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§ 1 Dnr 2021-000439 

Remissvar - Förslag till Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens 
informationssamtal  

Sammanfattning 

Lysekils kommun ges möjlighet att lämna synpunkter på Myndigheten för 
familjerätt och föräldraskapsstöds förslag till nya föreskrifter och allmänna råd. 

Syftet med föreskrifterna och allmänna råden är att ge kommunerna stöd i arbetet 
med informationssamtal.  

Socialnämnden i Lysekils kommun ser positivt på den nya lagstiftningen avseende 
informationssamtal samt de föreskrifter och allmänna råd som presenteras i 
remissen. Det är nämndens uppfattning att informationssamtal kommer bidra på ett 
positivt sätt för familjen och då inte minst för barnen. Informationssamtalen 
kommer utgöra en god grund för familjerättens eventuella framtida kontakter samt 
eventuella rättsprocesser i frågor rörande vårdnad boende och umgänge.  

Nämnden menar att föreskrifterna på ett tydligt sätt beskriver förutsättningarna för: 

 hur informationssamtal ska genomföras 

 kommunens ansvar utifrån olika förhållanden 

 informationssamtalets utformande vid uppgifter om våld, missbruk, psykisk 
ohälsa 

 kompetens och erfarenhet hos dem som ska genomföra samtalen 

Nedan följer kommentarer avseende förtydliganden  

2 kap. Ansvarig kommun 

Gällande ansvarig kommun anser nämnden att lagen 2021:530 är tydligare än 
förslaget till allmänna råd. Nämnden önskar större tydlighet i de allmänna råden. 
Det bör till exempel framgå vilken kommun som har ansvaret för 
informationssamtalet om det inte föreligger skyddad adress. Både när det gäller 
gemensamt informationssamtal och enskilt informationssamtal.  

Exempelvis 

Remissunderlag Allmänna råd: Om ett enskilt samtal ska hållas, bör socialnämnden 
i den kommun som föräldern väljer ansvara för att samtalet kan hållas. 

Möjlig formulering: ”Om ett enskilt samtal ska hållas, bör socialnämnden i den 
kommun där föräldern är boende eller folkbokförd, ansvara för att samtalet kan 
hållas.”  

Nämnden önskar även att det framgår tydligare om det är föräldern eller 
samtalsledaren som är ansvarig för att inhämta uppgifter som ska styrka skyddade 
uppgifter. 
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4 kap. Gemensamma informationssamtal  

Avseende detta stycke ser nämnden fördelar med att stärka socialnämndens ansvar 
avseende att får informationssamtal till stånd och föreslår därmed att formulering 
med ”bör” kan justeras ”har” 

Allmänna råd: Om en förälder i sin kontakt med socialnämnden framstår som 
tveksam till ett gemensamt samtal, bör socialnämnden framhålla fördelarna med att 
föräldrarna deltar samtidigt i ett informationssamtal och i de flesta fall ändå verka 
för att ett gemensamt samtal äger rum. 

Eventuell förändring: ”om en förälder i sin kontakt med socialnämnden framstår 
som tveksam till ett gemensamt samtal, har socialnämnden ett motiverande ansvar i 
att framhålla fördelarna...” 

5 kap. Tidsram och deltagande 

I lagtexten står det att informationssamtal ska hållas senast inom fyra veckor. I 
allmänna råd föreslås det att tid ska erbjudas inom en vecka. Nämnden menar att 
för att det inte ska uppstå osäkerhet kring tidskravet bör det förtydligas om det avses 
att föräldrarna erhåller en kallelse inom en vecka eller att informationssamtalet 
utförs inom en vecka. 

Barnsamtal. I Konsekvensutredning - Förslag till Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:XX) om 
socialnämndens informationssamtal - står det att “De barn som vill komma till tals 
och får information ska givetvis ändå få det.”  Möjlighet till att barnsamtal 
genomförs inom ramen för informationssamtalen bör då rimligtvis stå med under 5 
kap. Tidsram och deltagande i – Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds 
föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens informationssamtal.  

6 kap. Informationssamtalens innehåll 

1 §  

Här beskrivs innehållet i informationssamtalen. Informationssamtalet ska syfta till 
överenskommelser. Nämnden föreslår att det tydligare framgår i de allmänna råden 
att samtalsledarna har en roll att inte bar informera, utan även att hjälpa föräldrarna 
att komma fram till en överenskommelse.  

Samtalsintyg för informationssamtal (bilaga 1) 

Enligt 8 § Lag om informationssamtal ska det framgå vem som deltagit i samtalet. Vi 
föreslår därför att det finns plats för namn på två samtalsledare. Där bör även 
samtalsledarnas kontaktuppgifter finnas med, både för förälderns och tingsrättens 
kännedom. På blanketten finns endast plats för en förälders namn.  Det bör framgå 
att varje barn ska ha två intyg. Ett för varje förälder. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens remissvar 2022-01-18 
Inkommen remiss från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 
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Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens remissvar. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad  

Beslutet skickas till 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 
Förvaltningschef 
Avdelningschef BoU 
Enhetschef BoU 



 

  Socialnämnden
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-01-27 

 

7 (19) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 43525C578B874302C35F654D1A8B89EC3FBFF64D1B 

 

 

§ 2 Dnr 2021-000292 

Redovisning av vidtagna åtgärder av framkomna brister vid tillsyn av 
bostad med särskild service vid Kvarngatans gruppbostad i Lysekil  

Sammanfattning 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), har gjort en tillsyn vid Kvarngatans 
gruppbostad enligt LSS. Vid tillsynen konstaterade IVO brister som rör det 
systematiska kvalitetsarbetet, bemanningen, personalens kompetens samt 
begränsningsåtgärder.  

Socialnämnden anmodades att vidta åtgärder och beskriva dessa åtgärder i ett 
yttrande till IVO. Denna tjänsteskrivelse föreslås godkännas av socialnämnden, 
såsom nämndens yttrande. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens yttrande 2021-12-20 
IVOs beslut 2021-12-03 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande till IVO. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad  

Beslutet skickas till 

IVO 
Förvaltningschef 
Avdelningschef socialt stöd 
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§ 3 Dnr 2022-000047 

Ersättning per timme till externa utförare av personlig assistans 2022 

Sammanfattning 

Den som beviljas personlig assistans kan välja sin utförare. Den assistansberättigade 
kan välja kommunen eller annan assistansanordnare, eller att själv vara arbetsgivare 
åt sina assistenter. I de fall där kommunen har beviljat personlig assistans enligt LSS 
betalar kommunen per timme för den assistans som utförs av annan utförare än 
kommunen. Utöver detta betalar kommunen för de privata utförarnas 
sjuklönekostnader.  

Det är upp till kommunen att bedöma vilket belopp som är skäligt att utbetala per 
assistanstimme. Den assistansberättigade kan söka ersättning utöver det beloppet, 
om hen kan styrka och motivera de högre kostnaderna.  

Som jämförelsebelopp kan användas det schablonbelopp som staten betalar ut per 
timme för assistans som beviljats av Försäkringskassan (enligt SFB). Det beloppet 
ska i ett SFB-ärende täcka alla kostnader, inklusive sjuklönekostnader. För 2021 var 
det beloppet 315 kr per timme. För 2022 är det 319,70. Socialnämnden beslutade 
inför 2021 att timersättningen skulle motsvara 97% av schablonbeloppet avrundat 
till hel krona. Det blev då 306 kr per timme.  

Socialnämnden föreslås fatta beslut om att betala en timersättning i nivå med 97% 
av schablonbeloppet avrundat till hel krona, dvs 310 kr per assistanstimme,  
från 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-04 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att från och med 2022-01-01 betala ut 310 kronor per 
timma för personlig assistans utförd av extern assistansutförare. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Avdelningschef socialt stöd 
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§ 4 Dnr 2021-000176 

Redovisning av inställning till de brister som IVO konstaterat vid tillsyn 
av Lysekils kommuns kontroll av tillstånd för privata utförare av 
hemtjänstinsatser 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en nationell tillsyn för att se i 
vilken utsträckning kommuner anlitar privata utförare av hemtjänstinsatser. IVO 
konstaterar att Lysekils kommun brister i sin kontroll av tillstånd för privata 
utförare av sådana tjänster. 

IVO har konstaterat följande brister: 

 Lysekils kommun anlitar en privat utförare av hemtjänst som inte har tillstånd 
från IVO att bedriva sådan verksamhet. 

 Lysekils kommun har inte kontrollerat att den privata utföraren av 
hemtjänstinsatser som anlitas i kommunen har tillstånd från IVO att bedriva 
hemtjänst. 

Det berörda ärendet avser ett bolag som socialförvaltningen anlitar för en brukare. 

Socialnämnden har inget att invända mot de av IVO konstaterade bristerna. Lysekils 
kommun har använt sig av bolaget AO Assistans och AO Assistans har inget tillstånd 
att bedriva sådan verksamhet som beviljats. Huruvida bolaget har tillstånd har inte 
kontrollerats i samband med uppföljningar i ärendet. 

Avtalet om att utföra insatsen tecknades med bolaget 2017, vid denna tidpunkt 
krävdes inte tillstånd för bolag som utförde detta.  

Sedan den 1 januari 2019 får ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller 
enskild individ, inte utan tillstånd från IVO, yrkesmässigt bedriva hemtjänst. Den 
som påbörjat hemtjänstverksamhet före den 1 januari 2019 skulle enligt 
övergångsbestämmelsen till lagändringen, senast den 1 mars 2019 ansöka om 
tillstånd för att få fortsätta bedriva verksamheten. AO Assistans ansökte inte om 
detta tillstånd i samband med övergångsbestämmelserna och Lysekils kommun har 
sedan de infördes inte följt upp om bolaget har tillstånd. Att tillstånd sakandes 
uppmärksammandes av Inspektionen för vård och omsorg i samband med tillsynen 
våren 2021, och har varit känt för kommunen sedan 2021-05-20.  

I dialog med AO Assistans har bolaget ansökt om tillstånd i juni 2021, för att få 
bedriva hemtjänst. I avvaktan på beslut om tillstånd har kommunen valt att inte 
byta utförare. IVO inhämtar nya uppgifter i ärendet 2021-11-26 och då konstateras 
att förvaltningen fortfarande anlitar AO Assistans trots att de inte ännu har fått rätt 
tillstånd.  

I samband med att beslut från IVO inkommer till socialförvaltningen 2021-12-07, 
vidtages omedelbara åtgärder för att avhjälpa de av IVO konstaterade bristerna. 
Dessa består i planering för att genomföra insatsen i egen kommunal regi. Denna 
åtgärd bedöms kunna vara genomförd 2022-02.28. 
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Vidare kommer chefer inom avdelningen för Vård och omsorg informeras om IVOs 
beslut och få information om att hjälp finns att få via kommunens upphandlare samt 
förvaltningens ledningsstab om köp av tjänst skulle bli aktuellt igen. Åtgärd kommer 
att slutföras per senast 2022-01-31.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-13 
IVOs beslut 2021-12-03  
 
På grund av jäv deltar inte Philip Nordqvist (M) i handläggningen i detta ärende. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förvaltningens ställningstagande avseende de 
konstaterade bristerna samt förvaltningens förslag till åtgärder och översänder 
dessa till IVO. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad  

Beslutet skickas till 

IVO 
Förvaltningschef 
Avdelningschef VoO 
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§ 5 Dnr 2021-000427 

Yttrande gällande inkommen remiss - Samråd om detaljplan för Ulseröd 
1:29 m.fl., Lysekils kommun  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Ulseröd 
1:29 m.fl. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheterna för 
bostadsexploatering på den största delen av Ulseröd 1:29 samt Ulseröd 1:27 och 
1:56. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen från 2006. I dagsläget finns ca 
tio fastigheter (villor) i området.  

Fastighetsägarna har med planarbetet önskat undersöka möjligheterna för markens 
lämplighet för bostadsexploatering på de delar av de aktuella fastigheterna som idag 
är obebyggda. Planen innebär en förtätning av befintlig bebyggelse med ca 20-25 
bygglovspliktiga byggnadsverk.  

Socialförvaltningen ser positivt på kommunens intention att utveckla kommunen till 
att bli mer attraktiv för boende året runt.  

Då den aktuella planen gäller ett område och en bebyggelse som med stor 
sannolikhet kommer att vara attraktiv för barnfamiljer, vill socialförvaltningen 
framföra följande synpunkt till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

- I dagsläget saknar detaljplanen en tydlig barnkonsekvensanalys där barnens 
perspektiv och rättigheter beaktas och att detaljplanen kompletteras med detta.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens yttrande 2022-01-11 
Detaljplan för Ulseröd 1:29 m fl 
Meddelande om samråd 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar yttrandet till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Under sammanträdet framkommer att nämnden vill komplettera yttrandet med en 
vägförbindelse, det vill säga en gång- och cykelväg från Ulseröd 1:29 m fl, som 
ansluter till gång- och cykelvägen som går fram till Fiskebäcks äldreboende. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 6 Dnr 2021-000408 

Intern kontroll 2022 - kontrollmoment och plan 2022 

Sammanfattning 

Intern kontroll är en del i kommunens kvalitetsarbete och fungerar som ett stöd för 
att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt. Det handlar om 
att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. 

Nya riktlinjer för kommunens Interna kontroll är framtaget och beslutade per  
2021-12-15 § 158 med dnr KS 2021-000231. 

I enlighet med styrdokument för intern kontroll ska denna bidra till:  

 Att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet.  

 Att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är 
tillförlitlig och rättvisande.  

 Att verksamheten efterlever lagar, avtal och styrande dokument.  

Intern kontroll ska också uppmärksamma oss på brister som kan förekomma i 
verksamheten och vara underlag för att vidta åtgärder för att komma tillrätta med 
dessa brister. 

Förvaltningen har tagit fram förslag till granskningsaktiviteter som ska genomföras 
under perioden januari till september 2022. I enlighet med det av KS beslutade 
årshjulet ska resultatet från årets kontroller redovisas för nämnden i oktober 2022.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-17 
Intern kontroll – plan 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar godkänna förvaltningens plan för granskningsaktiviteter 
utifrån de utvalda processerna. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Utredare 
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§ 7 Dnr 2022-000060 

Lokalförsörjningsplan 2022 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har ett stort behov av lokaler för boenden och andra 
verksamheter, vilka växlar beroende på utveckling och omfattning över tid. 
Lokalbehovsplanen syftar till att åstadkomma en god långsiktig planering av 
samtliga lokaler, ett effektivt nyttjande av kommunens egna lokaler samt att utgöra 
underlag för kommunen investeringsbehov på kort och lång sikt. 
Planen skall uppdateras varje år och förvaltningarnas planer utgör bas för den 
kommungemensamma lokalförsörjningsplanen. 

Beslutsunderlag 

Lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen 2023 
Dimensionering och lokalisering av boendeplatser 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner lokalförsörjningsplan 2023 för socialförvaltningen. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Avdelningschefer socialförvaltningen 
Förvaltningsekonom 
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§ 8 Dnr 2022-000039 

Sammanställning - Beslut om särskilt boende  

Sammanfattning 

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

Hampus Karlsson, avdelningschef VoO informerar om covid-19 läget inom vård och 
omsorgsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av rapport till socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 9 Dnr 2022-000024 

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

Sammanfattning 

Socialnämnden får information om avvikelser som: lex Sarah, lex Maria och 
inkomna synpunkter/klagomål i upprättad lista.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning på avvikelser 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 
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§ 10 Dnr 2022-000008 

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige: 

§ 146 - Begäran från socialnämnden om godkännande av den negativa       
 budgetavvikelsen. 

§ 159 - Revidering av arkivreglemente 

§ 158 - Revidering av Riktlinjer för intern kontroll 

§ 149 - Kommunens klimatlöften inför 2022 

§ 148 - Investeringsbudget 2022  

§ 147 - Uppföljningsrapport 4 2021 för Lysekils kommun 

Kommunstyrelsen: 

§ 189 - Redovisning till kommunstyrelsen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 2021 

§ 192 - Intern kontroll – sammanställning av granskning 2021 

Rådet för folkhälsa och social hållbarhet – Sammanträdesprotokoll 2021-11-23 

JO – Justitieombudsmannen – Anmälan mot socialnämnden i Lysekils kommun 

Beslutsunderlag 

Inkomna skrivelser, beslut och domar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser, beslut och domar 
för förtecknats i protokoll 2022-01-27, § 10. 
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§ 11 Dnr 2022-000002 

Redovisning av delegationsbeslut  

Sammanfattning 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstepersoner enligt socialnämndens delegationsordning. 

Socialnämnden tar del av de fattade delegationsbeslut som förtecknats i lista till 
socialnämndens sammanträde 2022-01-27. 

Ordförande- och biståndshandläggarbeslut anmäls 

Arbetsutskottets sammanträde: 2022-01-04 och 2022-01-18 

Beslut enligt: 

SoL – Socialtjänstlagen 

LVM – lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU – Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Beslutsunderlag 

Sammanställd lista över fattade delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen 
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§ 12 Dnr 2022-000040 

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande  

Förvaltningschef 

Ekonomiskt resultat 2021 för socialnämnden blev -5,2 mkr. Hemtjänsten har 
vidtagit åtgärder vilket gett resultat. Placeringar i familjehem, psykiatri och LSS 
externt är orsak till vårt minus. Socialnämnden kommer att få ta del av halva 
överskottet för 2020 med 2,5 mnkr. Kvarstående 2,7 mnkr får nämnden troligtvis ta 
med hälften av summan till 2022. Åtgärder är planerade för detta. 

Rekryteringsläget – förvaltningen har två tjänster ute MAS är ännu inte klar och 
tjänsten som avdelningschef inom mottagning och utredning, där ska förvaltningen  
kalla fyra personer på intervju under vecka 6. 

Covidläget just nu – Totalt är 98 personer sjuka (20%). Det innebär att det är 
bekymmersamt. Det kommer att bli omfördelning inom VoO beredskap under 
helgen. Personalen uppmanas att de som kan, att sätta upp sig på extrapass. 
Personalen och chefer gör ett oerhört stort arbete nu. Har annons ute för att 
bemanna verksamheten. Ovaccinerad personal som haft covid är skyddade tre 
månader framåt.  

Ung Omsorg – Ett företag som har ett koncept att skapa aktiviteter på äldreboenden 
under helgerna. Förvaltningen har skrivit ett avtal med företaget som ska vara på 
Skärgårdshemmet med aktiviteter under helgerna. Detta finansieras med beviljat 
statsbidrag för att undvika äldres ensamhet. 

Heltidsresan 2022 – Avtal är skrivet och gäller från och med 1 februari 2022.  

Skaftödialogen den 14 februari – Eva Andersson, Ricard  Söderberg och Ronny 
Hammargren är inbjudna till Skaftö den 14 februari. Frågan kring ”Hur ska 
ålderdomen vara på Skaftö” ska diskuteras och vad som har dokumenterats i frågan. 
Ska också ha med sig inRiktas rapport. Information ges på nästs socialnämndsmöte. 

Handläggningstider BoU för december – Har inte sammanställt någon rapport på 
grund av sjukdom, men det finns inga avvikelser. Rapport kommer till nästa 
sammanträde. 

Ordförande/vice ordförande 

Ordföranden och vise ordföranden har inget att rapportera 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen 
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§ 13 Dnr 2022-000041 

Övrigt – Anmälda frågor 

Sammanfattning 

Hur används privata telefoner i socialnämndens verksamheter? Finns det 
instruktioner på hur man får använda sin privata telefon under arbetspasset? På 
kommunens boenden pågår kontinuerligt dialog om förhållningssätt och etik. 

Hur hanteras ett socialt kontrakt? Och när övergår det till eget kontrakt? Står det i 
bostadskontraktet mellan socialförvaltningen och LysekilsBostäder? 
Förvaltningschefer återkommer med svar på frågan.  

Om man beviljats bistånd till att vistas på behandlingshem, har inte förvaltningen 
någon uppföljning och plan under pågående vårdperiod? Förvaltningschefen svarar 
på frågan.  

Har kommunen någon språkpolicy om vilket språk man ska använda när man är på 
arbetsplatsen? Förvaltningschefen svarar på frågan. 

Familjecentral inget har hänt i frågan, väntar på beslut från förvaltningsrätten 
gällande jävsfrågan. Frågan tar upp vid nästa presidiemöte hur man går vidare med 
frågan. 

Rådet för folkhälsa och social hållbarhet, deras protokoll behöver socialnämnden få 
ta del av. Protokollet kan sas upp på informationspunkterna som finns till varje 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen. 
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