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§ 87 Dnr 32032 

Sekretessärende.  
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§ 88 Dnr 32033 

Sekretessärende.   
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§ 89 Dnr 2022-000001 

Ekonomisk uppföljning per juli 2022  
Sammanfattning 
Catarina Ross, förvaltningsekonom, informerar nämnden om ekonomisk 
uppföljning per juli 2022.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av information.  
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§ 90 Dnr 2022-000178 

Remiss från KF § 56 - Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) 
och Lars Björneld (L) - Handlingsplan för att förebygga hedersvåld och 
hedersförtryck  
Sammanfattning 
Liberalerna, Britt-Marie Didriksson Burcher och Lars Björneld har i en motion 
föreslagit att kommunen utarbetar en kommunövergripande plan för att förebygga 
och motverka hedersvåld och hedersförtryck. Kommunfullmäktige har i beslut 
2022-04-20, § 56, remitterat motionen till socialnämnden.  

Enligt motionärerna som utövas mot enskilda individer och grupper i hederns namn 
något som inte ska förekomma någonstans och att och att kommunen därför 
behöver ta krafttag i frågan. För att lyckas behövs, enligt motionärerna att det 
behövs samarbetspartners både inom och utom kommunen samt att verksamhet 
planeras.  

I regeringens proposition ”Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet” 
2019/20:131 betonas att hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt 
samhällsproblem med oacceptabla konsekvenser. Propositionen slår också fast att 
”Hedersrelaterat våld och förtyck är kopplat till hedersnormer som bygger på starka 
patriarkala eller heteronormativa föreställningar” (s 24 prop 2019/20:131) Detta 
leder till flera typer av begräsningar och i sin extrema form till våld och hot om våld, 
och att sätta sig emot kontrollen kan följderna bli allvarliga.  

Socialförvaltningen svar på motionen sammanfattas i följande punkter: 

− Nationell statistik kring förekomst av hedersrelaterat våld och förtryck samt 
bedömningen av de professionella som möter med familjer och unga gör 
gällande att detta givetvis är ett problem som finns även i Lysekil.  

− Hedersrelaterat våld och förtryck innefattas av regeringens nationella 
strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och är därför 
något som vi ska arbeta med på alla nivåer i samhället. 

− Det finns idag inom Socialförvaltningen riktad kompetensutveckling och 
särskilt utbildad personal som möter de som varit utsatta för olika typer av 
våld i nära relationer för att kunna tillhandahålla rätt stöd och hjälp.  

− Däremot, för att kunna arbeta effektivt med att förebygga hedersrelaterat 
våld och förtryck behöver kommunen arbeta med normer och värderingar 
som råder vi vårt samhälle. För många familjer som lever i en hederskontext 
är detta självklara strukturer som aldrig ifrågasätts. Vi måste därför ser till 
att med rätt kunskap möta barn, unga, vuxna och familjer där de vistas i sin 
vardag.  

− Arbetet måste ske genom samverkan inom kommunen men också med 
externa parter så som inte tillhör kommunens organisation. 

− Det är viktigt att det finns en bred politisk förankring och stöd på alla nivåer, 
samt att det fattas beslut som stödjer ett sådant arbete. 
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− Behovet av en plan, och/eller annat styrdokument för kommungemensamt 
arbete för att förebygga hedersvåld specifikt, snarare än våld i nära 
relationer, behöver bedömas centralt.  

− Om så är fallet gör förvaltningen bedömningen att det är lämpligt att en 
processtödjare som jobbar utifrån hela kommunperspektivet har det bästa 
förutsättningar att kartlägga, samordna och strukturera upp ett sådant 
arbete.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-18 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-04-20, § 56  
Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) - 
Handlingsplan för att förebygga hedersvåld och hedersförtryck  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ricard Söderberg (S): Att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.  

Philip Nordqvist (M), Britt-Marie Kjellgren (K), Ronny Hammargren (LP), Carina 
Holgersson (SD): Bifall till Ricard Söderberg förslag att bifalla motionen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Ricard Söderbergs m.fl. förslag 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och finner att socialnämnden 
beslutar enligt Ricard Söderbergs m.fl. förslag.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 91 Dnr 2022-000233 

Digitala hjälpmedel i samverkan - för en god hälsa och jämlik vård och 
omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland 
Sammanfattning 
Den befintliga strukturen för samverkan kring hjälpmedel i Västra Götaland föreslås 
utökas till att även omfatta digitala hjälpmedel och välfärdsteknik. 

För att genomföra uppdraget krävs en initial investering där Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland gemensamt finansierar de 
kostnader som uppstår vid etableringen. 

Utredningen Välfärdsteknik i samverkan visar på ekonomisk lönsamhet, ökad 
kvalitet, en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel samt att omställningen till 
nära vård främjas jämfört med om varje kommun ska utföra och drifta tillgången på 
digitala hjälpmedel i egen regi. 

Kommunerna i Västra Götaland rekommenderas att ställa sig bakom förslaget till 
samverkansavtal digitala hjälpmedel - för en god hälsa och en jämlik vård och 
omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-06 
Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
Tjänsteskrivelse §77 förbundsdirektionen 2022-06-17, Västkom samverkansavtal 
Tjänsteskrivelse digitala hjälpmedel i samverkan 2022-05-23 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar, att i enlighet med Västkoms styrelses rekommendation, 
ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal digitala hjälpmedel - för en god hälsa 
och en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Karin Engström Fyrbodal 
Socialchef 
MAS 
Avdelningschef vård och omsorg 
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§ 92 Dnr 2022-000236 

Förlängning av befintligt inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 
Sammanfattning 
I samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen finns ett 
inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar. Detta inriktningsdokument 
ligger till grund för lokala avtal och överenskommelser kring 
ungdomsmottagningarnas organisering, finansieringsfördelning och arbetssätt. 
Giltighetstid för befintligt inriktningsdokument är 2018 - 2022.  

Arbetet med uppdragshandling för revidering och utvärdering av nuvarande 
inriktningsdokument är påbörjat och förväntas hanteras av VVG och SRO i juni 
2022. Ett nytt samverkansavtal kommer dock inte vara klart innan nuvarande löper 
ut, och en förlängning är därför nödvändig. VVG ställde sig bakom förslaget till 
förlängning den 4 april, och SRO gjorde detsamma vid mötet den 28 april.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-29 
Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018 – 2022 
Tjänsteskrivelse förlängning av befintligt inriktningsdokument för   
ungdomsmottagningarna i Västra Götaland från Fyrbodals kommunalförbund 
Fördelning av länsgemensamma medel för ungdomsmottagningarna 2022 
Beslut från Väst koms förbundsdirektions sammanträde 2022-06-17 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation, 
godkänna förslaget om att nuvarande inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningarna förlängs till dess att ett nytt samverkansavtal är antaget 
från och med 2023, dock längst t.o.m. 2024. 

Beslutet skickas till 
Folkhälsorådet 
Folkhälsostrateg 
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef socialförvaltningen 
Avdelningschef Socialt stöd 
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§ 93 Dnr 2022-000235 

Förlängning handlingsplan psykisk ohälsa förlängs att gälla 2023–2024  
Sammanfattning 
Sedan några år finns en länsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa, framtagen i 
samverkan mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen. 
Handlingsplanen har därefter brutits ned till delregionala och lokala 
handlingsplaner. 

Med jämna mellanrum ska handlingsplanen ses över och eventuella revideringar 
göras varefter beslut om planen fattas för två år i taget. Efter en fördjupad analys 
under 2019 beslutades att förlänga handlingsplanen till och med 2022.  

I juli 2020 fick Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen 
att ta fram underlag för en nationell strategi kring psykisk hälsa. Myndigheterna ska 
senast 1 september 2023 presentera förslag till nationell strategi och nationell 
handlingsplan. På grund av detta föreslås att det inte görs någon revidering denna 
gång utan att handlingsplanen förlängs i två år, att gälla 2023 - 2024. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-29 
Förslag till handlingsplan psykisk hälsa 2018 – 2024 
Nationell strategi och framtagande av ny handlingsplan psykisk hälsa 
Tjänsteskrivelse från Fyrbodal angående förlängning handlingsplan psykisk hälsa 
2023 – 2024 
Tjänsteutlåtande från VästKom angående förlängning handlingsplan psykisk hälsa 
2023 – 2024 
Protokoll från VästKom förbundsdirektions sammanträde 2022-06-17. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation, 
godkänna förslaget om att handlingsplan psykisk hälsa förlängs under perioden 
2023 - 2024. 

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Socialnämnden 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer socialförvaltningen 
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§ 94 Dnr 2022-000148 

Yttrande på IVO:s tjänsteanteckningar från tillsyn på Tornvägens 
gruppbostad 
Sammanfattning 
Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har gjort en tillsyn vid Tornvägens 
gruppbostad. Socialnämnden ges nu tillfälle att yttra sig över de anteckningar som 
IVO gjort vid tillsynen. Denna tjänsteskrivelse föreslås godkännas av 
socialnämnden, såsom nämndens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-25 
Tjänsteanteckning och protokoll IVO 2022-05-10 
Meddelande om tillsyn av gruppbostad Tornvägen samt begäran om handlingar 
2022-04-11 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna skrivelsen som sitt eget yttrande till 
Inspektionen för Vård och Omsorg.  

Paragrafen justeras omedelbart.  

Beslutet skickas till 
Inspektionen för Vård och Omsorg 
Enhetschef Tornvägen 
Avdelningschef 
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§ 95 Dnr 2022-000030 

Information om avvikelser - lex Sarah, lex Maria och 
synpunkter/klagomål  
Sammanfattning 
Socialnämnden får information om inkomna synpunkter/klagomål. 

Beslutsunderlag 
Inkomna synpunkter och klagomål.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisade avvikelser.  
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§ 96 Dnr 2022-000019 

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar  
Sammanfattning 

− LKS 2022-06-08, § 119 - Revidering av Lysekils kommuns modell för ledning 
och styrning 

− LKF 2022-06-22, § 93 - Revidering av Riktlinjer för att förebygga och 
hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda 

− LKF 2022-06-22, § 92 - Revidering av Lysekils kommuns riktlinjer för 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 

− LKF 2022-06-22, § 88 - Budget 2023 och plan 2024–2025 för Lysekils 
kommun 

− LKF 2022-06-22, § 86 - Uppföljning 2 för Lysekils kommun 2022 

− Dom 2022-07-26- Mål nr 6305–22 Klagande - Motpart socialnämnden, 
Lysekils kommun - Bistånd enligt socialtjänstlagen 

− Beslut 2022-07-22 - mål nr 7575–22 - Klagande/Motpart socialnämnden i 
Lysekils kommun - Överklagande av socialnämndens beslut 2022-06-08 - 
Bistånd enligt socialtjänsten, nu fråga om interimistiskt förordnande - 
Förvaltningsrätten avslår yrkandet 

− Beslut 2022-07-20 - mål nr 7716–22 - Klagande/Motpart 1. socialnämnden i 
Lysekils kommun, 2. den unge - Överklagande av beslut enligt lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - 
Förvaltningsrätten avskriver målet 

Beslutsunderlag 
Inkomna skrivelser, beslut och domar 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser, beslut 
och domar som förtecknas i protokollet 2022-08-30, § 96.  
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§ 97 Dnr 2022-000039 

Sammanställning - Beslut om särskilt boende 2022 
Sammanfattning 
Socialnämnden får information om antal lediga platser på särskilt boende samt ger 
en lägesrapport om aktuell beläggning på kommunens korttidsboende.  

Beslutsunderlag 
Sammanställning av rapport till socialnämnden.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  



 

  Socialnämnden
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-08-30 
 

16 (18) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
 3AEAB4DE4C1916054EFA53A0F8006DF8ECCDAAF56A 

 

 

§ 98 Dnr 2022-000009 

Redovisning av delegationsbeslut  
Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstepersoner enligt socialnämndens delegationsordning.  

Socialnämnden tar del av fattade delegationsbeslut som förtecknats i lista till 
socialnämndens sammanträde 2022-06-30.  

Ordförande- och biståndshandläggarbeslut anmäls  

Beslut enligt:  
SoL - Socialtjänstlagen  
LVM - lag om vård av missbrukare i vissa fall  
LVU - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Beslutsunderlag 
Lista över fattade delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut som förtecknas i protokollet 
2022-08-30, § 98.  
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§ 99 Dnr 2022-000040 

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
Förvaltningschef informerar 
Information om att avdelningen Skäret vid Skärgårdshemmet kommer att öppnas 

Förvaltningschefen informerar att det i går, måndag den 29 augusti, var dialog på 
Skaftö där man diskuterade framtidens äldreomsorg. Politiker gav sin bild och 
professor Göran Lindahl från Chalmers medverkade vid träffen.  

Vice ordförande ställer frågan om hur det går med Familjecentralen. 
Förvaltningschefen informerar att ett möte var inplanerat före midsommar 
tillsammans med regionen men dessa kunde inte medverka. Nytt möte är inplanerat 
under vecka 36.  

Gång- och cykelväg Fiskebäck  
Förvaltningschefen informerar att det är privatpersoner som inte vill sälja sin mark 
till kommunen så man kan därför inte anlägga en gång- och cykelväg i dagsläget.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  



 

  Socialnämnden
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Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
 3AEAB4DE4C1916054EFA53A0F8006DF8ECCDAAF56A 
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Övriga frågor 
Sammanfattning 
Inga övriga frågor.  
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