
 

  Socialnämnden    

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-05-20 
 

1 (24) 

 

 

Tid och plats  

Ajournering 

Onsdagen den 20 maj 2020 kl. 09:00-15.45, Kommunfullmäktigesalen 
 
Kl 14.45-15-15 

Beslutande  
Ledamöter 
 

Ricard Söderberg (S), Ordförande 
Ronny Hammargren (LP), 1:e vice ordförande 
Charlotte Wendel Lendin (S) 
Mårten Blomqvist (S) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Marie Lindgren (LP) 
Philip Nordqvist (M) 
Piotr Warta (SD) 
Britt-Marie Kjellgren (K) tjänstgör via länk 

Ersättare 
 

Christina Gustafson (S) 
Britt-Marie Didriksson-Burcher (L) 
Camilla Sundberg (MP) 
Lena Hammargren (LP) 
Camilla Carlsson (LP) §§ 65-75 
Carina Holgersson (SD) 
Gunvor Andén (M) 

Tjänsteperson och  
övriga närvarande 
  

Eva Andersson, förvaltningschef 
Marianne Sandsten, avdelningschef Mottagning och utredning 
Klaus Schmidt, alkoholhandläggare 
Caroline Örnhäll, socialadministratör 
Maria Granlund, utredare §§ 67-68 
Julia Lundwall, avdelningschef Socialt stöd § 69 
Sirpa Örnerstig, enhetschef socialpsykiatrin § 69 
Kenth Olsson, kommunrevisor §§ 66-75 
 

 
Paragrafer 
 

§§ 65-79 

Sekreterare 
 
 

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

Ordförande 
 
 

 
………………………………………………………. 
Ricard Söderberg 

Justerare 
 
 

 
………………………………………………………. 
 Marie Lindgren 

 
 
 

 
 

  
 
 
  



 

  Socialnämnden    

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-05-20 
 

2 (24) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 65 Dnr 2020-000190  

Ansökan om serveringstillstånd 
Sammanfattning 
Holma Golf AB har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § 
alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin spritdrycker och andra jästa 
drycker vid ovan rubricerat serveringsställe till allmänheten. Den sökta 
serveringstiden är mellan kl 11.00-01.00 samt uteserveringen mellan kl 11.00-01.00.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens utredning 2020-05-12 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja 
Holma Golf AB org nr 556105-2233 tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker 
samt andra jästa drycker vid Holma Golf, Holma 158, 454 91 Brastad med 
giltighetstiden året runt mellan kl 11.00-01.00 samt uteservering mellan  
kl 11.00-01.00 till allmänheten.  

 

Beslutet skickas till 
Handläggande alkoholhandläggare för vidarebefordran  
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§ 66 Dnr 2020-000186  

Yttrande gällande revisionsberättelse för 2019 års verksamhet 
Sammanfattning 
Revisorerna har i revisionsberättelse för år 2019 riktat kritik mot 
socialnämnden för fortsatt bristande styrning, ledning, uppföljning och 
kontroll gällande följsamhet mot budget under 2019.  

Den politiska revisionens bedömning för 2019 är att socialnämnden inte vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskottet. Beslutade och 
insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga.  

Revisorerna riktar även kritik mot kommunstyrelsen för fortsatt bristande uppsikt 
över socialnämnden.  

Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för socialnämnden.   

Kommunfullmäktiges presidium vill ha in socialnämndens utlåtande över 
revisionsberättelsen inför kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2020 
då revisionsberättelse och årsredovisning skall behandlas.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens yttrande 2020-05-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att avge bilagt yttrande avseende revisionsberättelsen till 
kommunfullmäktiges presidium.    

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 67 Dnr 2019-000350  

Intern kontroll 2020 - Återrapportering av kontrollmomentet - 
Förhandsbedömning barn och unga 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2020-01-30, § 12 om intern kontrollplan för 2020. Enligt 
planen ska tre kontrollområden granskas under 2020:  

• förhandsbedömningar av anmälningar som rör barn och unga,  

• uppföljning av bostadsinsatser externa utförare LSS och 

• socialpsykiatri samt rutin för rehabilitering. 

Granskning av förhandsbedömningar av anmälningar har nu genomförts och 
redovisas i bilaga 1. 

Granskningen visar på brister i handläggningen av förhandsbedömningar. 
Socialnämnden ålägger ansvarig chef att innan utgången av juni återkomma med en 
åtgärdsplan för att komma till rätta med de brister som upptäcks i granskningen.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-13 
Rapport intern kontroll förhandsbedömningar 
Rutin för aktualisering av ärende som gäller barn och unga 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens rapport om intern kontroll av 
förhandsbedömningar av anmälningar som rör barn och unga.  

Socialnämnden ålägger ansvarig chef att innan utgången av juni 2020 återkomma 
med en åtgärdsplan för att komma till rätta med de brister som upptäcks i 
granskningen.        

 

Beslutet skickas till 
Kvalitetschefen 
Avdelningschef Mottagning och utredning 
Enhetschef BoU 
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§ 68 Dnr 2018-000233  

Uppdrag att utreda förutsättningarna för införande av LOV, lagen om 
valfrihetssystem 
Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2018-09-20 att ge socialnämnden tillsammans med 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för införandet av LOV. 

Utredningen är nu klar och pekar tydligt på att det krävs omfattande förberedelser 
för att kunna införa valfrihet med kundvalssystem inom till exempel äldreomsorgen. 
Likaså konstateras att om LOV införs, behövs ett kontinuerligt utvecklingsarbete 
över tid för att skapa väl fungerande rutiner, anpassning och lärande. Det kan också 
konstateras att den administration som krävs såsom ett kontroll- och 
uppföljningssystem, certifiering, annonsering, rådgivningsmöten med brukare mm, 
kommer att generera icke obetydliga kostnader. Dessa kan dock till viss del 
uppvägas med minskade kostnader för själva utförardelen som övergår till privata 
aktörer. 

Utifrån SKR:s rapport och utredningens kontakter med ett antal likvärdiga 
kommuner i vår geografiska närhet, är det svårt att dra några entydiga och enhetliga 
slutsatser gällande nyttan och mervärdet av LOV. Kartläggningen bland LOV-
kommuner visar på att i vissa fall fungerar systemet relativt väl, medan i andra fall 
har man av olika orsaker valt att avsluta LOV. En generell bild är dock att i de fall 
LOV har införts, är brukarna positiva till möjligheten att kunna få välja utförare, 
samtidigt som det kan konstateras att majoriteten av dem ändå valt utförare i 
kommunala regi. 

Fullmäktige beslutade 2011-09-22 att införa LOV inom områdena ”kommunal 
familjerådgivning, daglig sysselsättning och boendestöd inom socialpsykiatrin, samt 
daglig verksamhet och personlig assistans enligt LSS”. Fullmäktiges uppdrag  
2018-09-20 till kommunstyrelsen och socialnämnden var att utreda 
förutsättningarna för ett eventuellt införande av LOV. Detta uppdrag är nu 
genomfört och presenterat.  

I utredningen har redogjorts för förutsättningarna samt positiva och negativa 
aspekter, men frågan om införandet av LOV eller inte, är ytterst en politisk fråga. 
Utredningen lämnas därför över till politiken för vidare ställningstagande.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens utredning 2020-05-06 
Kf:s beslut 2018-09-20, § 114  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Strömwall (L), Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna utredningen och skicka utredningen till 
kommunfullmäktige för beslut.    
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 69 Dnr 2020-000123  

Yttrande gällande tillsyn och inspektion vid Ekgatans stödboende, 
boende enligt LSS, Lysekils kommun  
Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fått in anmälningar från enskild 
avseende brister i omsorgen på Ekgatans stödboende i Lysekil. 

Med anledning av inkomna uppgifter begär IVO enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen 
(SoL) att: 

-  socialnämnden yttrar sig över innehållet i klagomålen i sin helhet samt redogör 
för hur nämnden arbetat för att tillgodose den enskildes behov av stöd och hjälp 
samt att insatsen som ges är av god kvalitet, 

-  socialnämnden redogör för boendeformen på Ekgatans stödboende samt hur 
matchningen görs inför att en brukare ska placeras på boendet. IVO har 
informerats om att verksamheten är både en gruppbostad och en servicebostad 
och vill ha en mer genomgående beskrivning av boendeformen 

-  socialnämnden redogör för hur många avvikelser och lex Sarah-rapporter som 
upprättats i verksamheten under 2019 och en beskrivning av vad de i stora drag 
har lett till för förbättringsåtgärder. 

Förvaltningen har tagit fram ett yttrande med svar enligt IVO:s begäran.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens yttrande 2020-05-04 
IVO:s begäran om yttrande 2020-03-30 
Inkomna klagomål från enskild 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och skickar yttrandet till 
Inspektionen för vård och omsorg IVO.       

 

Beslutet skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg IVO    
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§ 70 Dnr 2020-000195  

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2020 
Sammanfattning 
VästKoms styrelse rekommenderar kommunerna i länet att besluta om en 
ersättningsnivå under 2020 för hemtjänst och för hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun än hemkommunen.  

VästKoms styrelse rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att 
följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av 
annan kommun än hemkommunen. 

Ersättning för 2020 rekommenderas till 426 kronor/timma för biståndsbedömd 
hemtjänst.  

Ersättnings för 2020 rekommenderas till 688 kr/timma för hemsjukvård.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-28 
VästKom - Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar följa VästKoms rekommendation om ersättningsnivåer för 
hemtjänst och för hemsjukvård vid vistelse i annan kommun 2020.        

 

Beslutet skickas till 
VästKom 
Avdelningschef Mottagning och utredning 
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§ 71 Dnr 2020-000003  

Sammanställning - Beslut om särskilt boende 2020 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen informerar nämnden vid varje sammanträde om antal lediga 
platser på kommunens särskilda boenden samt ger en lägesrapport om aktuell 
beläggning på kommunens korttidsboende.  

Beslutsunderlag 
Sammanställd lista 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisad information.  
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§ 72 Dnr 2020-000002  

Sammanställning - Budgeterade placeringar inom vuxen-, barn- och 
ungdomsenheten 2020 
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 
redovisas för nämnden.  

Beslutsunderlag 
Sammanställningar över placeringar 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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§ 73 Dnr 2020-000001  

Ekonomisk uppföljning 2020  
Sammanfattning 
Enligt kommunens styrmodell ska uppföljning av budgetramar och resurser ske per 
sista feb (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3), oktober (U4) samt (U5) årsredovisning 
per 31 december. 

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

Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen.            

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning april 2020 
Standardrapport april 2020 
Förvaltningsöversikt april 2020 
Utfall och prognos till nämnd april 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av och godkänner den ekonomiska redovisningen av den 
ekonomiska uppföljningsrapporten för april månad.        

 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Förvaltningsekonom 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunens revisorer för kännedom 
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§ 74 Dnr 2020-000026  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL - IFO 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) som inte verkställts inom tre månader efter fattat 
beslut.  

Beslutsunderlag 
Ej verkställda beslut enligt SoL - Kv 1, 2020 

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

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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§ 75 Dnr 2020-000025  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - äldreomsorg 
och omsorg om personer med funktionsnedsättning  
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 verkställda beslut enligt SoL och LSS - Kv 1, 2020 

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

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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§ 76 Dnr 2020-000008  

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 2020-05-20. 

Ordförandebeslut, biståndshandläggares beslut 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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§ 77 Dnr 2020-000018  

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar  
Sammanfattning 
I anmälningslista redovisas inkomna skrivelser, beslut och domar som anmäls vid 
socialnämndens sammanträde 2020-05-20. 

IVO - Underrättelse om genomförd tillsyn av särskilt boende för äldre, 
Lysekilshemmet, med anledning av Covid-19. 

IVO - Underrättelse till huvudman om genomförd tillsyn av Brastad hemtjänst, med 
anledning av Covid-19.  

Sollefteå kommun, kommunstyrelsen - Beslut - Omsorgsinsatser till brukare med 
tillfälliga vistelser i Sollefteå kommun.  

Kammarrätten i Göteborg - Dom 2020-05-11, mål nr 2111-20 - Klagande, ombud och 
offentligt biträde - Motpart Socialnämnden i Lysekils kommun - Överklagat 
avgörande: Förvaltningsrätten i Göteborgs dom 2020-03-25 i mål nr 3354-20 - 
Saken Beredande av vård av missbrukare, enl. LVM - Kammarrätten avslår 
överklagandet - Sekretessprövning enl. OSL  

Mölndals stad, vård- och omsorgsnämnden - Ordförandebeslut - Omsorgsinsatser 
vid tillfällig vistelse i Mölndals kommun.  

Ånge kommun, socialnämnden - Beslut - Inga garanterade omsorgsinsatser till 
brukare med tillfällig vistelse i Ånge kommun.  

IVO - Underrättelse om genomförd tillsyn av särskilt boende för äldre, 
Stångenäshemmet, med anledning av Covid-19 - dnr 3.5.1-15823/2020-5 

Motala kommun, socialnämnden - Delegationsbeslut - Ingen garanti för vård- och 
omsorgsinsatser till kunder med tillfälliga vistelser inom Motala kommun. 

Trollhättans kommun, omsorgsnämnden - Beslut - Omsorgsinsatser till enskilda 
med tillfälliga vistelser i Trollhättans kommun.  

Kommunfullmäktige - KF § 58 - Program för uppföljning av verksamhet som utförs 
av privata utförare.  

Förvaltningsrätten i Göteborg - Dom 2020-04-28 - mål nr 6991-19 - Klagande, god 
man, ombud, Motpart Socialnämnden i Lysekils kommun, överklagat 
socialnämndens beslut 2019-05-09 - Saken Personlig assistans enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS - 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet - Sekretessprövning enl. OSL  

Kommunfullmäktige - KF § 59 - Lysekils kommuns kan för hantering av pandemi.  

Kommunfullmäktige - KF § 62 - Riktlinjer för flaggning i Lysekils kommunala 
flaggstänger.  

Herrljunga kommun, socialnämnden - Beslut - Tillfälliga omsorgsinsatser vid 
tillfällig vistelse i Herrljunga kommun. 
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Skellefteå kommun, socialnämnden Ordförandebeslut - Insatser inom hemtjänst 
utifrån vistelsebegreppet i samband med covid-19 i Skellefteå kommun.  

Mora kommun, socialnämnden - Beslut - Inga hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser 
vid tillfällig vistelse i Mora kommun.  

Kammarrätten i Göteborg - Dom 2020-05-04, mål nr 1328-20 - Klagande Den unge, 
ombud och offentligt biträde - Motparter 1. Socialnämnden i Lysekils kommun 2. 
Vårdnadshavare, offentligt biträde, 3. Vårdnadshavare, offentligt biträde - 
Överklagat avgörande: Förvaltningsrätten i Göteborgs dom 2020-02-12 i mål nr 
16243-19 - Saken Beredande av vård av unga, enl. LVU - Kammarrätten avslår 
överklagandet - Sekretessprövning enl. OSL  

Norbergs kommun, kommunstyrelsen - Ordförandebeslut - gällande tillfällig vistelse 
i Norbergs kommun.  

Simrishamns kommun, socialnämnden - Beslut - Verkställande av insatser vid 
tillfällig vistelse i Simrishamns kommun.  

Oxelösunds kommun - Beslut - Insatser beställda av annan kommun enligt 2a kap 
6§ SoL verkställs inte med anledning av covid-19.  

Värmdö kommun, vård- och omsorgsnämnden - Beslut 2020-04-21 - Hemtjänst vid 
tillfälliga vistelser i Värmdö kommun 2020.  

Trelleborgs kommun, socialnämnden - Ordförandebeslut - att inte verkställa 
biståndsbeslut i form av hemvård vid tillfällig vistelse i Trelleborgs kommun.  

Södertälje kommun, äldreomsorgsnämnden - Beslut - Inga omsorgsinsatser vid 
tillfällig vistelse i Södertälje kommun.  

Hallstahammars kommun, socialnämnden - Beslut - Insatser inom hemtjänst 
utifrån vistelsebegreppet i samband med covid-19 i Hallstahammars kommun. 

Kommunfullmäktige - Beslut LKF 2020-04-22, § 54 - Uppföljning U1 2020 för 
Lysekils kommun.  

Arvidsjaurs kommun, socialnämnden - Delegationsbeslut - Verkställande av insatser 
inom hemtjänst utifrån vistelsebegrepp i Arvidsjaurs kommun, i samband med 
covid-19.  

Kommunfullmäktige - Beslut-LKS-§ 52 - Fyllnadsval som ledamot i socialnämnden.  

Kommunfullmäktige - Beslut-LKS-§ 54 - Uppföljning 1 för Lysekils kommun.  

Arboga kommun - Beslut SN 2020-04-22 § 63 - Inga garanterade hemtjänstinsatser 
vid tillfällig vistelse i Arboga kommun.  

Förvaltningsrätten i Göteborg - Dom 2020-04-21 - mål nr 9734-18 - Klagande, 
ombud, Motpart Försäkringskassan, överklagat Försäkringskassans beslut  
2018-06-07, dnr 180404763399 - Saken Aktivitetsersättning enl. 
socialförsäkringsbalken, SFB - Förvaltningsrätten avslår överklagandet - 
Sekretessprövning enl. OSL  

Förvaltningsrätten i Göteborg - Dom 2020-04-28, mål nr 4214-20 - Sökande 
Socialnämnden i Lysekils kommun, Motpart Vårdnadshavare 1. och 2., offentligt 
biträde för båda, 3. Den unga, offentligt biträde - Saken Beredande av vård enligt 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - 
Förvaltningsrätten beslutar att den unga ska beredas vård med stöd av LVU - 
Sekretessprövning enl. OSL 
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Tingsryds kommun, vård- och omsorgsnämnden - Tillfälligt beslut att begränsa 
verkställighet av bistånd fattat av omsorgstagarens hemkommun för vistelse i 
Tingsryds kommun med anledning av covid-19.  

Färgelanda kommun - Ordförandebeslut - att inte utföra service- och 
omsorgsinsatser till personer med tillfälliga vistelser i Färgelanda kommun - dnr SN 
2020/45.  

Vingåkers kommun - Ordförandebeslut - Inga omsorgsinsatser till brukare med 
tillfällig vistelse i Vingåkers kommun - Covid-19.  

Botkyrka kommun - Ordförandebeslut om omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser i 
Botkyrka kommun.  

Boxholms kommun - Ordförandebeslut - Verkställande av omsorgsinsatser vid 
tillfällig vistelse i Boxholms kommun.  

Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden - Ordförandebeslut - Beslut att inte 
utföra service- och omsorgsinsatser till personer med tillfälliga vistelser i Sigtuna 
kommun - dnr ÄON/2020:75.  

Hudiksvalls kommun, social- och omsorgsnämnden - Ordförandebeslut - 
Verkställande av omsorgsinsatser vid tillfällig vistelse i Hudiksvalls kommun - dnr 
2020-183-732.  

Vansbro kommun, krisledningsnämnden - Beslut - Begränsning av tillfällig insats 
enligt socialtjänstlagen 2 kap 6 § hemtjänst - dnr KN 2020/5.  

Örnsköldsviks kommun, Humanistiska nämnden - Delegationsbeslut - Inga 
omsorgsinsatser till brukare med tillfällig vistelse i Örnsköldsviks kommun - Covid-
19 - dnr Humn/2020:88.  

Ale kommun, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden - Delegationsbeslut - 
Verkställande av hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Ale kommun med 
anledning av Coronapandemin - dnr OAN.2020.110.   

Förvaltningsrätten i Göteborg - Dom 2020-04-21 - Mål nr 1717-20 - överklagat 
socialnämndens beslut 2020-01-28 - Saken Ledsagarservice enligt lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS - Förvaltningsrätten bifaller 
överklagandet - Sekretessprövning enl. OSL  

Förvaltningsrätten i Göteborg - Beslut 2020-04-08, mål nr 4214-20 - 
Underställande myndighet Socialnämnden i Lysekils kommun - Part 
vårdnadshavare, offentligt biträde för båda, Den unge, offentligt biträde - Saken 
Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet. 
Beslutet gäller omedelbart - Sekretessprövning enl. OSL  

Vaggeryds kommun - Delegationsbeslut 2020-04-17 - gällande tillfällig vistelse i 
Vaggeryds kommun under Corona.  

Uddevalla kommun - Delegationsbeslut - att inte verkställa biståndsbeslut i form av 
hemtjänst från andra kommuner vid tillfällig vistelse i Uddevalla kommun - dnr SN 
2020/4. 
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Vellinge kommun - Delegationsbeslut - Verkställande av omsorgsinsatser vid 
tillfälliga vistelser i Vellinge kommun - dnr On 2020/200.  

Arjeplogs kommun - Delegationsbeslut - Tillfälliga omsorgsinsatser från 
hemtjänsten vid tillfälliga vistelser i Arjeplogs kommun - dnr KS 2020/188.  

Nynäshamns kommun - Ordförandebeslut - Verkställighet enligt 2 a kap 6 § SoL, 
hemtjänstinsatser för tillfälliga vistelser i Nynäshamns kommun - dnr 
SON/2020/0097.  

Vänersborgs kommun, socialförvaltningen - Delegationsbeslut - Omsorgsinsatser 
vid tillfällig vistelse i Vänersborgs kommun - dnr SOC 2020/96.  

Lindesbergs kommun - Beslut - protokollsutdrag 2020-04-16, § 36 - Verkställande 
av insatser inom hemtjänst i Lindesbergs kommun utifrån vistelsebegreppet i 
samband med covid-19, corona - dnr SN 2020/46.  

Laxå kommun - SON-beslut 2020-03-31, § 33 - Delegationsordning för social- och 
omsorgsnämnden.  

Upplands Väsby kommun - Ordförandebeslut - Verkställande av stöd och hjälp 
under tillfällig vistelse i Upplands Väsby kommun - dnr ON/2020:127.  

Kävlinge kommun - Delegationsprotokoll - Beslut om insatser inom hemtjänst 
utifrån vistelsebegreppet i samband med covid-19.  

Kommunstyrelsen - Beslut LKS 2020-04-08, § 66 - Framtidens 
vårdinformationsmiljö – FVM.  

Nyköpings kommun - Beslut 2020-04-01 - Inga omsorgsinsatser till kunder med 
tillfälliga vistelser i Nyköpings kommun - dnr VON20/43.   

Beslutsunderlag 
Inkomna skrivelser, beslut och domar.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser, beslut 
och domar som förtecknats i protokoll 2020-05-20, § 77.  
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§ 78 Dnr 2020-000048  

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande  
Sammanfattning 
Förvaltningschefen information 
Information från SKR:s: Vid tillfällig vistelse, uppmanas att beslutade kommun 
kontaktar utförarkommunen för en överenskommelse (individuellt beslut.) I 
dagsläget har Lysekils kommun fått fyra förfrågningar, som Lysekil tackat nej till. 
Vanligtvis får Lysekils kommun ca 30 sökande varje år. 

Förfrågningsunderlag har varit ute för E-handel med att flytta inköp till annan 
utförare. Ett svar har inkommit, i och med detta har ett tilldelningsbeslut skickats 
ut. Från och med september kör man igång på prov med Lysekils centrum.  

Ser över matdistribution att eventuellt gå från varm till kall mat. Där man lämnar ut 
kyld mat två gånger/vecka. Kommunen använder Skärgårdsköket, som ska 
återkomma med pris.  

Coronaläget – Kommunen har kört igång egentest för personal under vecka 20. 
Nuläget i verksamheten är att en person är smittad inom LSS och en i 
personalgruppen. 

Timavlönade som går på schema och blir sjuka erhåller sjuklön.    

Kompassen hanterar covid-19 patienter som ska hem från sjukhus.  

I dagsläget är det 51 inneliggande på NÄL, varav 11 på IVA.  

Skyddsmaterial har varit den stora utmaningen, men i nuläget har kommunen gott 
om material. Regionen har visir som dom delar med sig av. 

VGR och deras Vårdhygienenhet presenterade (2020-05-19) uppdaterade rutiner för 
vårdnära arbete, som är reviderade i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv 
om allmänt användande av visir. Socialförvaltningen har i dialog med MAS börjat 
följa visiranvändning i vårdnära arbetet även med friska brukare.    

Pernilla Jansson, ny enhetschef på Skärgårdshemmet.  

Maja Larsson, ny verksamhetsutvecklare inom socialt stöd har börjat sin 
anställning.  
Ordförandens information 
Har inget att informera om  

Vice ordförandens information  
Lysekils kommun ingår i SKR:s pilotprojekt ”Medborgardialog i komplexa frågor 
med inriktning mot trygghet”. Rådet för folkhälsa och social hållbarhet har valt vilka 
som ska ingå i projektet och representant från socialnämnden är Ronny 
Hammargren (LP).        
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Beslutsunderlag 
Muntlig information     

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  

 
 



 

  Socialnämnden    

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-05-20 
 

23 (24) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 79 Dnr 2020-000278  

Initiativärende - Gällande visir i verksamheterna  
Sammanfattning 
Ronny Hammargren (LP), Philip Nordqvist (M) och Marie Lindgren (LP) inkommer 
med ett initiativärende via mejl gällande visir i verksamheterna.  

Mot bakgrund av att pandemin covid-19 inom det närmaste väntas nå sin peak här i 
väst, vill vi att förvaltningen går ett steg längre än Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer som gäller kontakt med våra brukare inom särskilda boenden, 
hemtjänst och LSS. 

Vår förvaltning och all personal har så här långt på ett exemplariskt sätt följt 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer, vilket är 
grundförutsättningen för att förhindra smittspridning.  

Det finns ingen som ännu har ett facit på hur detta ska sluta, men vi är av 
uppfattningen att alla skydd som kan rädda liv bör användas.   

En del kommuner har redan tagit steget till att använda visir, till exempel Uppsala, 
Borås, Halmstad, Laholm, Herrljunga, Falkenberg, Valdemarsvik, Nykvarn och 
Staffanstorp.  

Eftersom man kan smitta utan att uppvisa symptom, eller smitta vid väldigt lindriga 
symptom, vill vi för att ytterligare minimera risken av smitta bland personal och 
brukare: 

• Att förvaltningen snarast möjligt inför personliga visir hos personal vid alla nära 
kontakter med våra brukare inom särskilt boende, hemtjänst och LSS, samt 

• Att ärendet omedelbart ska justeras.      

Beslutsunderlag 
Inkommet mejl 2020-05-20    

Ajournering 
Socialnämnden ajournerar sig för överläggningar i ärendet kl 14.45-15-15.  

Efter ajourneringen drar (LP) och (M) tillbaka sina två att-satser till förmån för 
förslag till beslut på sammanträdet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Genom ett initiativärende från Ronny Hammargren (LP), Philip Nordqvist (M) och 
Marie Lindgren (LP)– angående utökat användande av visir, aktualiseras frågan hur 
detta ska genomföras. Socialnämnden fick vid dagens sammanträde, information av 
förvaltningschefen om att detta är genomfört från och med dagens datum.  

I och med denna information beslutar socialnämnden att följa regional rutin från 
Västra Götalandsregionen.  
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Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut.     

 
Reservation 
Britt-Marie Kjellgren reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon avser att före 
justering lämna en skriftlig reservation.   
 
Eftersom jag inte vill bli beblandad med partipolitiska utspel i en så viktig fråga som 
hur vi hanterar Coronapandemin reserverar jag mig mot beslutet.  

Det viktiga är att nödvändig skyddsutrustning tillhandahålls inom alla verksamheter 
och att dessa skall användas vid behov utifrån patientsäkerhet och utifrån 
personalens och brukarnas önskemål.  

Det är min ståndpunkt före, under och efter nuvarande krissituation. 

Den rådande situationen visar tydligt att den sedan länge förda politiken med 
otillräcklig budget, stora sparbeting och nedskärningar inom socialförvaltningens 
område är oacceptabel. 

 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
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