndens olika verksamheter. I 
verksamhetsplanen ingår också nämndens prioriterade utvecklingsområden. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18 
Socialnämndens verksamhetsplan 2022   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronny Hammargren (LP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslagen verksamhetsplan och ramfördelning ska gälla 
för verksamhetsåret 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom 
Avdelningschefer 
Förvaltningschef 
Komunnens revisorer 
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§ 102 Dnr 2021-000339 

Remiss - Vilja välja vård och omsorg - En hållbar kompetensförsörjning 
inom vård och omsorg om äldre 

Sammanfattning 

Socialförvaltningens kommentarer är av allmän och övergripande karaktär och i 
yttrandet görs därför inte kopplingar till specifika och utpekande delar i 
betänkandet.  

Sammanfattningsvis ställer sig förvaltningen och Lysekils kommun mycket positivt 
till de rekommendationer som tas fram i betänkandet. Vidare är det mycket positivt 
att betänkandet tydligt gör kopplingen mellan förutsättningar för en att säkra 
framtidens kompetensförsörjning till arbetsgivarens roll i att skapa förutsättningar 
för en god arbetsmiljö, möjligheter till kompetensutveckling och vikten av ett 
kvalificerat ledarskap.  

Förvaltningen ser att flertalet rekommendationer är i linje med genomförda och 
påbörjade insatser i kommunen. Tillika identifierade behov och önskemål för 
fortsatt utveckling av arbetet med att höja kvaliteten inom vård och omsorg.  

Förvaltningen anser med detta, att det är av stor vikt att det finns ett nationellt stöd, 
både ett finansiellt och ett kunskapsbärande, samt att tillhandahålls finns på lång 
sikt.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse  2021-10-26 
Förvaltningens yttrande 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens kommentarer till ”Vilja välja 
vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om 
äldre.” Betänkande av utredningen ”Nationell samordnare för kompetensförsörjning 
inom vård och omsorg om äldre”. 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 
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§ 103 Dnr 2021-000371 

Sammanträdeskalender 2022 för socialnämnden och socialnämndens 
arbetsutskott  

Sammanfattning 

Avdelningen för verksamhetsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar 
för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott 2021. Hänsyn har tagits till 
ekonomiavdelningens planering av ekonomiska uppföljningar i mars (U1), juni (U2) 
oktober (U3) och december månad (U4). 

Arbetsutskott  
kl 08.30 - Fyrhuset 

Socialnämnd  
kl 09.00  

Dialogmöte 

Tisdag 4 januari  Torsdag 27 januari   

Tisdag 18 januari   

Torsdag 10 februari  Torsdag 24 februari   

Torsdag 10 mars Torsdag 31 mars   

Onsdag 13 april Torsdag 28 april  April 

 

Torsdag 12 maj Tisdag 31 maj  

Torsdag 16 juni Torsdag 30 juni  

Torsdag 21 juli    

   

Torsdag 11 augusti  Tisdag 30 augusti   

 

Torsdag 15 september Torsdag 29 september 

September 

 

Torsdag 13 oktober Torsdag 27 oktober  

Torsdag 10 november  Torsdag 24 november   

Tisdag 20 december Torsdag 15 december   

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse  2021-10-12 
Tidplan för 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till sammanträdestider för socialnämnden och 
socialnämndens arbetsutskott 2022.  
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Beslutet skickas till 

Ledamöter och ersättare i socialnämnden 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Utredare 
Förvaltningsekonom 
Kommunstyrelsen 
Kontaktcenter 
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§ 104 Dnr 2021-000390 

Information - Café Nyfiken 

Sammanfattning 

Alkoholhandläggare Erik Hedlund informerar socialnämnden i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 105 Dnr 2021-000380 

Månadsrapport avseende egenkontroller av handläggnings- och 
utredningstider inom verksamheten barn och unga 

Sammanfattning 

I det av socialnämnden antagna kvalitetsledningssystemet ingår egenkontroller i 
verksamheterna. Barn och unga gör månatliga egenkontroller av handläggning och 
utredningstider vilka redovisas till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-20   
Månadsrapport skyddsbedömningar och utredning för september 2021 
Månadsrapport förhandsbedömningar för september 2021 

Socialnämndens beslut 

Nämnden godkänner och tar del av informationen av egenkontroller för september 
2021.  

Beslutet skickas till 

Avdelningschef mottagning och utredning 
Enhetschef barn och unga 
Utredare  
Förvaltningschef  
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§ 106 Dnr 2021-000030 

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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§ 107 Dnr 2021-000036 

Sammanställning - Beslut om särskilt boende 2021 

Sammanfattning 

Socialnämnden får information om antal lediga platser på särskilt boende samt ger 
en lägesrapport om aktuell beläggning på kommunens korttidsboende. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av rapport till socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 108 Dnr 2021-000010 

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 2021-09-27. 

Ordförande- och biståndshandläggarbeslut anmäls 

Beslut enligt: 

SoL – Socialtjänstlagen 

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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§ 109 Dnr 2021-000020 

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige: 
Riktlinjer för investeringar. 
Uppföljningsrapport 3 för Lysekils Kommun 
Avsägelse som ersättare i socialnämnden 
Fyllnadsval som ersättare i socialnämnden 
Riktlinjer för inköp och upphandling 
Regler för inköp och upphandling 
 
Kommunstyrelsen – Protokoll från Rådet för folkhälsa och social hållbarhet  
2021-09-17 
 
Västra Götalandsregionen – Information till kommunerna som undertecknat 
gemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 
 
Kammarrätten i Göteborg: 
Beslut 2021-09-21 - mål nr 828-21 - Klagande ./. Motpart Lysekils kommun - 
överklagat förvaltningsrätten i Göteborgs dom 2021-01-29 i mål nr 16772-20 - Saken 
Laglighetsprövning; fråga om prövningstillstånd - Kammarrätten meddelar inte 
prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast 
 
Dom 2021-10-21 - mål nr 4962-21 - Klagande - Motpart Socialnämnden i Lysekils 
kommun - överklagat avgörande Förvaltningsrätten i Göteborgs dom 2021-08-05 i 
mål nr 8721-21 - Saken Beredande av vård av missbrukare enligt LVM - 
Kammarrätten avslår överklagandet - Sekretessprövning enl. OSL  
 
Förvaltningsrätten i Göteborg - Dom 2021-10-18 - mål nr 10480-21 - Klagande 
vårdnadshavare 1. 2. offentligt biträde - Motparter Socialnämnden i Lysekils 
kommun - Den unga, ställföreträdare och offentligt biträde - överklagat 
socialnämnden i Lysekils kommuns beslut 2021-07-23 - Saken Överklagande av 
beslut om placering enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser av vård av 
unga, LVU - Förvaltningsrätten avslår överklagandet - Sekretessprövning enl. OSL 
 
Migrationsverket – Kommande förändringar, genomförs den 1 november i 
anvisningsarbetet avseende asylsökande ensamkommande barn. 
 
Majblomman - Ny rapport från Majblomman 
 
Socialstyrelsen – Remiss – Möjlighet att lämna synpunkter på nya nationella 
riktlinjer för tandvård 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän – Kontrollrapport – livsmedelskontroll av 
Lindens gruppboende. 
 
Skyddsombud Kommunal – Skyddsombudsstopp enligt 7 § 6 kap arbetsmiljölagen 
AML 
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Beslutsunderlag 

Inkomna skrivelser, beslut och domar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser, beslut 
och domar som förtecknats i protokoll 2021-11-02, § 109. 
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§ 110 Dnr 2021-000032 

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande  

Förvaltningschef 

Det pågår en IVO-tillsyn på Kvarngatan. 

PWC gör en granskning inom BoU. 

Arbetsmiljöverket har varit på besök på Kvarngatan. 

Fyrbodals kommunalförbund har skickat ett missiv med begäran om synpunkter på 
förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser. Ärendet 
kommer upp på socialnämndens sammanträde 2021-12-14 

Fyrbodals kommunalförbund har skickat ett missiv som gäller  
Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. Ärendet kommer upp på 
socialnämndens sammanträde 2021-12-14 

Regionen har ställt frågan om intresse att gå med i regionens MiniMaria.  

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) har sagt upp sig.  

Ordförande/vice ordförande 

Har haft möte med PWC och avdelningen barn- och unga. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen. 
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§ 111 Dnr 2021-000033 

Övrigt  

Sammanfattning 

Ingen övrig fråga anmäls. 
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