
 
 
 

Tid och plats onsdag den 18 december 2019, kl 09.00 i Borgmästaren, kommunhuset 
 
Ordförande  Ricard Söderberg 
 
Sekreterare  Majvor Smedberg 
 

Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med ”sluten del”  
eller där ordföranden så beslutar. Länk till information om öppna sammanträden: 
https://www.lysekil.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati.html. 

Ärende 
 

- Upprop och val av justerare 

Sluten del  
1.  Föreläggande - Yttrande gällande laglighetsprövning enligt 

kommunallagen  
Dnr 2019-000358  

Eva Andersson 
Kl 09.00 

2.  Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2019-000374  

Kl 09.30 

Öppet sammanträde 

3.  Dokumenthanteringsplan för socialförvaltningen 
Dnr 2018-000122  

Marianne Sandsten 
Kl 09.40 

4.  Ekonomisk uppföljning  
Dnr 2019-000019  

Catarina Ross 
Kl 10.00 

5.  Sammanställning - budgeterade placeringar inom barn- och 
ungdomsenheten samt inom vuxenenheten 
Dnr 2019-000025  

Julia Lundwall 
Kl 11.30 

6.  Sammanställning - Beslut om särskilt boende  
Dnr 2019-000015  

Marianne Sandsten 
Kl 10.45 

7.  Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar 
Dnr 2019-000207  

Kl 10.50 

8.  Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
Dnr 2019-000072  

Kl 11.00 

9.  Övrigt 
Dnr 2019-000104  

 

 
 
 

 

Kallelse till socialnämndens 
sammanträde 2019-12-18 

 
 

https://www.lysekil.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati.html
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 Dnr 

 2019-12-10 SON 2019-000358 

 

Socialförvaltningen 

Eva Andersson, 0523 – 61 33 89 

eva.b.andersson@lysekil.se 

 

 

Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt 

kommunallagen (mål nr 14637-19) 
 

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Göteborg har fått in ett överklagande för prövning och har förelagt 
Lysekils kommun att inkomma med yttrande angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen.  

Föreläggandet gäller socialnämndens beslut från 2019-10-30, § 137, att inte gå vidare med 
uppdraget om utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan. 

Socialnämnden motsätter sig bifall till överklagandet och yrkar att domstolen ska avslå 
överklagandet. 
  
Yttrandet ska ha inkommit till Förvaltningsrätten i Göteborg senast den  
19 december 2019.  

 
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner yttrandet och beslutar att yttrandet överlämnas till 
Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 14637-19.    

Paragrafen förklaras omedelbart justerad  

 
 

 
 
Namn  
Förvaltningschef  

 

Bilaga/bilagor 

1. Inkommen handling med föreläggande om yttrande daterat 2019-11-28 
2. Förvaltningens förslag till yttrande 2019-12-10 
3. Socialnämndens reglemente 
4. Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i 

Lysekils kommun 
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Beslutet skickas till  

Förvaltningsrätten i Göteborg 

Förvaltningschef socialförvaltningen 

Avdelningschef VoO 

Enhetschef Gullvivan 

 

 



SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 

2019-12-10 SON 2019-000358 

Eva Andersson 

förvaltningschef Förvaltningsrätten i Göteborg 

Avd. 2 

Box 53197 

400 15 Göteborg 

YTTRANDE 

Mål 14637-19 

 ./. Lysekils kommun angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 

Lysekils kommun, genom socialnämnden, som förelagts att yttra sig i rubricerat mål 
motsätter sig bifall till överklagandet och yrkar att domstolen ska avslå 
överklagandet på följande grunder: 

Socialnämnden har enligt sitt av kommunfullmäktige fastställda reglemente (bilaga 
1) § 1 att fullgöra kommunens uppgifter enligt gällande lagstiftning inom 
socialtjänsten. Enligt Lysekils kommuns reglemente med gemensamma 
bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun (bilaga 2) § 
2 ansvarar varje nämnd för att de av fullmäktige fastställda målen för nämndens 
ansvarsområden uppnås inom de beslutade ekonomiska ramarna.

Enligt 6 kap. 3 § kommunallagen beslutar nämnderna i frågor som rör förvaltningen 
och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. 

Enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att äldre människor 
får goda bostäder. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. 

Det åligger således socialnämnden att ta ställning till förvaltningsorganisatoriska 
frågor inom de av fullmäktige givna ekonomiska ramarna, vilket även innefattar 
behörighet att besluta om utbyggnad av äldreboenden.  

Lysekils kommun anser inte att frågan om utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan 
har en sådan principiell beskaffenhet eller vikt för kommunen att endast 
kommunfullmäktige haft behörighet att besluta i ärendet. 

Domstolen ska inte pröva beslutets lämplighet eller skälighet utan har endast att 
pröva om beslutet ska upphävas enligt någon av punkterna i 13 kap. 8 § 
kommunallagen. Inget av det som motparten anför utgör grund för att anse att 
beslutet ska upphävas enligt nämnda lagrum. 

Eva Andersson 
Förvaltningschef Socialförvaltningen 

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

http://www.lysekil.se/


FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
FÖRELÄGGANDE 

2019-11-28 
Aktbilaga 6 

Mål 14637-19 Avd. 2 

Ange detta vid kontakt med domstolen 

Dok.Id 653900 Sida 1 (1) 

Besöksadress Postadress Telefon Fax Öppettider 

Sten Sturegatan 14 Box 53197 031 - 732 70 00 - måndag–fredag 

Webbplats 
400 15 Göteborg 

E-post
08:00–16:00 

www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Lysekils kommun 

453 80 Lysekil 

2016-0002 

 ./. Lysekils kommun 
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Yttrande i målet 

Ni ska yttra er över innehållet i de handlingar som bifogas. Yttrandet ska vara 
skriftligt och ges in till domstolen. 

Yttrandet ska ha kommit in senast den 19 december 2019. När tiden har gått ut 
kan domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in. 

Att skicka handlingar till domstolen 

Kom ihåg att alltid ange målnumret 14637-19 och vem som är avsändare. 

Domstolen tar gärna emot inlagor via e-post. Handlingar som skickas via e-post 
behöver inte samtidigt skickas på annat sätt. 

Mer information 

Allmän information finns på domstolens webbplats. Kontakta gärna domstolen per 
telefon eller e-post om ni har frågor. 

Fernanda Alvarez Cea 
Telefon 031-732 73 52 

Bifogade handlingar: aktbilaga 1 



FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I GÖTEBORG

INKOM: 2019-11-21
MÅLNR: 14637-19
AKTBIL: 1



När det gäller kostnad per individ är det helt klart att den blir högre i ett ytter område, måste få lov 

att bli det och här har vi också dåliga kommunala kommunikationer måste resa med färja, så då är 

frågan vem som skall pendla. Absolut inte Skaftös Invånare om vi ser ur miljö hänseende. 

Personal frågan är ett kapitel för sig, de stora problemen är att socialchefen under ett flertal år ej 

klarat av att driva en personalvänlig politik och då speciellt mot anställda på Gullvivan. Då är det 

inte oväntat problem att rekrytera personal, för sådant sprider sig som en löpeld. Har även haft stora 

problem att göra detta i tid före det att problem uppstår. 

När det gäller beläggningsdelen har man inga visioner bygger man ett attraktivt boende på aktuellt 

område, där man kanske ser en del av sjön kommer boendet definitivt att bli eftertraktat och då 

kommer det sökande från närliggandes kommuners ytterområde kanske även från egen kommun. En 

del statistik kommer att svänga och förändras i när tid så man får absolut inte lägga allt för stor 

betydelse till den. 

Det kanske inte direkt relevant till överklagan men ändå indirekt för det har skett en typ av ett 

mycket fult sätt av planering av total nerläggning av Gullvivan då socialnämnden i april gick ut med 

att de måste stänga Gullvivan under sommarn pga .. personal problem och var tvungen att 

tvångsflytta de boende på Gullvivan men de skull få återvända efter sommaren (IVO har riktat kritik 

mot detta) och någon återflytt har ej skett till dags datum utan det har skett ett avslag på eventuell 

ombyggnad av Gullvivan på mycket tvivel aktigt material. Nu i januari skall beslut tas om Gullvivan 

om den utlovade återflytten svaret kan bara bli ett Gullvivan stängs. De gamla är bara boskap som 

flyttas omkring detta pga. En socialchef som medvetet systematisk och utstuderat, icke sökande av 

personal. 

Slutledning: åberopande av nedan stående lagar och förordningar vill vi att beslut i socialnämnden 

ogiltighets förklaras. 

De mänskiga rättigheterna är universella och får aldrig fråntas någon människa treprinciper. 

1. Icke-diskriminering och jämlikhet

2. Deltagande och inkludering

3. Transparens och ansvar

Kommunen är skyldig att se till att Skaftöbor får sina mänskliga rättigheter tillgodo sedda och har rätt 

att involveras i de beslut som påverka dem säkerhets ställa att under representerade grupper 

kommer till tals på lika villkor. Sträva efter att planera bygga och investera utifrån alla medborgares 

ekonomiska, sociala och kulturella situation (skaftöbor räknas som under representerad grupp i 

Lysekil dels på grund av sitt boende på en ö) 

Det finns en referensgrupp sedan ca:5 år tillbaka i tiden på Skaftö bestående av medlemmar från 

PRO, SPF och Skaftö öråd som under åren har haft åtskilliga möten gällande äldre vård och boende 

De har blivit lovade av de kommunal enheterna både det ena och andra men när besluten tagits har 

de gått i mot vad som lovats i säkert i 90% av fallen. Det nu aktuella fallet och beslut har aldrig 

informerats om det är stor skam för det bryter i princip mot alla treprinciper för mäskliga 

rättigheter. 

Mvh 

Namn och fört dli n e 
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Reglemente för socialnämnd 
2019-01-01 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reviderat av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 31 

Fastställt av kommunfullmäktige 2016-05-26, § 88, LKS 2016-000279 

 

Dnr: LKS 2018-000637 
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Socialnämndens reglemente 
 
Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.  
 
1 § Socialnämndens verksamhetsområde 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt gällande lagstiftning inom 
socialtjänsten (med undantag för förskole- och fritidshemsverksamhet). 
 
Socialnämnden utövar också ledningen av verksamhet enligt Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), Lag om färdtjänst, Lag om kommunal 
riksfärdtjänst, Alkohollagen, kommunal hälso- och sjukvård enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen, invandrar- och flyktingverksamheten samt konsumentverksamheten. 
 
 
2 § GDPR 

Socialnämnden är registeransvarig enligt GDPR/dataskyddsförordningen inom 
nämndens verksamhetsområde. 
 
 
3 § Socialnämndens sammansättning 

Socialnämnden ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige 
bestämmer. 
 
 
4 § Övrigt 

I övrigt gäller för socialnämnden de av kommunfullmäktige antagna gemensamma 
reglementsbestämmelser för Lysekils kommun. 



















 

  Socialnämndens arbetsutskott    

 

Sammanträdesprotokoll 
2019-12-12 

 

1 (1) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

SON § 233 Dnr 2019-000358  

Föreläggande - Yttrande angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Göteborg har fått in ett överklagande för prövning och har 
förelagt Lysekils kommun att inkomma med yttrande. angående laglighetsprövning 
enligt kommunallagen.  

Föreläggandet gäller socialnämndens beslut från 2019-10-30, § 137, att inte gå 
vidare med uppdraget om utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan. 

Socialnämnden motsätter sig bifall till överklagandet och yrkar att domstolen ska 
avslå överklagandet.  

Yttrandet ska ha inkommit till Förvaltningsrätten i Göteborg senast den  
19 december 2019.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens yttrande 
Föreläggande daterat 2019-11-28 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämnden godkänner yttrandet och beslutar att yttrandet överlämnas till 
Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 14637-19.       

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad  

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 
Förvaltningschef socialförvaltningen 
Avdelningschef VoO 
Enhetschef Gullvivan 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2019-11-27 

Dnr 

SON 2018-000122 
 
Socialförvaltningen 
Marianne Sandsten,  
marianne.sandsten@lysekil.se 
 
 

Reviderad dokumenthanteringsplan 

Sammanfattning 

I arkivreglementet för Lysekils kommun (Dnr LKS 2015-398) framgår i                    2 
kap. 2§ att myndigheten ska fastställa dokumenthanteringsplaner. Tillsammans 
med kommunarkivet har socialförvaltningen arbetat fram ett förslag till 
dokumenthanteringsplan.       
 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar godkänna reviderad dokumenthanteringsplan för 
socialnämndens verksamheter.          
  

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Marianne Sandsten 
Handläggare 

 

Bilaga/bilagor 

Reviderad dokumenthanteringsplan 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Enhetschefer 

http://www.lysekil.se/
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Socialförvaltningen 

 

5. Socialtjänst 

Klass        Handling Medium Förvaras 
Bevaras/ 
gallras 

Anmärkning 

5.1 Försörjningsstöd     

5.1.1 Försörjningsstöd      

Från och med 1 januari 2020 handläggs försörjningsstöd av Utbildningsnämnden. 

 Ansökan om bistånd Papper Akt Bevaras/5 
år 

 

 Ansökan om bistånd, bilagor Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
soc.sekr 

T.ex. 
kontoutdrag, 
hyresavi 

 Faktura, betald Papper Enhet   
 Beslut om bistånd Elektronisk Akt Bevaras/5 

år 
 

 Överklagan Papper Akt Bevaras/5 
år 

Skickas till 
FörvR med 
handlingar 

 Underrättelse/föreläggande 
om yttrande från domstol 

Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
socialsekr. 

 

 Underrättelse/föreläggande 
om yttrande från domstol 

Papper Diariet Bevaras Diarieförs 

 Yttrande  Elektroniskt  Bevaras/ 5 
år 

 

 Yttrande Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
 Beslut/domar i domstol Papper Akt Gallras 

senast 
efter 
avslutad 
insats av 
soc.sekr 

Domsnr skrivs 
i anteckning. 
Domen finns 
hos dom-
stolsverket 

 Beslut/domar i domstol Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
 Utredningar Elektroniskt Akt Bevaras/5

år 
 

 Journalanteckningar Elektroniskt Akt Bevaras/5 
år 

 

 Planering, t.ex. 
överenskommelse, 
handlingsplan, arbetsplan 

Elektroniskt Akt Bevaras/5 
år 

 

 Korrespondens till/från Elektroniskt Akt Bevaras/5  
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klient år 
 Dokumentation från andra 

myndigheter 
Papper Akt Bevaras/5 

år 
 

 Läkarutlåtande hälsa (LUH) Papper Akt Bevaras/5 
år 

 

 Framställan till 
försäkringskassan 

Papper Akt Bevaras/5 
år 

 

 Fullmakter om återbetalning Papper Akt Bevaras/5 
år 

 

 Registerkontroll (utdrag ur 
register t.ex. MR/BR) 

Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats 

 

 Information om 
försörjningsstöd 
(underskrivet) 

Papper Akt Bevaras/5 
år 

 

5.2 Barn- och unga     

5.2.1 Barn och unga      

 Utredning och beslut om att 
få vara familjehem 
/kontaktfamilj 

Elektronisk
/papper 

Akt/   Bevaras/5 
år 

 

 Avtal mellan familj och barn Papper Akt Bevaras  
 Beslut om placering och 

omplacering, enligt LVU, 
beslut av SON 

Papper och 
elektronisk 

Akt Bevaras Prövas var 6:e 
månad av 
tingsrätten 

 Överflyttning av vårdnad till 
familjen, beslut av SON 

Papper Akt Bevaras  

 Begäran om handräckning, 
av polis (fax) 

Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
socialsekr. 

 

 Registerkontroll (utdrag ur 
register t.ex. MR/BR) 

Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
socialsekr. 

 

 Journalanteckningar Papper och 
elektronisk 

Akt Bevaras/ 5 
år 

 

  

 

Dokumentation från andra 

 

 

Papper 

 

 

Akt 

 

 

Gallras 
senast 

 

 

T.ex. 
utredning från 
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instanser efter 
avslutad 
insats av 
socialsekr 

BUP, skola, 
sjukhus 

 Utredning Elektronisk Akt Bevaras/ 5 
år 

 

 Vårdplan (vad som ska göras) Elektronisk  Bevaras/ 5 
år 

 

 Genomförandeplan (hur det 
ska göras) 

Elektronisk  Bevaras/ 5 
år 

 

 Anmälan till socialtjänsten, 
bedömning om utredning 
görs 

Papper Akt Bevaras/5 
år 

”oros-
anmälan” 

 Anmälan till socialtjänsten, 
bedömning om utredning ej 
görs 

Papper Krono-
logiska 
pärmen 

5 år ”oros-
anmälan” 

 Ansökan om hjälp Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats 

 

 Aktualisering m.a.a av 
anmälan 

Elektronisk  Bevaras/5 
år 

 

 Särskilt t.f. vårdnadshavare, 
beslut från tingsrätten 

Papper Akt Bevaras/ 5 
år 

 

 Utredning m.a.a. anmälan till 
socialtjänsten 

Elektronisk Akt Bevaras/5 
år 

 

 Överklagan Papper Akt Bevaras/5 
år 

Till FörvR 
med 
handlingar 

 Underrättelse/föreläggande 
om yttrande från domstol 

Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats 

t.ex. från 
domstol, 
länsstyrelsen 

 Underrättelse/föreläggande 
om yttrande från domstol 

Papper Diariet Bevaras Diarieförs 

 Yttrande Elektronisk  Bevaras  
 Yttrande Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
 Beslut/domar i domstol Papper Akt Gallras 

senast 
efter 
avslutad 
insats 

Domsnr skrivs 
i anteckning. 
Domen finns 
hos dom-
stolsverket 

 Beslut/domar i domstol Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
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 Beslut/förordnande från 
tingsrätt att utreda vårdnad 

Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
socialsekr. 

 

 Avtal mellan föräldrar 
gällande vårdnad 

Papper Akt Bevaras/ 5 
år 

 

 Förundersökningsprotokoll 
med bilagor, t.ex. 
polisanmälan 

Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
socialsekr. 

 

 Ungdomstjänst, dom från 
tingsrätt 

Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
soc.sekr. 

Domsnr skrivs 
i anteckning. 
Domen finns 
hos domstols-
verket 

 Frågeformulär Papper Akt Bevaras/ 5 
år 

T.ex. Audit 

 Ungdomskontrakt Papper Akt Bevaras/5 
år 

 

5.3 Äldre och personer med 
funktionshinder  

    

5.3.1 
Äldre och personer med 
funktionshinder 

    

 Ansökan, med ev. bilagor Papper Akt Bevaras/5 
år 

Ansökan 
framgår oftast 
i utredningen 

 Utredningar Elektronisk Akt Bevaras/5 
år 

 

 Intyg från läkare Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
hand-
läggare 

T.ex. demens 

 Epikriser Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
hand-
läggare 

 

 Anmälan till socialtjänsten Papper Akt/pärm Gallras ”oros-
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senast 
efter 
avslutad 
insats av 
hand-
läggare 

anmälan” 

 Beslut Elektronisk Akt Bevaras/5 
år 

Beslutet 
framgår i 
utredningen 

 Överklagan Papper Akt Bevaras/5 
år 

Till FörvR 

 Underrättelse/föreläggande 
om yttrande från domstol 

Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
hand-
läggare 

 

 Underrättelse/föreläggande 
om yttrande från domstol 

Papper Diariet Bevaras Diarieförs 

 Yttrande Elektronisk Akt Bevaras/5 
år 

 

 Yttrande Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
 Beslut/domar i domstol Papper Akt Gallras 

senast 
efter 
avslutad 
insats av 
hand-
läggare 

Domsnr skrivs 
i anteckning. 
Domen finns 
hos domstols-
verket 

 Beslut/domar i domstol Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
 Dokumentation av planering, 

t.ex. arbetsplan, 
handlingsplan, serviceplan, 
vårdplan 

Elektronisk Akt Bevaras/5
år 

Framgår i 
utredningen 

 Samtycke/Överenskommelse Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
hand-
läggare 

 

 Genomförandeplaner, den 
senaste 

Papper Akt Bevaras/5 
år 

 

 Levnadsberättelser Papper Akt Bevaras/5 
år 

 

 Hyreskontrakt Papper Akt Bevaras/5 
år 
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 Korrespondens till/från 
vårdtagare 

Papper/ 
elektronisk 

Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
hand-
läggare 

 

 Signeringslistor Papper Enhet 5 år  
 Arbetsmiljöbesiktningar, t.ex. 

skyddsrond 
Papper Enhet 5 år  

 Planering av genomförande 
av insatser 

Papper Enhet 5 år  

 Nyckelkvittenser Papper Enhet 5 år  
 Redovisning av handhavda 

medel 
Papper Enhet 10 år  

 Trygghetstelefon/larm Papper Enhet När 
innehavet 
har 
upphört 

 

 Larmrapporter Papper Enhet 5 år  

5.4 Missbruk och våld     

5.4.1 Missbruk och våld      

 Arbetsplan/överenskommels
e 

Papper Akt Bevaras/5 
år 

 

 Utredning Papper Akt Bevaras/5 
år 

 

 Journalanteckning Elektronisk Akt Bevaras/5 
år 

 

 Ansökan och beslut om  Papper Akt Bevaras/ 5 
år 

 

 Överklagan Papper Akt Bevaras/ 5 
år 

Till FörvR 
med 
handlingar 

 Underrättelse/föreläggande 
om yttrande från domstol 

Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
soc.sekr 

 

 Underrättelse/föreläggande 
om yttrande från domstol 

Papper Diariet Bevaras Diarieförs 

 Yttrande Elektronisk  Bevaras   
 Yttrande Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
 Beslut/dom i domstol Papper Akt Gallras 

senast 
efter 
avslutad 

Domsnr skrivs 
i anteckning. 
Domen finns 
hos domstols-
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insats av 
soc.sekr 

verket 

 Beslut/domar i domstol Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
 Kartläggningsverktyg, t.ex. 

ASI 
Papper Akt Gallras 

senast 
efter 
avslutad 
insats av 
soc.sekr 

Kartläggning 
av t.ex. 
drogvanor 

 Polisanmälan Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
soc.sekr 

 

 Droganalys Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
soc.sekr 

 

5.5 Adoption     

5.5.1 Adoption      

 Ansökan om medgivande Papper Akt Bevaras  
 Intyg om 

adoptionsmedgivande 
Papper Akt Bevaras  

 Registerkontroll (utdrag ur 
register t.ex. MR/BR) 

Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
hand-
läggare 

 

 Medgivande till 
Socialnämnden att göra 
utdrag ur register 

Papper Akt Bevaras   

 Utredning Elektronisk  Bevaras  
 Bilagor (referens, läkarintyg) 

till utredningen 
Papper Akt Bevaras   

 Journalanteckningar Elektronisk  Bevaras  
 Fullmakt Papper Akt Bevaras  
 Anmälan enligt SoL om att 

barn har föreslagits för 
adoption 

Papper Akt Bevaras  

 Samtycke till att 
adoptionsförfarandet får 
fortsätta 

Papper Akt Bevaras  
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 Svarsrapport på labbprover Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
hand-
läggare 

 

 Beslut från SON Papper Akt Bevaras   
 Överklagan Papper Akt Bevaras  Till FörvR 

med 
handlingar 

 Underrättelse/föreläggande 
om yttrande från domstol 

Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
hand-
läggare 

 

 Underrättelse/föreläggande 
om yttrande från domstol 

Papper Diariet Bevaras Diarieförs 

 Yttrande Elektronisk  Bevaras  
 Yttrande Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
 Beslut/dom i domstol Papper Akt Gallras 

senast 
efter 
avslutad 
insats 

Domsnr skrivs 
i anteckning. 
Domen finns 
hos dom-
stolsverket 

 Beslut/domar i domstol Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
 Underrättelse från 

skatteverket om adopterat 
barn 

Papper Akt Bevaras   

 ”Rapport” om barnet från 
ursprungslandet 

Papper Akt Bevaras   

 Uppföljningsrapport Elektronisk  Bevaras   
 Handlingar i ej genomförda 

adoptioner 
Papper och 
elektronisk 

Akt Gallras   

5.6 Avgifter     

5.6.1 Avgifter     

 Underlag för avgiftsbeslut, 
inkomstuppgift m.m. 

Papper Enhet 5 år efter 
avliden/ 
flytt 

 

 Avgiftsbeslut Elektronisk  5 år efter 
avliden/ 
flytt 

 

 Överklagan Papper Enhet 5 år efter 
avliden/ 
flytt 

Till FörvR 
med 
handlingar 
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 Underrättelse/föreläggande 
om yttrande från domstol 

Papper Enhet 5 år efter 
avliden/ 
flytt 

 

 Underrättelse/föreläggande 
om yttrande från domstol 

Papper Diariet Bevaras Diarieförs 

 Yttrande Elektronisk Enhet Bevaras  
 Yttrande Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
 Beslut/dom från domstol Papper Enhet 5 år efter 

avliden/ 
flytt 

 

 Beslut/domar i domstol Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
 Dagjournal/debiterings-

meddelande 
Papper Enhet 10 år Ekonomiskt 

verifikat 
 Debiteringsjournal ur 

avgiftssystem 
Papper Enhet 10 år  Ekonomiskt 

verifikat 

5.7 Delegation      

5.7.1 Delegation      

5.8 
Missförhållande m.m. 
(SoL) 

    

5.8.1 Missförhållanden m.m.     

 Rapport om missförhållande 
(lex Sarah) 

Papper Diariet Bevaras Diarieförs  

 Utredning Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
 Anmälan -lex Sarah till IVO 

(inspektionen vård och 
omsorg) 

Papper Diariet Bevaras Diarieförs  

 Beslut från IVO Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
 Rapport om övrig social 

avvikelse ”fel och brist” 
Papper Enhet Gallras  

5.9 Rapporteringsskyldighet     

5.9.1 Rapporteringsskyldighet     

 Uppgiftsinsamling, statistik Papper Diariet Bevaras Diarieförs. Till 
socialstyrelsen 

5.10 Tystnadsplikt     

5.10.1 Tystnadsplikt     

 Tystnadsplikt, påminnelse 
om  

Papper Personal-
akt 

Bevaras Skickas till 
personalenhet 

 Tystnadsplikt (politiker) Papper Enhet Bevaras  

5.11 
Stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS)  

    

5.11.1 
Stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS)  

    

 Ansökan om insats Papper Akt Bevaras/5 
år 

 

 Beslut om insats Elektronisk  Bevaras/5  
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år 
 Överklagan Papper Akt Bevaras/5 

år 
Till FörvR 
med 
handlingar 

 Underrättelse/föreläggande 
om yttrande från domstol 

Papper Akter Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
socialsekr 

 

 Underrättelse/föreläggande 
om yttrande från domstol 

Papper Diariet Bevaras Diarieförs 

 Yttrande Elektronisk  Bevaras  
 Yttrande Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
 Beslut/dom i domstol Papper Akt Gallras 

senast 
efter 
avslutad 
insats 

Domsnr skrivs 
i anteckning. 
Domen finns 
hos domstols-
verket 

 Beslut/domar i domstol Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
 Ärendeblad/journalblad Elektronisk  Bevaras/5 

år 
 

 Intyg, från läkare, psykolog 
m.fl. 

Papper Akt Bevaras/5 
år 

Intyg ligger till 
underlag för 
utredning 

 Utredningar, samtliga Elektronisk  Bevaras/5 
år 

 

 Genomförandeplan, samtliga Papper Akt Bevaras/5 
år 

Visar hur det 
ska ske i form 
av olika 
insatser, t.ex. 
AME 

 Individuella planer, samtliga Papper Akt Bevaras/5 
år 

 

 Anmälan om god man Papper Akt Bevaras/5 
år 

Framgår i 
utredning 

 Beslut om ställföreträdande 
(god man) FörvR beslut 

Papper Akt Bevaras/5 
år 

 

 Fullmakter, samtliga Papper Akt Bevaras/5 
år 

 

 Samtycke Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
soc.sek 

 

 Anmälan till socialtjänsten Papper Akt/pärm Gallras ”oros-
anmälan” 
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 Rapport om missförhållande 
(lex Sarah) 

Papper Diariet Bevaras Diarieförs  

 Utredning Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
 Anmälan -lex Sarah till IVO 

(inspektionen vård och 
omsorg) 

Papper Diariet Bevaras Diarieförs  

 Beslut från IVO Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
 Rapport om övrig social 

avvikelse ”fel och brist” 
Papper Enhet Gallras  

5.12 Utredning av faderskap      

5.12.1 Utredning av faderskap     

 Underrättelse från 
skatteverket om nyfött 
barn/nyinflyttat barn, till 
ogift mor 

Papper Akt Bevaras   

 Kallelse/brev till moder, m a 
a underrättelse om nyfött 
barn 

Papper Akt Bevaras  

 Faderskaps-, föräldraskaps-
erkännande/bekräftelse 

Papper Akt Bevaras   

 S-protokoll för utredande av 
faderskap 

Papper Akt Bevaras Sambo 

 MF-protokoll för utredande 
av faderskap 

Papper Akt Bevaras Mor, Far (vid 
olika adresser, 
eller andra 
tveksamheter) 

 Ärendeblad, journalblad Papper och 
elektronisk 

Akt Bevaras   

 Identitets styrkande 
handlingar 

Papper Akt Bevaras  Kopia av 
legitimation 

 Rättsgenetiska, rättskemiska 
undersökningar, handlingar 
från 

Papper Akt Bevaras T.ex. prov-
tagningsintyg 

 Nedläggningar av 
faderskapsutredningar, 
underlag och beslut om 

Papper Akt Bevaras   

 Hävande av 
faderskap/föräldrarskap 

Papper Akt Bevaras   

 Domar/beslut i domstol Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
hand-
läggare 

T.ex. 
tingsrättsdom 

 Gemensam vårdnad, 
anmälan om 

Papper Akt Bevaras  
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 Kallelser till rättegång, möte 
med handläggare m.m. 

Papper Akt Bevaras   

 Begäran om bistånd från 
annan kommun eller 
myndighet, t.ex. UD 

Papper Akt Bevaras   

 Förfrågan om faderskap från 
försäkringskassan 

Papper Akt Bevaras   

5.13 Färdtjänst     

5.13.1 Färdtjänst     

 Ansökningar med bilagor om 
färdtjänst och riksfärdtjänst 

Papper Enhet 5 år  

 Beslut Elektronisk  5 år  
 Avlidna Papper Enhet 2 år   
 Utredning Elektronisk  5 år  
 Återkallelse av tillstånd m.m, 

beslut om 
Papper Enhet 5 år  

 Överklagan Papper Enhet 5 år  
 Yttrande  Papper Enhet 5 år Till FörvR 
 Beslut/dom i domstol Papper Enhet 5 år  

5.14 
Introduktionsersättning 
för flyktingar (LIF) 

    

5.14.1 
Introduktionsersättning 
för flyktingar (LIF) 

    

 Ansökan om ersättning Papper Akt Bevaras  
 Underlag till ansökan (t.ex. 

kopior av pass, vigselbevis, 
remissutlåtande) 

Papper Akt Gallras   

 Utredning, kartläggning Papper Akt Bevaras  
 Beslut om ersättning Elektronisk  Bevaras  
 Överklagan Papper Akt Bevaras  Till FörvR 

med 
handlingar 

 Underrättelse/föreläggande 
om yttrande från domstol 

Papper Akt Gallras 
senast 
efter 
avslutad 
insats av 
soc.sekr 

 

 Underrättelse/föreläggande 
om yttrande från domstol 

Papper Diariet Bevaras Diarieförs 

 Yttrande Elektronisk  Bevaras   
 Yttrande Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
 Beslut/dom i domstol Papper Akt Gallras   
 Beslut/domar i domstol Papper Diariet Bevaras Diarieförs  
 Förbindelser Papper Akt Bevaras   
 Registerutdrag från 

skatteverket 
Papper Akt Gallras 

senast 
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efter 
avslutad 
insats av 
soc.sekr 

 Samtycke Papper Akt Bevaras Överflytt av 
ärende till 
annan 
kommun 

 Hyresavtal Papper Akt Bevaras   
 Journalanteckningar Elektronisk  Bevaras   

5.15 
Servering av 
alkoholdryck 

    

5.15.1 
Servering av 
alkoholdryck 

    

 Ansökan om tillstånd. Även 
tillfälliga 
 

Papper/ 
elektronisk 

Enhet Bevaras Skannas. 
Papper gallras 

 Anmälan om 
folkölsförsäljning/servering 

Papper/ 
elektronisk 

Enhet Papper 
gallras 

Skannas. 
Papper gallras 

 Ansökan om tillstånd, bilagor Papper/ 
elektronisk 

Enhet Bevaras Skannas. 
Papper gallras 

 Remissyttrande, t.ex. från 
polisen miljönämnd, 
skatteverket, kronofogden 

Papper/ 
elektronisk 

Enhet Bevaras Skannas. 
Papper gallras 

 Tjänsteskrivelse med 
utredning och beslut från 
socialnämnden 

Papper/ 
elektronisk 

Enhet Bevaras Skannas. 
Papper gallras 

 Tillsynsplan 2 år. Ihop 
tj.skrivelse. 

Papper/ 
elektronisk 

Enhet Bevaras Skannas. 
Papper gallras 

 Tillsynsprotokoll Papper/ 
Elektronisk 

Enhet Bevaras Skannas. 
Papper gallras 

 Tillsynsutredning Papper/ 
elektronisk 

Enhet Bevaras Skannas. 
Papper gallras 

 Återkallelse av beslut. 
Tjänsteskrivelse 
varning/erinran 

Papper/ 
Elektronisk 

Enhet Bevaras Skannas. 
Papper gallras 

 Korrespondens med 
restaurang, diverse 
utomstående 

Papper/ 
elektronisk 

Enhet Bevaras Skannas. 
Papper gallras 

 Restaurangrapporter, 
avgifter för hur mkt alkohol 
de sålt 

Elektronisk  Bevaras Lämnas till 
folkhälsoinst 

 Överklagan Papper/ 
elektronisk 

Enhet Bevaras Skannas. 
Papper gallras 

 Yttrande  Papper/ 
elektronisk 

Enhet Bevaras Skannas. 
Papper gallras 

 Beslut/dom i domstol Papper/ 
elektronisk 

Enhet Bevaras Skannas. 
Papper gallras 
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5.16 Konsumentrådgivning     

5.16.1 Konsumentrådgivning      

 Konsumentrådgivning Elektronisk   
Registreras i 
Kostas 

5.17 Dödsboanmälan     

5.17.1 Dödsboanmälan      

 Dödsboanmälan Papper Enhet  5 år  
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Datum 

2019-12-13 

Dnr 

SON 2019-000019 
 
Socialförvaltningen 
Catarina Ross, 0523 - 61 31 36 
catarina.ross@lysekil.se 
 
 

Ekonomiskt utfall per november 2019 

Sammanfattning 

Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall per november månad 2019.  
Redovisning av ekonomisk uppföljning sker regelbundet vid nämndens 
sammanträden. 
I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper kommer en ekonomisk 
åtgärdsplan att upprättas till socialnämndens sammanträde i november 2019.      

Förslag till beslut  

Nämnden tar del av redovisningen av den sammanfattade ekonomiska rapporten 
per september månad 2019.       

  

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Catarina Ross 
Förvaltningsekonom 

 

Bilaga/bilagor 

Standardrapport november 2019 
Förvaltningsöversikt november 2019 
Utfall och prognos t.o.m. 2019-10-31 
 

Beslutet skickas till  

KS  
Kommundirektör  
Ekonomichef  
Avdelningschefer  
Förvaltningsekonomer 

 

http://www.lysekil.se/
mailto:catarina.ross@lysekil.se


Intäkt/Kostnad Rader Budget helår Budget mån Utfall  mån Avv mån Budget ack Utfall ack Avv ack Utfall ack fg år

Intäkter Taxor och avgifter 16 996 1 416 1 591 175 15 580 17 413 1 834 16 454

Hyresintäkter 13 315 1 110 1 127 17 12 205 12 283 78 12 155

Bidrag 22 051 1 838 3 111 1 273 20 213 27 587 7 374 36 520

Försäljning av verksamhet 1 825 152 289 137 1 673 3 711 2 038 3 153

Övriga intäkter 44 251 3 688 3 055 -633 40 563 34 976 -5 587 38 132

Intäkter 98 438 8 203 9 173 970 90 235 95 971 5 737 106 413

Intäkter 98 438 8 203 9 173 970 90 235 95 971 5 737 106 413

Kostnader Löner -215 770 -17 940 -17 114 827 -198 414 -193 993 4 421 -203 672

Soc avgifter -81 869 -6 598 -6 662 -65 -75 272 -75 535 -263 -79 426

Pensioner och löneskatt 0 0 0 0 0 0 0 -15

Personalkostnader -297 639 -24 538 -23 776 762 -273 686 -269 528 4 158 -283 112

Bidrag -22 136 -1 845 -2 058 -213 -20 291 -23 526 -3 235 -19 455

Köp av verksamhet -41 323 -3 444 -5 574 -2 130 -37 879 -59 324 -21 445 -43 980

Lokalkostnader -37 067 -3 089 -3 096 -7 -33 978 -33 625 353 -35 135

Förbrukning- & underhållsmtrl -12 351 -1 029 -1 582 -553 -11 321 -7 354 3 967 -6 899

Övriga kostnader -73 356 -6 113 -6 145 -32 -67 243 -69 482 -2 239 -70 752

Övriga kostnader -186 232 -15 519 -18 454 -2 935 -170 713 -193 311 -22 599 -176 222

Avskrivningar -1 021 -85 -101 -16 -936 -1 123 -188 -992

Internränta -134 -11 -10 1 -123 -127 -4 -139

Kapitalkostnader -1 155 -96 -111 -15 -1 059 -1 251 -192 -1 131

Räntekostnader 0 0 -5 -5 0 -23 -23 -15

Övriga finansiella kostnader 0 0 -1 -1 0 -22 -22 -18

Finansiella kostnader 0 0 -6 -6 0 -44 -44 -33

Kostnader -485 026 -40 153 -42 347 -2 194 -445 457 -464 134 -18 677 -460 499

Resultat -386 588 -31 950 -33 174 -1 224 -355 223 -368 163 -12 940 -354 085

Rapport: 500 Standardrapport KS\CATROS001 2019-12-10 13:43:36

Sida: 1/1

500 Standardrapport

Enhet: Tkr. Period: 2019 11

Nämnd: 6 Socialnämnden Ansvarsområde: Alla

Ansvar: Alla

Block: Alla Vomr: Alla

Vgr: Alla Vsh: Alla

Aktivitet: Alla



Enhet: Tkr

Nämnd > Aomr > Ansvar Budget helår Budget mån Utfall mån Avv mån Budget ack Utfall ack Avv ack Utfall ack fg år

1 Kommunstyrelsen -82 258 -6 811 -6 939 -127 -75 460 -72 952 2 508 -67 246

2 Samhällsbyggnadsnämnden -45 357 -3 812 -3 025 787 -41 662 -43 974 -2 312 -43 522

5 Utbildningsnämnden -362 914 -29 695 -31 418 -1 723 -333 346 -340 007 -6 661 -325 592

6 Socialnämnden -386 588 -31 950 -33 174 -1 224 -355 223 -368 163 -12 940 -354 085

60 Stab, nämnd och ledning -25 653 -2 128 -1 136 992 -23 529 -13 722 9 807 -9 573

61 Avd Bistånd -51 606 -4 295 -3 616 680 -47 310 -41 407 5 904 -44 391

62 Avd Individ- och familjeomsorg -62 197 -5 179 -6 440 -1 261 -57 018 -71 524 -14 506 -59 079

63 Avd Lss Psykiatri -87 950 -7 202 -8 199 -997 -80 748 -85 503 -4 755 -82 340

64 Avd Vård och omsorg -159 182 -13 146 -13 783 -638 -146 618 -156 008 -9 390 -158 702
S:a 6 Socialnämnden -386 588 -31 950 -33 174 -1 224 -355 223 -368 163 -12 940 -354 085

0 Miljönämnden -2 139 -178 -188 -10 -1 961 -2 044 -83 -2 145

9 Centralt 888 464 75 067 77 912 2 845 814 239 847 835 33 596 817 871

S:a totalt 9 207 2 620 3 167 547 6 587 20 695 14 108 25 279

Rapport: 300 Förvaltningsöversikt KS\CATROS001 2019-12-10 13:41:54

Sida: 1/1

300 Förvaltningsöversikt

Avser: alla

Period: 2019-11



Utfall och prognos intern

Period 190101-191130

Budget Ack Utfall Ack Ack Avvikelse Intäkter Pers.kostn Tillfälligt inhyrd 

personal*

Lokalkostnad Köp av

verksamhet

Övr.kost Summa avv. 

per 2019
Prognos 

lagd i nov

Prognos 

lagd i okt

Prognos 

lagd i sep

Prognos 

lagd i aug

Prognos 

lagd i juni

Prognos 

lagd i maj

Prognos 

lagd i 

april

Prognos 

lagd i 

mars

Prognos 

lagd i feb

-23 529 -13 722 9 807 241 5 907 143 -189 3 705 9 807 10 380 9 700 9 300 8 806 4 600 4 000 2 951 2 600 1 600

-47 310 -41 407 5 904 9 449 75 5 371 5 904 6 300 6 100 5 900 5 800 5 700 5 700 5 500 4 700 4 400

-80 748 -85 503 -4 755 105 -1 839 -171 216 -3 427 361 -4 755 -5 966 -5 675 -5 238 -4 225 -4 106 -4 106 -3 892 -3 952 -3 728

-146 618 -156 008 -9 390 63 -4 562 -4 444 34 -537 56 -9 390 -10 833 -10 246 -10 054 -10 678 -9 447 -10 501 -9 563 -8 874 -8 626

-298 205 -296 639 1 566 418 -45 -4 615 393 -4 078 9 493 1 566 -118 -121 -92 -297 -3 253 -4 907 -5 004 -5 526 -6 354

-57 018 -71 524 -14 506 5 319 4 203 -1 381 -40 -17 367 -5 241 -14 506 -15 680 -15 216 -13 931 -12 303 -10 271 -7 594 -7 594 -7 017 -6 097

 

 

61 Avd Bistånd

Enhet: Tkr Fördelning avvikelser
Socialnämnden

60 Stab, nämnd och ledning

5 737

63 Avd Lss Psykiatri

64 Avd Vård och omsorg

S:a verksamheter

62 Avd Individ- och familjeomsorg

S:a 6 

-355 223 -368 163 -12 940 -12 543 -12 451Socialnämnden -15 798 -15 337 -14 023 -12 600 -13 524 -12 501 -12 5984 158 -5 996 353 -21 445 4 253 -12 940
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2019-12-06 

Dnr 

SON 2019-000025 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Majvor Smedberg, 0523 - 61 31 05 
majvor.smedberg@lysekil.se 
 
 

Tjänsteskrivelse 

Sammanfattning 

Placeringar av barn och unga samt av vuxna med missbruksproblematik kan ha stor 
påverkan på socialnämndens ekonomiska resultat. 

För att bättre följa budgetläget för placeringar inom barn- och ungdoms- och 
vuxenheten tar förvaltningen fram en sammanställning varje månad som redovisas 
för nämnden.      

Förslag till beslut  

Nämnden tar del av informationen.      

  

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Majvor Smedberg 
Handläggare 

 

Bilaga/bilagor 

Placeringar Vuxna  
Placeringar Barn- och Unga  
 

Beslutet skickas till  

Avdelningschef IFO 

http://www.lysekil.se/


Placeringar Vuxna 2019

2019-12-05

Vårdform

I budget 2019, 

tkr

Prognos per 

191205, tkr

Prognos per 

191105, tkr Förändring

Institutionsvård missbruk 1 423 2 338 2 391
En placering avslutad 15 dagar tidigare än räknat med 

sist.

Missbruksboende m inslag av vård 319 0 0

Konsulentstöttat Familjehem 0 380 380

Extern öppenvård 0 115 115

Summa 1 742 2 833 2 886

Skyddat boende

I budget 2019, 

tkr

Prognos per 

191205, tkr

Prognos per 

191105, tkr Förändring

Pga Våld i nära relationer 56 956 956



Placeringar Barn och ungdom 2019
2019-12-05

Vårdform

I budget 

2019, tkr

Prognos 

per 

191205

Prognos 

per 

191112 Förändring

Familjehem, kons. 9 517 10 854 10 677

En ny placering samt 14 dagar för en person som tidigare befunnit sig på 

institution

Familjehem, egna 4 617 4 000 4 000

Institution LVU & SOL* 6 271 21 302 21 029

En ny placering motsvarande 224' samt ett par något förlängda placeringar 

men också ett ärende som övergått till konsulentstött familjehem

Korttidsvård 0 492 492 Avslutat ärende

Köpt öppenvård 0 0 0

Summa 20 405 36 648 36 198

*Har räknat bort 929 tkr för prognostiserad skolkostnad 2019, som vidarefaktureras, på raden institutionsvård
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Datum 

2019-12-04 

Dnr 

SON 2019-000015 
 
Socialförvaltningen 
Marianne Sandsten 
marianne.sandsten@lysekil.se 
 
 

Tjänsteskrivelse 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen informerar om antal lediga platser på särskilt boende samt hur 
många personer med biståndsbeslut som väntar på en ledig plats.                                                                                                                 
Socialförvaltningen lämnar också information om aktuell beläggning på 
korttidsboendet Kompassen.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av redovisningen.      

Ärendet 

Av rapporten framgår:  

 Antal lediga platser på särskilt boende  

 Antal personer som väntar på ledig plats samt  

 beläggningsgrad på korttidsboende Kompassen   

 

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Marianne Sandsten 
Handläggare 

 

Bilaga/bilagor 

Underlag för rapport 

 

Beslutet skickas till  

Avdelningschef Vård och Omsorg 
Avdelningschef Biståndsavdelningen 
 

http://www.lysekil.se/


 
 
 
 
 
 
 

 

Lysekils kommun 

Socialförvaltningen                                                                                                                                                                                                                                                           

Biståndsenheten 

Delegationsrapport till Socialnämnden enligt 4 kap 1§ 
Rutin: 
Biståndshandläggare rapporterar på blankett till nämndsekreterare i SON vid det datum då övriga 

handlingar ska lämnas inför kommande nämndsammanträde.  

 

Avser 2019-12-04 

 

Enhet Antal lediga 
lägenheter 

Lysekilshemmet  

Skärgårdshemmet  
Stångenäshemmet  1 (demens) 

 
Skaftöhemmet (S) 

 

Område Antal beslut om plats, 
säbo 

Orsak till beslut Väntat över 3 månader Väntar på Kompassen 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beläggning Kompassen 191204                                                                                    

 9 personer på korttidsvård. 3  personer har erbjudas plats på särskilt boende och beräknas flytta inom kort  

 2 personer på växelvård.  
 

Lysekil  1 somatik Nej, beslutsdatum 
11/9 

nej 

Lysekil  1 somatik Nej, beslutsdatum 
24/9 

nej 

Lysekil 1 
 

somatik 
 
 

Ja och omprövat 
beslut pga tackat nej 
flera gånger 

nej 
 

Lysekil 1 somatik Nej, beslutsdatum 
29/10 

ja 

     
Brastad 1 somatik Nej, beslutsdatum 

25/10  
Ja  

Brastad  1 somatik Nej, beslutsdatum 
15/11  

Nej 
 

Annan kommun 1 somatik Nej, beslutsdatum 
23/9      

Kvar i hemkommunen 



 
 
 
 
 
 
 

 

                     

Datum: 2019-12-04 Namn: Anette Nyfjäll 
             Biståndshandläggare, Biståndsenheten 

 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2019-11-20 
 

1 (2) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 212 Dnr 2019-000169  

Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan  
Sammanfattning 
Med anledning av den riskbild som finns för vår del av kusten finns det anledning 
att anta att en oljehändelse kan inträffa igen, på motsvarande sätt som skedde 2017. 
Det är därför nödvändigt att kommunen vidtar förberedande åtgärder och att vi 
utgår från de lärdomar som vi fick i samband med oljehändelsen 2017. 

Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan har tagits fram för att skapa ett lokalt 
ramverk för hantering av oljehändelser till sjöss. I samband med utvärderingen av 
oljehändelsen 2017 framkom ett antal framgångsfaktorer som har präglat 
utformningen av dokumentet. Med som bilaga finns även Delregional 
oljeskyddsplan vid oljeutsläpp till sjöss. 

Syftet med Lysekils kommuns oljeskyddsplan är att skapa förutsättningar för en 
egen effektiv saneringsförmåga genom en tydlig organisation, beslutsmandat och 
resurser. Sammantaget ska det minimera de negativa skadeverkningarna av en 
framtida oljehändelse. 

Förvaltningen har, med anledning av återremitteringen den 9 oktober, kompletterat 
sin bedömning kring benämningen av dokumentet och dess utformning.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-11-06, § 174 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28 
Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan 
Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Granberg (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Lysekils kommuns oljeskyddsplan.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Miljöförvaltningen 
Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 
Rambo AB 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2019-11-20 
 

2 (2) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Lysekils Hamn AB 
LEVA i Lysekil AB 



Lysekils kommuns 
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Inledning 
Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan är ett av resultaten efter oljehändelsen 2017. Den 
sommaren var vår kommun en av de kommuner i Bohuslän som drabbades av oljepåslag längs 
kusten. Oljepåslaget hade sin upprinnelse i en bunkringsolycka på danskt vatten.  
 
Utvärderingen av vår hantering av oljehändelsen visade på brister i den egna förmågan att 
hantera ett saneringsarbete. Avsaknad av egen saneringsutrustning och oljesaneringskompetens 
bidrog till ett haltande krishanteringsarbete inledningsvis. Med anledning av den riskbild1 som 
finns för oljeolyckor till sjöss, i Sverige och i vårt direkta närområde, finns det starka skäl för 
kommunen att ha en grundläggande egen förmåga till oljeskyddsarbete. En egen förmåga till 
oljeskyddsarbete innebär att vi kan agera proaktivt vid en skarp händelse och minska de 
negativa konsekvenserna av oljeutsläpp till sjöss. En förbättrad egen förmåga att hantera 
oljehändelser, och därmed skydda unika naturvärden, bör ses som ett led i Vision 2030 om en 
hållbar och attraktiv kommun året runt. 
 
Inför upprättandet av detta dokument har Lysekils kommun och Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän arbetat tillsammans för att skapa en gemensam grundsyn kring behov och 
framgångsfaktorer. Samverkan har skett med Kustbevakningen, Miljöenheten i mellersta 
Bohuslän och LEVA i Lysekil AB genom arbetsmöten. Samverkan har även skett genom besök 
på RAMBO:s återvinningsstation Sivik och samtal med IVL Svenska Miljöinstitutet.  
 
De lärdomar som oljepåslaget sommaren 2017 förde med sig har präglat utformningen av detta 
dokument. 

Gällande detta dokument 
Syfte 
Syftet med detta dokument är att skapa förutsättningar för en egen effektiv saneringsförmåga 
genom att tydliggöra organisation, beslutsmandat och resurser.  
 
En effektiv egen saneringsförmågan innebär att agera proaktivt och vidta förebyggande åtgärder 
för att minska de negativa konsekvenserna vid ett inträffat oljeutsläpp i havet, med oljepåslag 
längs vår kust som en följd av utsläppet. 
 

Delregional oljeskyddsplan för norra Bohuslän 
Lysekils kommuns oljeskyddsplan är ett lokalt komplement till dokumentet ”Delregional 
oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss” som finns som bilaga till detta dokument.  
 

Övriga kommunala dokument gällande oljeskyddsarbetet 
Övriga dokument, som exempelvis rutiner, insatsplaner eller motsvarande, fastställs av den 
berörda verksamhetens chef.  
 

Definitioner 
Oljehändelse 
Begreppet oljehändelse innefattar i detta dokument alla delar av en händelse orsakad av 
oljeutsläpp till sjöss och som leder, eller riskerar att leda till, att olja hamnar på land och kräver 
saneringsinsats. 

                                                                 
1 ”Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige – En kunskapsöversikt för Östersjön, Västerhavet 
och de stora sjöarna” (MSB 1002 – maj 2016) 
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Oljepåslag 
När ett oljeutsläpp till sjöss har nått kustremsa och hamnat på land.  

Extraordinär händelse 
Med extraordinär händelse2 avses en händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 

Ansvar 
Vid ett oljeutsläpp till sjöss ansvarar staten för genomförandet av miljöräddningstjänst. 
Uppdraget att genomföra statlig miljöräddningstjänst till sjöss har Kustbevakningen. När 
oljeutsläppet till sjöss når kommunalt ansvarsområde ansvarar kommunen för hanteringen av 
oljan.  
 
Olja som hotar att nå land (öar inräknat) betraktas normalt som skäl till räddningstjänst, då 
händelsen kräver ett snabbt ingripande. Kommunens räddningstjänst svarar för bekämpning i 
strandzonen, i kommunala hamnar samt andra eventuella ansvarsområden som pekats ut och 
som inte är på land. När oljan nått land och skadan inte kan förvärras betraktas situationen inte 
längre som räddningstjänst utan sanering. Då övergår ansvaret för hanteringen av oljan, 
saneringsinsatsen, till samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommun. 
 
Ansvaret för hanteringen av ett oljeutsläpp till sjöss kommer under en del av oljehändelsen 
involvera tre aktörer som alla har ett ansvar att bedriva oljeskyddsarbete. En framgångsfaktor, 
som identifierades efter oljepåslaget 2017, är att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ta 
initiativet under oljehändelsens inledande period genom att agera proaktivt och vidta åtgärder i 
samarbete med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän och Kustbevakningen innan oljan når 
land. Exempel på proaktiv åtgärd från samhällsbyggnadsförvaltningen skulle kunna vara att 
belägga en viss kuststräcka med strandduk som utifrån Kustbevakningens driftprognos befaras 
drabbas av oljepåslag. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden ansvarar för att följa upp förvaltningens oljeskyddsarbete före, under och efter en 
oljehändelse. 
 

Krisledningsnämnden 
Om en inträffad oljehändelse bedöms vara en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden 
aktiveras efter beslut av dess ordförande. Krisledningsnämnden övertar då den ordinarie 
nämndens ansvar och fattar beslut av normativ karaktär. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, genom förvaltningschefen och dennes ledningsgrupp, ansvarar 
för att: 
 
Före en oljehändelse 

• Lysekils kommuns oljeskyddsplan är känd för berörda funktioner inom den kommunala 
organisationen. 

• Nyckelfunktioner inom den egna förvaltningen har rätt kompetensnivå inom oljeskydd. 

                                                                 
2 1 kap 4 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 
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Under en oljehändelse3 

• Leda oljesaneringsarbetet inom Lysekils kommun från första larm om förväntat 
oljepåslag till att saneringsinsatsen anses avslutad. I ledningen av oljesaneringsarbetet 
ingår även ansvaret för krisinformation och arbetsmiljön för alla inom den interna 
saneringsorganisationen4. 

• Samverka med övriga aktörer involverade i oljehändelsen inom Lysekils kommun. 
• Samverka med grannkommuner, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och övriga 

externa aktörer involverade i oljehändelsen. 
 
Efter en oljehändelse 

• Utvärdera saneringsarbetet. 
• Säkerställa att Lysekils kommun ansöker om ekonomisk ersättning för saneringsarbetet 

hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Nämnden ansvarar för att följa upp förvaltningens oljeskyddsarbete före, under och efter en 
oljehändelse. 
 

Miljöenheten i mellersta Bohuslän 
Miljöenheten i mellersta Bohuslän ansvarar för tillsynen av saneringsarbetet vid ett inträffat 
oljepåslag och utgör den instans som bedömer och beslutar, när ett oljedrabbat område är 
tillräckligt rent och när en saneringsinsats kan avslutas. 
 

Svenska krishanteringssystemets grundläggande principer 
Nedan nämnda principer är en av utgångspunkterna i utformningen av denna oljeskyddsplan. 
De är viktiga att känna till i samverkan med andra aktörer både före, under och efter exempelvis 
en oljehändelse. 

Ansvar 
Den som ansvarar för en verksamhet i vardagen har samma ansvar vid en samhällsstörning. 

Närhet 
En samhällsstörning ska hanteras så nära händelsen som möjligt, där kunskapen om aktuella 
förhållanden är som störst. 

Likhet 
Samma principer och organisation i vardag som vid en samhällsstörning. 

Utökad ansvarsprincip 
Alla offentliga aktörer har ansvar och skyldighet att samverka och stödja andra aktörer. Detta 
kallas ibland för den utökade ansvarsprincipen. 
  

                                                                 
3 Vid en inträffad oljehändelse ska samhällsbyggnadsförvaltningen organisera sig enligt 
förvaltningens krisledningsplan. 
4 När extern aktör (upphandlad saneringstjänst) är aktiverad ansvarar den för den egna 
arbetsmiljön. 



 

   
 

 

Sida 7 av 10 
 

Egen förmåga 
Tidsperiod 14 dagar 
Lysekils kommun ska ha förmåga att i egen regi bedriva oljeskyddsarbete upp till 14 dagar. 
Under dessa 14 dagar ska kontakt tas med upphandlad aktör för övertagandet av det operativa 
saneringsarbetet.  
 
Under hela oljehändelsen, det vill säga från första larmet och fram till dess att Miljöenheten i 
mellersta Bohuslän beslutar att det oljedrabbade området inte kräver ytterligare sanering, har 
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvaret för att leda saneringsarbetet. Ledningen av 
saneringsarbetet ska ske genom kontinuerliga direktiv till den operativa 
saneringsorganisationen och genom uppföljning av deras utförda arbete. 
 

Ledord 
Kommunens arbete med en skarp oljehändelse ska kännetecknas av ledorden proaktivitet, 
ansvarstagande och tillsammans. 

Proaktivitet 
Med proaktivitet menas att kommunen ska agera på tidiga signaler om risk för oljepåslag och 
utifrån aktuell lägesbild vidta lämpliga åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna av 
ett oljepåslag. 

Ansvarstagande 
Sveriges kommuner har en nyckelroll för beredskapen för oljesanering i strandzonen, då 
de ansvarar för både räddningstjänst (enligt lag) och sanering (enligt praxis).  

Tillsammans 
Vid krishantering ska arbetet alltid kännetecknas av ett helhetsperspektiv. Det är en 
framgångsfaktor att kontinuerlig samverkan sker internt och externt med involverade aktörer i 
syfte att skapa en gemensam inriktning av insatsen och samordna krishanteringsåtgärderna.  
 

Saneringsorganisation 
Organisationsbilden nedan visar organisationen de inledande 14 dagarna av en oljehändelse. 
Övrig tid kommer grupperna inringade med gul ram att utgöras av en extern aktör (upphandlad 
oljesaneringstjänst). 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens 
krisledningsgrupp

Saneringsgrupp/-er Båt Saneringsgrupp/-er Fastland Logistikgrupp

Saneringsledare Kriskommunikation
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Kompetenskrav 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Minst tre medarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska ha genomgått samtliga fyra 
steg i utbildningen oljeskadeskydd som Räddsam VG5 upphandlade 2019. Medarbetarna utgör 
då saneringsledare och expertstöd i samhällsbyggnadsförvaltningens krisledningsgrupp. 
 
Miljöenheten i mellersta Bohuslän 
Medarbetare vid Miljöenheten i mellersta Bohuslän ska genomgå de utbildningssteg i 
oljeskadeskydd, genom Räddsam VG, som är avsedda för länets miljöenheter. Antalet 
medarbetare inom Miljöenheten i mellersta Bohuslän som ska ha denna kompetens beslutas av 
miljöchef.  

Saneringsutrustning 
För att ha en egen förmåga till oljeskyddsarbete ska saneringsmaterial i form av länsor och 
strandduk med tillhörande komponenter finnas gripbara med kort varsel. Mängden länsor och 
strandduk som ska finnas gripbara beslutar samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid beslutsfattande 
bör förvaltningen ta hänsyn till den bedömning som Miljöenheten i mellersta Bohuslän och 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän gjort gällande just mängden material. 
 

Saneringsarbetet 
Prioriteringar 
Prioriteringar under pågående saneringsarbete görs av samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd 
med Miljöenheten i mellersta Bohuslän. Prioriteringar ska göras utifrån lokala förutsättningar, 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps rekommendationer i ”Kommunens 
oljeskadeskydd” samt webb-verktyget ”Digital Miljöatlas6”. 
 

Övrig vägledning i saneringsarbetet 
Under saneringsarbetets gång finns stödmaterial och vägledningar i pärmen ”Kommunens 
oljeskadeskydd”. Innehållet är framtaget av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB) och är riktat till Sveriges kustnära kommuner. Pärmens innehåll finns på MSB:s 
webbplats samt i utskrivet exemplar hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Mallarna för den 
dagliga dokumentationen som finns i pärmen ska användas av samtliga som är involverade i 
saneringsarbetet. 
 

Tillhörande rutiner 
Rutinbeskrivningar eller motsvarande dokument som är nödvändiga i förberedande syfte 
fastställs av den berörda verksamhetens chef. 
  

                                                                 
5 Räddsam VG är en samverkansorganisation för räddningstjänsterna i Västra Götalands län 
med den uttalade ambitionen att ”Genom samverkan verka för ett säkert och tryggt Västra 
Götaland med förmåga att hantera det oönskade”. 
6 Digital Miljöatlas är ett webbaserat kartverktyg som förvaltas av länsstyrelserna och innehåller 
information om prioriterade områden, strandtyper, riksintressen med mera. 
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Samverkande aktörer 
Lysekils kommun, genom samhällsbyggnadsförvaltningen, kommer att samverka med ett stort 
antal aktörer i samband med en oljehändelse. Nedan omnämns några av de mest primära 
samverkansaktörerna. 
 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Kommunalförbund med ansvar för räddningstjänstuppdrag i medlemskommunerna Lysekil, 
Munkedal och Uddevallas.  
 
Sedan maj 2019 har Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) inlett ett samarbete med 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) om en gemensam operativ systemledning. 
Det innebär att den kommunala räddningstjänstens systemledning (inre befäl och 
räddningschef i beredskap), som utgör normativt och strategiskt stöd åt räddningsledaren på 
skadeplats, är placerad i ledningscentralen i Trollhättan. I händelse av omfattande och 
långvariga skadehändelser eller olyckor, kan systemledningen behöva anpassas och optimeras 
utifrån rådande läge. Exempelvis genom representation eller tillfälligt besök i kommunens lokalt 
upprättade stab. 
 

Kustbevakningen 
Statliga myndighet med ansvaret att utföra statlig miljöräddningstjänst till sjöss. Deras 
ledningsfunktion är placerad i Göteborg. 
 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Kommunernas tillsynsmyndighet inom krisberedskap och civilt försvar. Kommuner inom länet 
är skyldiga att rapportera till Länsstyrelsen i samband med att kommuner aktiverar sin 
krisledningsorganisation.  
 
Länsstyrelsen har ett regionalt geografiskt områdesansvar och därmed ansvaret att skapa 
samordning och inriktning när fler än en kommun är involverade i exempelvis en oljehändelse. 
 

Försvarsmakten 
Vid sidan av sina militära uppgifter, att försvara landet mot väpnat angrepp, har 
Försvarsmakten även en roll vid hanteringen av kriser i fredstid. Vid en oljekatastrof kan 
Försvarsmakten främst komma att stödja samhället med resurser i form av personal och 
materiel (exempelvis fartyg, utrustning, skyddskläder m.m.). 
 

Svenska Sjöräddningssällskapet  
Har 71 räddningsstationer och fler än 230 räddningsbåtar, som bemannas av cirka 2 200 
frivilliga sjöräddare, längs våra kuster och i våra största sjöar. Svenska sjöräddningssällskapet 
har även 26 miljösläp strategiskt placerade runt Sveriges kust varav ett miljösläp är placerat i 
Valbodalen i Lysekil. Insatstiden för dessa miljösläp är 30 minuter efter begäran från 
Kustbevakningen eller kommunal räddningstjänst. 
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Bilaga 
Som bilaga till detta dokument finns ”Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss”. Den 
utgör ett komplement till kommunens lokala plan och utgör en gemensam grund för norra 
Bohuslän vid större oljeutsläpp. Kommunens saneringsarbete ska dock alltid ha sin 
utgångspunkt i den lokala planen. 
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