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Utvärdering anhöriggrupp hösten 2021
Sammanfattning
Anhörigstödet erbjuder anhöriggruppsverksamhet som en serviceinsats till
anhöriga. Syftet är att anhörig ska få känna gemenskap med andra anhöriga som
befinner sig i samma situation. Anhöriga får möjlighet att utbyta erfarenheter, ge
varandra råd och stöd samt ta del av information och få utbildning i sitt
anhörigskap. Under våren 2021 arrangerade anhörigstödet Corona-anpassade
”minianhöriggrupper” som återgick till normalstor gruppstorlek under hösten
2021. Två anhöriggrupper träffades regelbundet under hösten vid 14 totalt tillfällen
i en av ABF Rorkultens lokaler.
Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet inom socialförvaltningen skickades
skriftlig utvärdering till deltagarna i anhörigstödets två anhöriggrupper.
Nyanställd anhörigsamordnare skickade ut frågor till samtliga 15 deltagare i
grupperna hösten 2021 och sammanställde de 11 svar som inkom. Resultatet av
intervjuerna redovisas i bifogat dokument.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Anhörigstödets anhöriggrupper utvärderas efter varje termin och deltagarna fick
fylla i en skriftlig enkät anonymt. En nyanställd anhörigsamordnare sammanställde
de inkomna svaren från de anhöriga. 73 % svarsfrekvens. Elva anhöriga svarade och
fick svara på följande fyra frågor:
1. Hur har du upplevt anhöriggruppen?
2. Vad tycker du varit bra?
3. Vad kunde varit bättre?
4. Vad skulle kunna öka din trygghet i anhörigrollen?
Resultatet av svaren redovisas i bifogat dokument.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Annelie Antonsson
Anhörigsamordnare

Bilaga/bilagor
Presentation
Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv text här]"
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Sammanställning av utvärdering
Anhöriggrupper hösten 2021
2022-01-28

Anhörigstödets
anhöriggrupper
Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet inom
socialförvaltningen skickades skriftlig utvärdering till
deltagarna i anhörigstödets anhöriggrupper
Nyanställd anhörigsamordnare skickade ut frågor till
samtliga 15 deltagare i grupperna hösten 2021 och
sammanställde de 11 svar som inkom.

Utvärdering av anhöriggrupper hösten -21

Genomförd av Frida Lilliehorn

2022-03-22

2

Återkoppling av frågorna
Följande frågor ställdes:
- Hur har du upplevt anhörigstödet du fått?
- Vad tycker du har varit bra?
- Vad kunde varit bättre?
- Vad skulle anhörigsamordnaren behöva göra för att
öka din trygghet i anhörigrollen?
- Övriga synpunkter eller förslag angående grupperna

Utvärdering av anhöriggrupper hösten -21

Genomförd av Frida Lilliehorn

2022-03-22
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Hur har du upplevt
anhörigstödet du fått?
•

•

•
•

Jag är nöjd med anhörigstödet för att jag får svar på
alla mina frågor och för att jag får råd hur jag skulle
hantera situationer.
Har varit ett trevligt sätt att få känna att jag inte är
ensam med de problem jag stöter på. Att hjälpen
genom gruppen delges liknande bekymmer och
problem som jag tar till mig som hjälp och stöd.
Det har varit mycket värdefullt. Väl förberedda och
informativa möten.
Mycket bra, bra ledning och hjärtliga medlemmar

Utvärdering av anhöriggrupper hösten -21

Genomförd av Frida Lilliehorn

2022-03-22
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Vad tycker du har varit bra?
•

Saker man fått reda på som man annars inte hade fått.

•

Viljan hos ledaren att ta reda på frågor som är oklara.
Det var bra att träffa andra människor i liknande situationer

•

och utbyta erfarenhet. Det hjälper att klara vardagen.
Man har fått reda på en del bra information vart man kan

vända sig i olika situationer.
•

Tiden har varit bra. Kunskapen bland ledarna varit/är bra

Utvärdering av anhöriggrupper hösten -21

Genomförd av Frida Lilliehorn

2022-03-22
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Vad kunde ha varit bättre?
•
•

•

Det kunde inte bli bättre
Vi har blivit tillfrågade i gruppen om vi saknat något,
detta uppskattas! Tillåtande samtalsklimat. Har vi en
fråga så kommer svaret.
Har inga idéer om vad som skulle varit bättre.

Utvärdering av anhöriggrupper hösten -21

Genomförd av Frida Lilliehorn

2022-03-22
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Vad skulle kunna öka din
trygghet i anhörigrollen?
•

•

•
•

Jag känner en trygghet i att kunna fråga om problem som
kan uppstå.
Telefonkontakt någon gång mellan mötena för att kunna
delge sådant som är så personligt att jag inte vill delge i
gruppen. För att jag inte helt tilltror alla om
tystnadsplikten.
Känner mig trygg med gruppen
Anhörigstödjaren gör allt i deras makt för att hjälpa oss.

Utvärdering av anhöriggrupper hösten -21

Genomförd av Frida Lilliehorn

2022-03-22
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Övriga synpunkter eller
förslag.
•
•
•
•

Tycker det har varit bra med lagom många i gruppen.
Berätta vad man kan få hjälp med av kommun och
landsting.
Jag tycker om hur det fungerar i grupperna och hur det
påverkar mitt självförtroende.
Hur man ska planera sin privatekonomi

Utvärdering av anhöriggrupper hösten -21

Genomförd av Frida Lilliehorn

2022-03-22
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Statistik och årsredogörelse 2021 anhörigstödet

Anhörigsamordnaren har under åren genomfört följande
insatser:
Antal anhöriga

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Anhöriga totalt

105

93

122

101

107

117

100

125

140

Nya anhöriga

29

18

38

27

28

24

23

50

46

Telefon
stödsamtal

159

73

156

145

161

121

67

202

129

Hembesök

9

3

15

20

18

14

10

9

5

Besök kontor

9

7

19

18

27

24

26

31

18

Teams-möten

10

SIP-möten

6

Anhöriggrupp

19

14

14

26

30

28

16

25

35

Handledning till
personal eller
enhetschef

9

10

12

21

23

17

10

16

8

Extern info

-

-

i.u

6

4

4

4

5

5

Under året har anhörigsamordnaren deltagit som representant i
dialogteamet och varit en av tre ansvariga samtalsledare i
medborgardialogen cirka 50 % av sin arbetstid. Anhörigstödet har
stärkts upp med ytterligare en person som arbetat med
anhöriggrupper och haft kontakt med äldre anhöriga.
Ålder på nyinskrivna anhöriga och verksamhetsområde:
2013 2014
Äldreomsorg
65 år

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021

över 11

9

18

16

8

15

5

22

19

Äldreomsorg under 15
65 år

8

17

8

2

6

10

22

10

Övrigt under 65 år

1

3

3

3

3

7

11

11

3
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Den nyinskrivna anhörigas relation till den person som behöver
vård och omsorg:
Relation

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Maka

9

5

14

10

17

13

3

16

12

Make

1

2

3

6

4

3

2

6

6

Dotter

10

8

13

4

5

4

7

15

5

Son

5

1

4

3

1

2

3

1

4

Förälder 2

1

2

2

3

1

6

9

9

Annat

1

2

2

0

1

2

5

3

2

Diagnos på den person som behöver vård och omsorg vid
inskrivning i anhörigstödet:
Diagnos

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Demens

21

10

30

14

13

12

8

22

11

Stroke

3

5

3

4

2

3

2

6

7

Cancer

0

0

1

7

3

4

3

5

9

Övrigt

2

4

5

2

5

0

0

9

4

Parkinson

0

1

1

1

2

1

1

2

3

Psykiatrisk

3

1

2

1

6

2

5

5

3

6

6

5

5

5

NPF
Missbruk

Vid inskrivning i anhörigstödet har kontakten förmedlats via:
Kontakt via

2013 2014 2015 2016 2017

2018 2019

2020 2021

Bistånd

7

3

15

6

6

6

3

13

8

Media

4

1

0

0

0

0

0

0

0

Hemsida

3

2

1

2

2

1

3

1

2

Hemtjänstpersonal

0

1

0

2

1

2

3

3

1

Kommunsjuksköterska 0

0

0

2

1

3

2

5

4

Mun till mun

4

6

8

5

2

0

2

10

3

Enhetschef

0

0

3

4

1

1

0

0

0
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Trygg hemgång

0

0

0

0

0

1

1

0

1

Kurator NÄL

-

0

0

0

0

1

1

0

0

Kommunens växel

1

0

1

0

1

3

0

2

1

Minnesmott. NU-sjv

-

1

5

1

1

1

0

0

1

Vårdcentral

-

3

2

0

9

6

5

6

8

Seniormässa

-

-

1

1

0

1

0

0

1

Föreläsning

-

-

1

1

2

0

0

2

0

Psykiatrimottagning

-

-

-

-

0

0

2

1

0

Beroendeenheten

2

3

Säbo personal

2

0

Försäkringskassan

1

o

Anhöriglinjen

1

0

Barn och unga

2

Kompassen/rehab

2

Skolpsykolog

1

Personligt ombud

1

Övriga aktiviteter
•

”Tillsammans mot ensamhet” är ett projekt där
kommunens
pensionärsorganisationer
gemensamt
påbörjade en studiecirkel i med syftet att uppmärksamma
och ge stöd till alla äldre personer som upplever
ensamhetsproblematik. Projektet gjorde ett uppehåll på
grund av pandemin men återupptogs hösten-21.
Anhörigsamordnare och socialchef har haft flera möten med
alla aktiva pensionärsföreningar, studieförbund samt kyrkan
för att få en bild av vilka aktiviteter som sker, vad för behov
som finns och vad vi kan bli bättre på.

•

Seniormässan verkställdes under hösten i folketshus på
Skaftö. Mässan var uppskattad med cirka 250 besökare och
temat i år var ”gemenskap”.
Syftet med mässan är att sprida hälsofrämjande och
förebyggande information om kommunal verksamhet,
lokala föreningar, ideella organisationer samt andra aktörer
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i anslutning till mässans tema. Målgruppen är medborgare i
kommunen över 65 år, målet är att bevara eller stärka
hälsan i målgruppen.
Mässan genomförs en gång per år med ett rullande schema
mellan orterna Lysekil, Skaftö och Brastad. Planeras och
genomförs
av
Lysekils
kommun,
de
lokala
pensionärsorganisationerna och studieförbunden. I dag är
det
socialförvaltningen,
anhörigstödet
och
kommunstyrelseförvaltningen, folkhälsa som har uppdraget
att initiera till mässan samt medverka i planering och
genomförande. Checklistor för arrangemanget har tagits
fram av ansvariga.
•

Målgruppen Barn som anhöriga har uppmärksammats.
En
arbetsgrupp
ska
bildas
på
uppdrag
av
Närsjukvårdsgruppen under 2022.

•

Utbildning ICDP - vägledande samspel, arrangerades
tillsammans med Hälsokällan Fyrbodal, cirka 20 personal
från förvaltningen deltog i utbildningen som avslutades
innan sommaren. Vägledande samspel/ICDP är ett
hälsofrämjande program som fokuserar på det positiva
samspelet mellan människor. Programmet bygger på
forskning om barns utveckling och behov och har sin
förankring i FN:s barnkonvention. ICDP har teoretisk
förankring i anknytningsteorin, modern utvecklingspsykologi, förmedlad inlärning och affektteorin.
Det övergripande målet med utbildningen är att deltagarna
skall inspireras att utveckla och uppmärksamma det positiva
samspelet mellan människor. Fokus på nivå 1 är att bli
medveten om sin egen roll i samspelet med andra.

•

Handledning till SIP-samordnare har skett regelbundet.
Koordinatorstödet som samordnaren ger riktas till familjer
som har barn med någon form av funktionsnedsättning.

•

Stöd i form av anhöriggrupper har genomförts. På grund
av pandemin skapades tre minianhöriggrupper med 5
deltagare per grupp. Det startade i januari och träffarna
hölls i stor lokal hos ABF. Under hösten återgick
anhöriggrupperna till normalstorlek och 2 grupper startade i
augusti med totalt 15 deltagare. Utvärdering sker efter varje
termin och redovisas separat.
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•

En uppskattad sommarfika för anhöriga genomfördes
utomhus på ett lokalt café och 20 personer deltog.

•

Anhörigstödets styrgrupp träffades en gång under året
men referensgruppen ställdes in på grund av pandemin.

•

De nya uppdaterade riktlinjerna för anhörigstödet har
presenterats och godkänts av nämnden. Arbete med
implementering i förvaltningen fortsätter nästa år.

•

Anhörigsamordnaren deltog i en arbetsgrupp som
inventerade kommunens behov för det fortsatta arbetet med
IOP, Idéburet offentligt partnerskap. Ett underlag
arbetades fram och presenterades för KLG.

•

Förvaltningen erbjuder webbtjänsten ”En bra plats” som
är en digital mötesplats där anhöriga kan komma i kontakt
med andra personer som befinner sig i liknande situation
över hela Sverige. Tjänsten ger anhöriga möjlighet att ta del
av riktad information och skriva om sina upplevelser som
anhörig eller ta del av andras. Tjänsten är kostnadsfri och
anpassad till mobiltelefoni. Där finns även en specifik digital
lots, Demenslotsen, för anhöriga med information om
demenssjukdomar under ett tidsperspektiv. Merparten av
användarna är i femtio års åldern och under 2021 har det
tillkommit 9 nya anhöriga. Det finns 46 olika diagnoser
registrerade och de vanligaste är neuropsykiatriska
diagnoser, missbruk och beroende, funktionsvariationer
samt psykisk ohälsa. En bra plats erbjuder även ett
nyhetsbrev.

Analys framtid
På övergripande nivå har kommunen tre uppdrag utifrån ett
medborgarperspektiv;
service-,
demokratioch
samhällsutvecklaruppdrag.
Serviceuppdraget betyder att ansvaret för medborgarnas
utbildning, trygghet, hälsa med mera så långt som möjligt
tillgodoses genom insatser av de verksamheter som de
förtroendevalda ansvarar för. Dessa verksamheter fyller en viktig
funktion i att bygga ett hållbart samhälle. Anhörigstödet är en
viktig del i detta uppdrag.

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Sid 6/7

Utmaningar
De flesta människor hamnar någon gång i en situation där de
behöver ge omsorg till en närstående på grund av sjukdom,
funktionsnedsättning eller hög ålder. Det finns många olika
omsorgssituationer med varierande omfattning, komplexitet,
varaktighet och innehåll. Ibland är det flera personer som hjälps åt
att ta hand om en familjemedlem, släkting eller granne och ibland
är den som ger omsorg ensam med sitt ansvar.
Närmare en femtedel av den vuxna befolkningen ger omsorg till
närstående. Nästan en tredjedel av dessa gör insatser mer än tio
timmar per vecka. Även barn och ungdomar utför omsorgsinsatser
till personer i sin omgivning och påverkas på olika sätt av sitt
anhörigskap, vilket är en av utmaningarna under kommande år.
Anhöriga utför ett omfattande praktiskt, organisatoriskt och
emotionellt arbete som utgör en avlastning för den offentliga
vården och omsorgen. Anhöriga har en samhällsbärande funktion
och drabbas av konsekvenser vad gäller såväl hälsa, förvärvsarbete
och livskvalitet, de är därmed en utsatt grupp. Dessa konsekvenser
som anhörigskapet kan medföra på individnivå får i förlängningen
effekter på samhällsnivå i form av ökade vård- och
omsorgskostnader, minskade skatteintäkter samt ojämlika och
ojämnställda livsvillkor. Anhörigas situation är därmed en
folkhälsofråga och bör som sådan ses som en del av kommuners
och regioners hälsofrämjande och förebyggande ansvar.
I vissa fall ersätter anhörigomsorgen samhällets insatser för att de
berörda vill ha det så, eller för att insatser som erbjuds inte upplevs
vara av tillräckligt bra kvalitét för familjens behov. Många gånger
är omsorgen anhöriga ger ett frivilligt åtagande men omfattning
och formerna av stödet är sällan självvalt.
En av utmaningarna inför framtiden är att förbättra samordningen
av insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst för personer
med stora vård- och omsorgsbehov, eftersom dessa brister ökar
belastningen för de anhöriga som behöver kompensera för det.
Information till kommunens medborgare behöver ökas för att
kunna nå anhöriga i ett tidigt skede. Kommunens externa och
interna kommunikation ska vara tydlig och saklig, öppen och
tillgänglig, offensiv, snabb och hålla en hög kvalitet. Förvaltningen
behöver se över sina lokala rutiner och förbättra det stöd och den
information som anhöriga delges i olika forum då det ska vara
individuellt utformat och anpassat till både den som ger och tar
emot omsorg.
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Kunskapsläget om bemötande vid kognitiv funktionsnedsättning
behöver ökas hos personal inom förvaltningen. Speciellt när det
gäller personer med Downs syndrom kombinerat med
demenssjukdom samt målgruppen med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning.
Socialstyrelsen anser att det är angeläget att fortsätta följa upp
omfattningen och konsekvenserna av anhörigomsorg. De menar att
flera olika aktörer, bland annat hälso- och sjukvården, skolan,
arbetsgivare och Försäkringskassan behöver mer kunskap om
anhörigas behov. Socialstyrelsen har tagit fram underlag inför en
Nationell strategi för hur stödet till anhöriga ska se ut. Strategin
kommer att vara färdig sent 2022 eller 2023.
Annelie Antonsson, anhörigsamordnare
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Socialförvaltningen
Marita Niemi,0523 - 61 34 25
marita.niemi@lysekil.se

Tjänsteskrivelse
Sammanfattning
Om samarbetet kring digitala hjälpmedel
För att möta invånarnas behov och som en del i omställningen till en god och nära vård är
digitala hjälpmedel och välfärdstjänster till stor nytta. Samarbetet kring digitala hjälpmedel
väntas ge en jämlik tillgång till dessa produkter och tjänster för våra invånare.
Under 2021 har frågan utretts grundligt inom ramen för utredningen om Välfärdsteknik i
samverkan som genomförts gemensamt av Västra Götalandsregionen och VästKom.
Resultaten från utredningen är tydliga: I nuläget råder en situation där tillgången till
digitala hjälpmedel är ojämlik och där var och en av de 49 kommunerna och regionen
behöver lägga mycket arbete på att tillhandahålla digitala hjälpmedel. Utredningen visar att
det finns stora vinster om vi i stället kan samarbeta kring detta och att ett sådant samarbete
är både genomförbart och efterfrågat. I utredningen beskrivs en modell hur samarbetet kan
fungera, där vi bygger på de välfungerande befintliga strukturer som finns inom den
gemensamma hjälpmedelsverksamheten. Samarbetsmodellen har utvecklats och förankrats
i dialog med många olika företrädare från kommunerna och regionens berörda
verksamheter.
Begreppet digitala hjälpmedel avser både produkter med digitala komponenter som
traditionellt brukar räknas som hjälpmedel och produkter som brukar definieras som
välfärdsteknik, det är produkter med användning både inom Hälso- och sjukvårdslagen
(HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS).

Samlade synpunkter på remissförslag på samverkansavtalet digitala
hjälpmedel.
Den samlade bedömningen är att Lysekil ska vara med i samarbetet kring digitala
hjälpmedel om förutsättningarna ser ut som i förslaget till samverkansavtal för digitala
hjälpmedel.

Del 1: Verksamheten/SN samtycker till angivna ramar för samarbetet.
Del 2: Verksamheten/SN samtycker till angivet uppdrag för samarbetet. Anser att
samarbetet behöver ta hänsyn till behovet av system för att använda produkter i det
gemensamma sortimentet och en säker datahantering.
Del 3: Verksamheten/SN samtycker till den angivna organisationen och
finansieringen för samarbetet. En initial investering för Lysekils kommun är i
storlek på 10 kronor per invånare.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att delta i samarbetet om förutsättningarna i stort är enligt
remissversionen av samverkansavtalet.
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Ärendet
Digitala hjälpmedel inom både vård och omsorg ingår inte fullt ut i det nuvarande
samarbetet kring hjälpmedel. För att etablera samarbetet behövs därför ett samverkansavtal
mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Det föreslagna
samverkansavtalet är ett avtal mellan de 50 huvudmännen om målet/intentionerna med
arbetet, vilka principer som ska gälla för samarbetet, förtydligande av uppdrag samt en
gemensam investering för att etablera samarbetet.
Efter remisstiden kommer det politiska samrådsorganet bereda ärendet vidare och under
våren väntas Västkom ta ställning i en rekommendation till kommunerna att ta beslut.

Förvaltningens synpunkter
Den samlade bedömningen är att Lysekil ska vara med i samarbetet kring digitala
hjälpmedel om förutsättningarna ser ut som i förslaget till samverkansavtal för digitala
hjälpmedel.

Del 1: Verksamheten/SN samtycker till angivna ramar för samarbetet.
Del 2: Verksamheten/SN samtycker till angivet uppdrag för samarbetet. Anser att
samarbetet behöver ta hänsyn till behovet av system för att använda produkter i det
gemensamma sortimentet och en säker datahantering.
Del 3: Verksamheten/SN samtycker till den angivna organisationen och
finansieringen för samarbetet. En initial investering för Lysekils kommun är i
storlek på 10 kronor per invånare.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Marita Niemi
Tf kommunal hälso- och sjukvård

Bilaga/bilagor
Förslag om samverkansavtal digitala hjälpmedel
Beslutet skickas till
VästKom
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Remissversion:
Samverkansavtal Digitala hjälpmedel

Välfärdsteknik i samverkan – för en god
hälsa och en jämlik vård och omsorg med
hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland
Inledning
Utredningen om Välfärdsteknik i samverkan har pågått sedan mars 2021 och pågår fram till
december 2021. Resultaten från utredningen visar att invånarna får en mer jämlik tillgång till
digitala hjälpmedel1 av hög kvalitet om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att
tillhandahålla detta. Vidare framkommer av utredningen att det finns en samsyn kring att en
sådan samverkan kan ge en bättre användning av de gemensamma resurserna (exempelvis
kopplat till upphandling, logistik och support). Det finns också ett brett stöd i regionen och bland
kommunerna för den principiella modellen för hur en sådan samverkan ska fungera.
För att säkra framdrift har ett förslag på Samverkansavtal formulerats och förankring i relevanta
forum har påbörjats. Avsikten är att förslaget på Samverkansavtal ska kunna gå ut på remiss
under våren 2022 för att därefter hanteras i samverkansstrukturen med sedvanliga
rekommendationer till respektive huvudman som följd (se Bilaga).

I Västra Götaland är vi överens om följande ramar för samarbetet:
att

parternas uttalade avsikt är att med förtroende och tillit utveckla en modell för
samverkan kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland

att

det sortiment av digitala hjälpmedel som tillhandahålls ska utgå från invånarens
behov inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst

att

samverkan kring en modell för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel
ska...
... ske med utgångspunkt i individens behov av digitala hjälpmedel
... bidra till en jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i Västra Götaland
... skapa ett tydligt mervärde för både kommunerna och regionen över tid

1

Begreppet digitala hjälpmedel är digital teknik som syftar till att
a) bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller
löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning, oavsett om den är individuellt utprovad eller inte.
b) kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna användas
utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Oavsett om den är individuellt utprovad eller inte
Dessa avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt brukar räknas som hjälpmedel
och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik. Alltså produkter med användning inom Hälsooch sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Gemensamt är att de används av invånaren i deras vardagsmiljö.
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... bidra till en effektiv användning av de gemensamma resurserna
... understödja pågående strukturomvandling, exempelvis mot nära vård
... bygga på välfungerande befintliga strukturer i möjligaste mån
... vara långsiktigt och varaktigt över tid
... präglas av kontinuerliga förbättringar
att

nyttjandet av det upphandlande sortiment som tas fram inom samarbetet kan
påbörjas stegvis – där ambitionen bör vara att samtliga huvudmän nyttjar
samarbetet fullt ut inom en femårsperiod

För att samarbetet ska kunna realiseras behöver uppdragen för olika aktörer
förtydligas. Därför är vi i Västra Götaland överens om
att

uppdra åt Hjälpmedelscentralen att tillhandahålla digitala hjälpmedel till
regionen och de 49 kommunerna enligt utredningens definierade modell

att

sortimentet av digitala hjälpmedel ska kompletteras löpande med nya
produktkategorier enligt en överenskommen plan (som uppdateras löpande
utifrån framkomna behov)

att

digitala hjälpmedel ska kunna hyras och/eller köpas i linje med de processer,
rutiner och prissättningsmodeller som gäller för Hjälpmedelscentralens övriga
sortiment

att

befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel skall användas även för detta
utökade uppdrag. Detta inkluderar exempelvis beslut avseende avtal och
överenskommelser, handbok, produktsortiment, kostnadsansvar och riktlinjer.
Övergripande politiska ställningstagande avseende digitala hjälpmedel ska
fattas i det politiska samrådsorganet mellan VästKoms och Västra
Götalandsregionens politiska ledningar (SRO).

att

uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att ta fram de
avtal/överenskommelser som krävs för att rymma det utökade ansvarsområdet
samt att hantera verkställighet inom dessa avtal/överenskommelser, inklusive
att säkra att hjälpmedel som enbart används inom ramen för Socialtjänstlagen
ryms inom avtalet. Tills dess att nya avtal/överenskommelser finns på plats ska
arbetet inledas med produkter vilka anses rymmas inom befintliga avtal.

att

uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att detta samverkansavtal
följs upp efter två år och därefter vid behov
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För att detta uppdrag ska kunna genomföras och befintlig organisation utökas krävs en
initial investering, därför är vi i Västra Götaland överens om
att

gemensamt finansiera de kostnader som uppstår vid etablering av en gemensam
struktur för att tillhandahålla digitala hjälpmedel. Denna investering kommer att
användas för lönekostnader exempelvis till arbetsledning, produktkonsultenter,
upphandlare, tekniker, utbildare och supportpersonal samt produktkostnader för
inköp av hjälpmedel och utrustning samt för etablering av test och
demonstrationsmiljöer under perioden 2022 – 2025. Denna typ av finansiering
är en engångsfinansiering.

att

kostnaderna för investeringen uppskattas till 34 miljoner kronor och fördelas
enligt följande:
... kommunerna i Västra Götaland betalar 10 kronor per invånare senast den XX
till konto XX
... Västra Götalandsregionen betalar 10 kronor per invånare senast den XX till
konto YY

att

ansvarig organisation i samband med kalenderårets avslut sammanställer en
redovisning av hur medlen använts för påseende av samtliga deltagande
huvudmän

att

eventuella finansiella medel som återstår 2025-06-30 ska återbetalas till
huvudmännen eller återinvesteras i det gemensamma samarbetet kring digitala
hjälpmedel

Giltighet:
Detta samverkansavtal gäller t.o.m. utgången av ÅÅÅÅ. Därefter krävs nytt beslut i det
politiska samrådet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen om hur parterna ska arbeta
vidare.
För VästKom

För Västra Götalandsregionen

XXX
Ordförande VästKom

XXX
Ordförande Regionstyrelsen

XXX
Direktör

XXX
Regiondirektör

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2021-03-11

2022-000096

Socialförvaltningen
Julia Lundwall,0523-613400
julia.lundwall@lysekil.se

Svar på ledamotsinitiativ angående larm på Tornvägen
Sammanfattning
Socialförvaltningen i Lysekil saknar övergripande avtal när det gäller larm på
särskilt boende och i gruppbostad enligt LSS. Munkedal och Sotenäs är i samma
situation, varför en gemensam upphandling pågår. Den drar ut på tiden och i
väntan på att den ska bli klar, försöker man klara sig genom att byta ut delar av
befintliga larm. Om det inte längre är hållbart på någon enhet behöver man göra en
upphandling för just den enhetens larm. Upphandlingar kräver tid av både
upphandlare och verksamhet, då det är verksamheten som behöver göra en
kravspecifikation för upphandlingen.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera till protokollet att nämnden tagit del av
informationen.
Ärendet
Det har inkommit ett ledamotsinitiativ angående att förvaltningen omgående bör
skriva avtal med Thunstall eller någon annan larmleverantör. I initiativet påtalas
att Tornvägens gruppbostad har problem med sitt larm och att det leder till
försämrad kvalitet för brukarna samt arbetsmiljöproblem.
Socialförvaltningen saknar för närvarande avtal för larm i särskilt boende och
gruppbostad enligt LSS. En upphandling av trygghetsskapande teknik har pågått i
ett år och det förväntas dröja nästan ytterligare ett år innan den är klar. Om några
enheter inte kan vänta tills den upphandlingen är klar, behöver de göra en egen
upphandling för att skriva avtal med ett larmföretag. På Tornvägens gruppbostad
och ett par andra gruppbostäder uppstår det emellanåt problem med larmen. Varje
enhetschef behöver, i dialog med medarbetarna, avgöra om det går att invänta
SML-kommunernas upphandling och ersätta delar som går sönder i väntan på det,
eller om en enskild upphandling behöver göras.

Förvaltningens synpunkter eller utredning
Det saknas ett förvaltningsövergripande avtal gällande larm sedan avtalet med
Thunstall gick ut 2019. Detta har inneburit att vi behövt upphandla varje gång vi
behövt byta ett larmsystem. När det gäller reparation och inköp av reservdelar till
befintliga Thunstall-larm har det varit möjligt även utan avtal, även om det blivit
mer kostsamt än det hade kunnat bli med ett bra serviceavtal.
Även Sotenäs och Munkedal saknar avtal och behöver upphandla. Därför har
kommunerna gått ihop och gör en gemensam upphandling av trygghetsskapande
teknik. Det arbetet har pågått under hela 2021, och förväntas inte vara färdigt
förrän i början av 2023.
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När det gäller Tornvägens larm, fick enhetschefen information tisdagen den 22/22022, om att ett par brukares larm helt hade slutat fungera. För att lösa den akuta
situationen inhandlades baby-monitorer samma dag, så att personalen skulle
kunna höra de brukare vars larm gått sönder. På torsdagen, 24/2-2022 gjorde
enhetschefen en beställning av de larmklockor mm som behövdes.
Avvikelser
I skrivelsen framgår att brukare inte får den hjälp de har behov av och rätt till, samt
att de riskerar att få vänta på sitt stöd, när larmen inte fungerar. Det är oerhört
viktigt att personalen rapporterar till sin chef när de uppmärksammar brister i det
stöd brukarna får. Detta göra de genom avvikelserapporter i det digitala systemet
DF Respons. Förvaltningens utredare och verksamhetstutvecklare stöttar cheferna
genom att informera om avvikelsehanteringen och vikten av att rapportera. En
sådan information har getts till Tornvägens personal under mars månad. Detta är
viktigt för att personalen ska känna till sin roll och sitt ansvar när det gäller att
hantera avvikelser, minska risker och öka kvaliteten för brukarna.
Tillbud
Det framkommer också att problemen med larmen riskerar att leda till stress och
dålig psykosocial arbetsmiljö hos medarbetarna. Det kom in en tillbudsrapport i
Kia-systemet 22/2-2022 angående ej fungerande larm och att det påverkade
arbetsmiljön genom ökad stress.
Fortsatt dialog
Det är viktigt att såväl avvikelse- som tillbudsrapporter görs av medarbetarna, och
att de sedan är delaktiga i att föra dialog kring hur man ska komma vidare för att
hitta lösningar på problemen. Det behövs lösningar både på lång och kort sikt.
Baby-monitorerna och beställning av nya delar är exempel på kortsiktiga lösningar.
Den långsiktiga lösningen är SML-kommunernas upphandling, men om man inte
kan invänta den på grund av att den drar ut för mycket på tiden, får man istället
göra en upphandling för den gruppbostad som behöver byta larmsystem.
Enhetschefen och medarbetarna behöver fortsätta föra dialog kring ifall en
temporär lösning inte fungerar, eller om medarbetarna har andra förslag på
lösningar.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Julia Lundwall
Avdelningschef Socialt stöd

Beslutet skickas till
Socialchef
Avdelningschef socialt stöd
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Ledamotsinitiativ
Tornvägens gruppbostad har i dag sex stycken brukare. Samtliga har fått larm installerade
från Tunstall då biståndsbedömare sett att behovet av larm är nödvändigt.
Sedan ungefär två år tillbaka har larmen börjat gå sönder. Gruppbostaden hade i början nya
larmarmband de kunde ge brukarna samt annan utrustning som gör att larmen fungerar som
dom ska. Med tiden har larmen gått sönder samt att personalen får flera felmeddelande.
Detta har personal påtalat till samtliga fyra enhetschefer de haft under de senaste två åren.
Annika Hansson, Kickan Höglind, Anna Möller samt nuvarande chef Kristian Mandel.
Personalen har hela tiden fått olika svar angående larmen. Det senaste beskedet var att
upphandling ska göras men detta kan ta tid. Personal har nu tagit kontakt med Tunstall och
fått beskedet att Lysekils kommun inte har något avtal med dem.
Avtalet gick ut 2019-03-31.
Resultatet av detta har gjort att brukare inte fått det dom har rätt till enligt LSS-lagen.
Arbetssituationen är mycket stressande för samtlig personal då det är svårt att ha koll på
brukarna. Brukare är frustrerade för att de inte får någon hjälp när det behövs. Huset är
stort och personalen kan befinna sig i andra delen av huset, då hör de inte brukarna när de
kallar på hjälp.
Detta är ett arbetsmiljöproblem för personalen, stressen är hög.
Brukarna får inte det dom har rätt till och hjälp i tid. Ökad fallrisk och oro är resultatet.
Avtal med Tunstall eller annat larmföretag måste skyndsamt tecknas. Två år utan väl
fungerande larm är inte godtagbart.
Lysekils Kommun bör göra upp en plan för att upphandling av tjänster sköts på rätt sätt så
detta inte händer igen.

Sverigedemokraterna Lysekil
Carina Holgersson

1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

§ 26

2022-02-24

Dnr 2022-000096

Ledamotsinitiativ från Carina Holgersson (SD) - Larm på Tornvägens
gruppbostad
Sammanfattning
Carina Holgersson (SD) väcker ett ärende enligt KL kap 4 § 20 – Initiativrätt:
Tornvägens gruppbostad har idag sex stycken brukare. Samtliga har fått bistånd till
larm som är installerat från Tunstall.
Larmen har börjat gå sönder sedan ca två år tillbaka. I början när larmen gick sönder
hade gruppbostaden nya larmarmband som brukarna fick samt annan utrusning som
gjorde att larmen fungerade.
Personalen får felmeddelande som påtalats för enhetscheferna under ca två år tillbaka
och fått varierande svar. Personalen har tagit kontakt med Tunstall och fått besked att
Lysekils kommun inte har något avtal med dem, avtalet gick ut 2019-03-31.
Detta har inneburit att brukarna inte fått det de har rätt till enligt LSS-lagen med
ökad fallrisk och oro som resultat. För personalens vidkommande innebär detta ett
arbetsmiljöproblem med bland annat hög stressnivå.
Lysekils kommun bör göra upp en plan för att upphandling av tjänster så att detta inte
händer igen.
Beslutsunderlag
Inkommet ledamotsinitiativ 2022-02-23
Förslag till beslut på sammanträdet
Förvaltningschefen får i uppdrag att till socialnämndens sammanträde 2022-03-31
återkomma med svar på inkommet ledamotsinitiativ.
Socialnämndens beslut
Ledamotsinitiativet från Carina Holgersson (SD) besvaras på socialnämndens
sammanträde 2022-03-31.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef

Justerare
E-signering:
2ED2E6C417A4D84DB16A7CD6166BFAAC4458554428

Utdragsbestyrkande
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Datum

Dnr

2022-03-21

SON 2021-000119

Socialförvaltningen
Erik Hedlund,0523 - 61 34 89
erik.hedlund@lysekil.se

Tillsynsrapport 2021
Sammanfattning
Under 2021 genomfördes sex stycken tillsynstillfällen och en större inre tillsyn över
samtliga verksamheter som innehar serveringstillstånd som utfärdats före 2020.
Stora delar av 2021 har precis som 2020 kantats av restriktioner på grund av covid19 vilket har medfört att inte alla verksamheter har hållit öppna vid våra besök. Det
har även påverkat våra besök genom att öppettiderna på respektive verksamhet har
varit begränsade. Inga incidenter eller andra avvikelser har påträffats under något
tillfälle vid besök eller under den inre tillsynen.
Besöken genomfördes vid följande datum:
Den 20 januari besöktes: Lanna Thai och Kajmagasinet.
Den 1 och 2 april besöktes: Norra Hamnen 5, Publik Bar & Bar, Kajmagasinet,
The Old House Inn, Restaurang Peking, Basteviks Bar & Café och
Hotell Gullmarsstrand.
Den 1 maj besöktes: Luna Café, Pizzeria Milano, Havets Hus, Captains Corner,
Vann, Rasta Håby, Ulkeröds gård, Porto Fino och Hensbacka Herrgård.
Den 31 juli besöktes: Smultron & Tång, Musselbaren, Norra Hamnen Padel Lounge,
Terrass Niwa, Villa Bro, Bengts fisk och Café Nyfiken.
Den 23 oktober besöktes: Krog & Café Brygghuset, Pelles Rökeri, Pizzeria Skaftö
och Krögens Fiskdelikatesser.
Inga incidenter eller andra avvikelser har påträffats under något tillfälle vid fysiskt
besök eller under den inre tillsynen.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner tillsynsrapporten för 2021.

Erik Hedlund
Alkoholhandläggare
Beslutet skickas till
Handläggande alkoholhandläggare för vidarebefordran
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SON 2022-000124

Socialförvaltningen
Erik Hedlund,0523 - 61 34 89
erik.hedlund@lysekil.se

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till
allmänheten
Sammanfattning
Poulpe AB, organisationsnummer: 559365-7561 har hos socialnämnden ansökt om
tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin,
spritdrycker samt andra jästa drycker till allmänheten vid serveringsställe Poulpe
Bistro vid Hotell Lysekil.
Ansökan gäller serveringstillstånd till allmänheten är avsett att gälla året runt
mellan kl 11.00 och 01.00.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja
Poulpe AB, organisationsnummer: 559365-7561 tillstånd att servera starköl, vin
spritdrycker samt andra jästa drycker i serveringslokalen året runt mellan
kl. 11.00 – 01.00.
Tillståndet gäller på serveringsstället Poulpe Bistro.
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2022-03-15

SON 2022-000001

Socialförvaltningen
Catarina Ross
catarina.ross@lysekil.se

Ekonomisk uppföljning per februari 2022
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.
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1 Inledning
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.
Denna rapport som benämns Uppföljningsrapport 1, 2022 omfattar uppföljning av ekonomi.

2 Ekonomi
2.1 Resultat och prognos
Belopp i tkr
Intäkter

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos
utfall helår

Budgetavv.

Avvikelse
bu-prognos

96 925

16 154

17 620

1 466

98 462

1 537

Personalkostnader

-304 479

-50 148

-52 001

-1 853

-320 371

-15 892

Övriga kostnader

-204 726

-34 235

-31 414

2 821

-189 552

15 175

Kapitalkostnader

-1 841

-307

-291

16

-1 861

-20

0

0

0

0

0

0

-414 121

-68 536

-66 086

2 450

-413 322

800

Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Nettokostnader

2.2 Resultat och prognos per verksamhet
Verksamhet/enhet tkr

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos utfall

Avvikelse buprognos

60 Stab, nämnd och ledning

-25 662

-4 258

-1 666

-24 562

1 100

61 Mottagning och utredning

-91 401

-15 181

-12 721

-73 001

18 400

63 Socialt stöd

-117 662

-19 483

-22 798

-133 512

-15 850

64 Vård och omsorg

-179 396

-29 614

-28 902

-182 246

-2 850

Summa

-414 121

-68 536

-66 087

-413 321

800

2.3 Uppföljning av åtgärder för budget i balans
Sparåtgärd, tkr

Beslut

Anpassning hemtjänst centrum

2 900

Minskat utfall boende barn

2 000

Summa

4 900

Effekt

Not

Enligt kommunens styrprinciper står det klart att varje chef ansvarar för sin
verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten skall anpassas till innevarande års
budgetram.
Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda detta i sin egen verksamhet och skapar
således sina egna aktivitetsplaner för detta. Om enhetschefen inte klarar det i sin verksamhet
lyfts detta till avdelningsnivå där då avdelningschef ansvarar för att aktiviteter beslutas och
genomförs för att komma i ekonomisk balans. Först när dessa två nivåer inte lyckats med
sina åtgärder kommer ärendet upp till förvaltningschefsnivå och då tas ärendet till
socialnämnden för beslut. Förvaltningsövergripande ekonomiska handlingsplaner kommer
då att redovisas i sin helhet i socialnämndens ekonomiska uppföljningar och rapporter.
Underliggande aktiviteter redovisas bara övergripande i nämndens uppföljningar och
rapporter.
För 2022 prognostiseras överskott för socialnämndens verksamhet motsvarande 800 tkr.
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Av de åtgärder som beslutades 2021 är de flesta färdiga men de som kvarstår framgår av
ovanstående tabell och övergår till enhetscheferna för fortsatt arbete under 2022. De
aktiviteterna finns inom hemtjänsten centrum samt inom verksamheten för boende barn.

2.4 Investeringsredovisning
Investering, tkr

Utfall ack

Prognos

Combine

0

300

Phoniro nyckelfria lås etapp 2

0

390

81

100

Brukarlarm

0

360

Familjecentralen

0

350

Reinvesteringar

0

1 000

81

2 500

Planeringsverktyg

Summa

Budget år

Kommentar
Då det är första uppföljningen för 2022 har investeringsutrymmet ännu ej tagits i bruk i
någon större omfattning.

2.5 Ekonomisk analys
Socialnämnden årsprognos totalt + 0.8 mnkr
Ledning + 1,1 mnkr
Beräkning av prognos utgår från att de 5 mnkr som avsatts för arbetet med heltidsresan tas i
anspråk under 2022.
Det positiva resultatet beror på en extra ersättning avseende sjuklönekostnader för december
2021 samt januari 2022.
Mottagning och Utredning + 18,4 mnkr
Det positiva utfallet beror främst på att resursfördelningen i hemtjänsten visar överskott och
beräknas till + 6 mnkr för helåret 2022.
Vuxenenheten beräknas till + 1,7 mnkr, vilket beror på färre dagar i boendeplaceringar för
vuxna med missbruksproblematik.
Utifrån de kända placeringar för barn och unga som finns för perioden och med planerade
förändringar prognostiseras ett positivt utfall motsvarande + 10,7 mnkr.
Socialt stöd -15,850 mnkr
Utfallet visar en negativ prognos på - 6,5 mnkr när det gäller placeringar i familjehem.
Under 2021 har flera åtgärder vidtagits, för att sänka placeringskostnaderna i
konsulentstödda familjehem. Arbete pågår för att rekrytera egna familjehem och för att
genomföra vårdnadsöverflyttningar där det är möjligt. Inför 2022 ses dock inga möjligheter
att komma i ekonomiska balans när det gäller det totala behovet för barn och ungas
placeringar inom den ram som lagts för det kommande året. Trots omfattande åtgärder kan
underskottet bara delvis minskas. Om nya placeringar tillkommer under året kommer dock
den minskningen att utebli på grund av det ökade behovet.
Köpta platser inom socialpsykiatri visar ett litet minus motsvarande - 0,9 mnkr. Endast en
extern placering finns för målgruppen.
Totalt har gruppbostäderna enligt LSS ett underskott motsvarande - 2,5 mnkr. Flera brukare
har stort behov av personal, vid förflyttningar, måltider med mera vilket är orsaken till
avvikelsen.
Barnboende visar ett negativt resultat - 5,3 mnkr. Åtgärder pågår för att slå samman två
boenden och förändringen bedöms ge en minskad kostnad under 2022.
Under en tid har utbetalning till Försäkringskassan för de ”20 första timmarna” minskat till
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följd av färre brukare än tidigare inom personlig assistans. Nu har dock ett omfattande
ärende ( 2 mnkr) tillkommit vilket gör att prognosen är - 0,6 mnkr.
Vård och omsorg - 2,850 mnkr
Särskilt boende visar en negativ avvikelse på - 3,0 mnkr. En del av avvikelsen, -1,6 mnkr
utgörs av personalkostnader som bland annat hör ihop med heltidsresan som startat på
Fiskebäcks äldreboende. - 0,6 mnkr beror på att Kompassen haft en högre beläggning än
budgeterat under årets första månader. Det finns dock inga kostnader för medicinskt
färdigbehandlade då vi klarar hemtagningar genom att anpassa antal platser på Kompassen. 0,8 mnkr beror på ökade kostnader på Stångenäshemmet natt.
Hemvårdens negativa avvikelse, - 6,6 mnkr, är en följd av minskade intäkter och mindre
beställda hemtjänsttimmar. Verksamheten har stora utmaningar med att få ihop ett schema
som följer både ersättningsnivå och brukarnas behov, då det uppstår övertalighet av
personaltimmar vissa perioder under dagen beroende på att omsorgsinsatserna
huvudsakligen är centrerade till morgon, middag och kväll. Ett arbete pågår kontinuerligt
med att följa upp beställda timmar i förhållande till tillgänglig personaltid. På Skaftö är det
störst svårigheter att klara bemanningen över dygnet med de timmar som är beställda.
Hemsjukvården har ett negativt utfall på - 0,7 mnkr. Enheten arbetar intensivt med sitt
bemanningsbehov avseende legitimerad personal för att klara sitt uppdrag i den kommunala
hälso- och sjukvården.
De statliga medlen för ökad kvalitet i äldreomsorgen motsvarande 7,5 mnkr balanserar upp
det ekonomiska resultatet för vård och omsorg.
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Utfall och prognos intern
Period 2022
Enhet: Tkr

Fördelning avvikelser
Socialnämnden

Budget Ack

Utfall Ack

Ack Avvikelse

Intäkter

Pers.kostn

Tillfälligt inhyrd
personal*

Lokalkostnad

Köp av
verksamhet

Övr.kost

Summa avv.
per 2022

Utfall
2021

Prognos
lagd i feb

-4 258

-1 666

2 592

1 439

713

0

-4

0

444

2 592

7 962

1 100

61 Avd Mottagning och utredning

-15 181

-12 721

2 460

12

137

0

-27

1 306

1 032

2 460

4 596

18 400

63 Avd Socialt Stöd

-19 483

-22 798

-3 315

4 490

-6 338

0

-179

-1 778

490

-3 315

-18 383

-15 850

64 Avd Vård och omsorg

-29 614

-28 902

712

-166

-461

-239

179

-251

1 650

712

635

-2 850

-68 536

-66 087

2 449

5 775

-5 949

-239

-31

-723

3 616

2 449

-5 191

800

-68 536

-66 087

2 449

5 775

-5 949

-239

-31

-723

3 616

2 449

-5 191

800

60 Stab, nämnd och ledning

S:a verksamheter
S:a
Socialnämnden

102 Lysekils kommun

500 Standardrapport
500

Period 2022-02
Nämnd 6*

BUDGET Helår

BUDGET Per

UTFALL Per

Avv mån

BUDGET Ack

UTFALL Ack

Avv ack

UTFALL Fg år
Ack

310 Taxor och
avgifter

17 504

1 459

1 540

81

2 917

3 099

182

2 953

340 Hyresintäkter

15 421

1 285

1 268

-17

2 570

2 546

-24

2 441

350 Bidrag

11 575

965

3 076

2 111

1 929

3 819

1 890

3 057

360 Försäljning av
verksamhet

4 487

374

439

65

748

963

216

826

390 Övriga intäkter

47 939

3 995

3 650

-345

7 990

7 192

-798

6 715

96 925

8 077

9 972

1 895

16 154

17 620

1 465

15 993

Rrad

Intäkter
Intäkter
500 Löner

96 925

8 077

9 972

1 895

16 154

17 620

1 465

15 993

-220 191

-18 138

-18 952

-814

-36 271

-37 401

-1 131

-37 221

560 Soc avgifter

-84 288

-6 940

-7 402

-462

-13 877

-14 599

-722

-14 867

Personalkostnader

-304 479

-25 078

-26 354

-1 276

-50 148

-52 001

-1 853

-52 088

450 Bidrag

-9 026

-752

-620

132

-1 504

-1 101

403

-1 101

460 Köp av
verksamhet

-49 291

-4 108

-4 084

23

-8 215

-8 939

-723

-12 460

600 Lokalkostnader

-43 378

-3 672

-3 620

52

-7 344

-7 122

221

-7 165

640 Förbrukning- &
underhållsmtrl

-8 482

-707

-705

2

-1 414

-1 530

-116

-1 743

690 Övriga kostnader

-94 549

-7 879

-6 926

953

-15 758

-12 723

3 036

-11 933

-204 726

-17 117

-15 954

1 163

-34 235

-31 414

2 821

-34 401

-1 806

-150

-132

18

-301

-279

22

-203

-35

-3

-6

-3

-6

-13

-7

-12

-1 841

-153

-138

15

-307

-291

16

-215

852 Räntekostnader

0

0

0

0

0

0

0

-1

Finansiella kostnader

0

0

0

0

0

0

0

-1

Övriga kostnader
710 Avskrivningar
720 Internränta
Kapitalkostnader

Kostnader

Ross Catarina
2022-03-10 14:30

-511 046

-42 348

-42 446

-98

-84 690

-83 706

984

-86 705

-414 121

-34 271

-32 474

1 797

-68 536

-66 087

2 449

-70 712

Sida

1 av 1

102 Lysekils kommun

300 Förvaltningsöversikt
300

Period 2022-02
Nämnd 6*

BUDGET Helår

BUDGET Per

UTFALL Per

Avv mån

BUDGET Ack

UTFALL Ack

Avv ack

UTFALL Fg år
Ack

60 Stab, nämnd och
ledning

-25 662

-2 129

-185

1 944

-4 258

-1 666

2 592

-1 725

61 Mottagning och
utredning

-91 401

-7 590

-6 594

997

-15 181

-12 721

2 460

-14 930

-117 662

-9 742

-11 325

-1 583

-19 483

-22 798

-3 315

-22 501

Nämnd

Aomr

6 Socialnämnden

63 Socialt stöd
64 Vård och omsorg

Ross Catarina
2022-03-10 14:28

-179 396

-14 810

-14 371

440

-29 614

-28 902

712

-31 555

-414 121

-34 271

-32 474

1 797

-68 536

-66 087

2 449

-70 712

Sida

1 av 1

Anmälningsärende
Dnr 2022-000026
Utskriftsdatum:

2022-03-22
Ärendemening:

Information om avvikelser - lex Sarah, lex Maria och synpunkter/klagomål - Socialnämnden

220331
Namn:

Beskrivning:

IVO överlämnar klagomål på verksamhet - 2022-000119
Namn:

IVO
Beskrivning:

IVO överlämnar klagomål på verksamhet - Dnr 2022-000091
Namn:

IVO
Beskrivning:

Synpunkt/klagomål - beröm av social omsorg och vård
Namn:

Privatperson
Beskrivning:

Synpunkt/klagomål - om att det saknas aktiviteter på Skärgårdshemmet
Namn:

Privatperson
Beskrivning:

Rapport enligt lex Sarah med utredning - Dnr 2021-000167
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Överlämnande av klagomål på korttidsboendet Skärgårdshemmet gällande besökstider - Dnr 3.4.247295/2021-3 - Sekretessprövning enl. OSL
Namn:

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Beskrivning:

IVO - Ställningstagande till klagomål -3.4.2-07722/2022-2
Namn:

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Beskrivning:

Överlämnande av klagomål på verksamheten - Funktionsnedsättningsinsatser
- Dnr 2022-000091
Namn:

Inspeketionen för vård och omsorg (IVO)
Beskrivning:

Rapport enligt lex Sarah med utredning - Dnr 2021-000233

Anmälningsärende
Dnr 2022-000004
Utskriftsdatum:

2022-03-24
Ärendemening:

Redovisning av delegationsbeslut 220331

Namn:

Beskrivning:

Anmälan om ordförandebeslut - Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU samt placering enligt 11 § LVU
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Anmälan av ordförandebeslut - Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU samt placering enligt 11 § LVU
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Anmälan av ordförandebeslut - Beslut om placering enligt 4 kap 1 § SoL, då beslut inte kan avvakta till
sammanträde
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Anmälan av ordförandebeslut - Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU samt placering enligt 11 § LVU
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-10
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Socialnämndens arbetsutskott 2022-02-10
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Delegationsbeslut - Avgiftsbeslut februari 2022
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Delegationsbeslut - LSS och SoL februari 2022
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Delegationsbeslut - Avgiftsbeslut februari 2022

Anmälningsärende
Dnr 2022-000015
Utskriftsdatum:

2022-03-24
Ärendemening:

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar - Socialnämnden 220331

Namn:

Beskrivning:

Svar på motion från Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) om att utreda intraprenad på nya
äldreboendet i Fiskebäck - KF § 31
Namn:

Kommunfullmäktige
Beskrivning:

Fyllnadsval till socialnämnden - LKS-§ 22 - Carina Holgersson (SD) ordinarie, Anette Essman (SD) ersättare Birgitta Andreasson (S) ordinarie
Namn:

Kommunfullmäktige
Beskrivning:

Avsägelse som ledamot i socialnämnden - Piotr Warta - LKS-§ 21
Namn:

Kommunfullmäktige
Beskrivning:

Heltidsresan Lysekils kommun - Slutrapport - Dnr 2022-000110
Namn:

Kommunstyrelsen
Beskrivning:

Anmälan om upphörande av verksamheten Skärgårdshemmet Skäret 646001 - MIMB-2022-601Namn:

Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beskrivning:

Kf § 31 - Slutrapport projekt Heltidsresan
Namn:

Kommunfullmäktige
Beskrivning:

Beslut 2022-02-16 - Tillsyn av bostad med särskild service för vuxna vid Kvarngatan i Lysekil, nu fråga om
nämndens redovisning om åtgärder - IVO avslutar ärendet - dnr 3.5.1-26649/2021-26
Namn:

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Beskrivning:

Svar på motion gällande språkkrav vid anställning av personal inom vårdomsorgen Kf § 13
Namn:

Kommunfullmäktige
Beskrivning:

Fyllnadsval som ersättare i socialnämnden - Stig Berlin (K) - Kf § 5
Namn:

Kommunfullmäktige
Beskrivning:

Avsägelse som ledamot i socialnämnden - Mårten Blomqvist - KF § 2

