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Förvaltningen har upprättat en patientsäkerhetsberättelse för 2021. 
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patientsäkerheten har bedrivits under 2021. 
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Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 
tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten. 

Patientsäkerhetsberättelsen utgår från lagkrav och följer strukturen för den 
nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen 
utgår även från metodiken för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, 
PSL 2010:659 och SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §.  
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Inledning 

Patientsäkerhetsberättelsen utgår från lagkrav och följer strukturen för den nationella 
handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. 
Patientsäkerhetsberättelsen utgår även från metodiken för systematiskt kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbete. 
 

PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt 
redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  
  
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur 
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i 
verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter 
tillgodoses.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024” 
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SAMMANFATTNING 

Under 2021 har patientsäkerhetsarbetet i hög grad fokuserats på den pågående pandemin. 
Målet har varit att bibehålla en hög patientsäkerhet i verksamheten samt försöka förhindra 
att patienter och vårdpersonal insjuknar i Covid-19. 

Extra utbildningsinsatser i basala hygienrutiner och klädregler har utförts i samverkan med 
Vårdhygien, VGR. 

Rutiner från Vårdhygien och Smittskydd i Västra Götalandsregionen kom fortlöpande och 
reviderades många gånger under året. Enhetscheferna i verksamheten arbetade intensivt 
med att försöka få vårdpersonalen att känna sig trygga i sitt dagliga arbete, i en situation 
som ingen var van vid. 

SKR upprättade ett krisavtal gällande beställning av skyddsutrustning vilket innebar att 
tillgången till skyddsutrustning säkrades för Lysekils kommun. 

Regelbundna samverkansmöten tillsammans med Vårdhygien och Smittskydd i Västra 
Götaland och ett pandemiteam i Lysekils kommun har bidragit till ökad samverkan samt 
strukturerad informationsöverföring. 

Folkhälsomyndigheten satte fokus på att skydda de äldre i samhället och under januari 
påbörjades vaccination mot covid för personer i Fas 1 samt deras hushållskontakter.  

Lysekils kommun har sedan under året följt de prioriteringsordningar för vaccin som 
upprättats av Folkhälsomyndigheten. 

För att ytterligare stärka skyddet kring dessa patienter införde Lysekils kommun i februari 
antigenprovtagning i samverkan med Närhälsan Lysekil på all personal samt besökare på 
kommunens särskilda boenden och kunde därmed häva det besöksförbud som införts april 
2020. Antigenprovtagningen avslutades i juli. 

Under tidig vår påbörjades även storskalig vaccination av personal inom kommunens vård 
och omsorg. Detta utfördes av en extern aktör. 

Lysekils kommun har haft få antal smittade av covid under året och personalens följsamhet 
till gällande rutiner avseende vårdhygien samt skyddsutrustning har varit mycket god. Under 
sommaren sågs något mindre utbrott inom ett hemtjänstområde men smittspridningen 
kunde snabbt ramas in och begränsas i samverkan med smittskyddsläkare. 

Patienter på kommunens särskilda boende erbjöds även ett högdosvaccin mot årets 
säsongsinfluensa enligt riktlinje från Smittskydd, VGR. 

Den första maj infördes ett nytt dokumentationssystem, Combine, för socialförvaltningens 
verksamheter samt även ett nytt system för avvikelsehantering, DF Respons. 

Socialförvaltningen har även under året infört digitala läkemedelsskåp i ordinärt boende. 

Utifrån att vi under året befunnit oss i en pandemi som begränsat antalet deltagare vid 
delegeringsutbildningar har sjuksköterskeenheten upprättat en digital läkemedelsutbildning 
som även har visat sig besparat sjuksköterskeresurser för verksamheten. 

Under året har även rutinen för hantering av avvikelser och tillbud gällande hälso- och 
sjukvård uppdaterats med ett klart fokus på att se lärandet i händelser av avvikelser eller risk 
för avvikelser för att förhindra att liknande händelser inträffar igen. 
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

För att kunna nå den nationella visionen ”God och säker vård – överallt och alltid” och det 
nationella målet ”ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada”, har fyra grundläggande 
förutsättningar identifierats i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.  
 

Engagerad ledning och tydlig styrning  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och 
kompetent ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla 
nivåer.  

Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1-3 § 

Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med den hälso- och sjukvård  
som erbjuds inom socialförvaltningen, Lysekils kommun. Likaså ska varje  
medarbetare kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en trygg och  
säker vård kan ges. Med stöd av ledningssystemet ska kvalitetsarbetet ledas, planeras  
och följas upp. Resultaten ska sedan ligga till grund för att förbättra verksamheten. 
Gemensamt för samtliga verksamheter är att upprätthålla och utveckla kvalitet och  
säkerhet inom ramen för detta kvalitetsledningssystem. Ett systematiskt teamarbete  
ska ligga till grund för att identifiera, riskhantera och åtgärda händelser som  
uppkommit. När medarbetare använder framtagna rutiner och när rutiner  
systematiskt ses över och revideras sker ett ständigt förbättringsarbete som leder till  
att både patienter, närstående och medarbetare känner sig trygga. 

Organisation och ansvar 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 § och 9 §, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 1 

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 
Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar ansvar och samverkan avseende hälso- och 
sjukvård mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är ett 
huvudavtal. Därtill finns överenskommelser som enligt hälso-och sjukvårdslagen ska 
upprättas mellan parterna vilka utgör underavtal. Underavtalens utformning, 
uppföljningar och giltighet är direkt kopplade till huvudavtalet. Underavtal finns för t.ex. 
områden som:  
• Samverkan vid in-och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård  

• Läkarmedverkan  
• Rehabilitering och habilitering  
• Personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk  
• Beslut om egenvård  
• Läkemedel  
• Medicintekniska produkter  
• Läkemedelsnära produkter  

• Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård 
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Ansvarsfördelning 

Alla medarbetare ansvarar för att  

• Den som först upptäcker avvikelsen kontaktar tjänstgörande sjuksköterska.  

• Använda SBAR rapporteringsstöd. 

• Rapporterar i avvikelsesystemet och dokumenterar i verksamhetssystem.  

• Uppmärksamma avvikelsen och vidta omedelbar åtgärd efter behov.  

• Delta i analys och förbättringsarbete utifrån aktuella avvikelser. 

 

Enhetschef ansvarar för att  

• Personalen har kunskap om rutinen att registrera avvikelser  

• Följa upp avvikelser regelbundet och presentera på APT eller annat personalmöte  

• Berörda yrkeskategorier gör en gemensam händelseanalys av inkomna avvikelser. 

• Resultatet av händelseanalysarbetet leder till förbättringsförslag för att minska risken 

för upprepning  

• Återföra förbättringsförslag till personalen  

• Följa upp resultaten av förbättringsförslag  

• Använda erfarenheterna av avvikelserna som underlag i kvalitetsarbetet inom egen 

enhet. 

 

Legitimerad personal ansvarar för  

• Bedöma vilka hälso- och sjukvårdsåtgärder som behöver vidtas. 

• Bedöma allvarlighetsgraden av händelsen (kategori 1-4)  

• Utreda och följa upp avvikelser inom område medicintekniska produkter och 

rehabilitering (kategori 1-2)  

• Vara behjälplig vid utredningar av avvikelser inom hälso- och sjukvård  

• Lyfta avvikelser på team-möte  

• Delta i det gemensamma händelseanalysarbetet av inkomna avvikelser 

• Vid vårdskada och risk för allvarlig vårdskada rapportera till MAS (kategori 3 och 4)  

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att  

• Det finns rutiner för hälso- och sjukvårdsarbetet.  

• Bistå enhetschef med att bedöma och besluta om fortsatt handläggning av 

inrapporterade hälso- och sjukvårdsavvikelser. 

• Bedöma och utreda vilka avvikelser som ska anmälas vidare till IVO och/eller 

Läkemedelsverket. 

• Återkoppla resultatet från internutredningar till enhetschef och avdelningschef.  

• Vid händelser av allvarlig karaktär (Lex Maria) rapportera till nämnd.  

• Analysera samtliga avvikelser som skett under året ur ett patientsäkerhetsperspektiv 

i Patientsäkerhetsberättelsen.  
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Avdelningschef ansvarar för att  

• Resultatet av händelseanalyserna blir ett underlag för kvalitetsförbättringar i 

verksamheten.  

• Återföra kvalitetsförbättringar mellan och inom avdelningar.  

• Det finns ett ändamålsenligt och känt system för avvikelsehantering. 

• Redovisa kvalitetsförbättringarna.  

• Synliggöra kvalitetsarbetet. 

 

Förvaltningschef hälso- och sjukvård ansvarar för att  

• Information om gällande rutiner förs ut i verksamheten. 

• Rutiner följs i verksamheten.  

• Kommunicera, handleda och stödja enhetschefer och annan berörd personal i 

verkställande av hälso- och sjukvårdsrutiner.  

• Personal har rätt kompetens i frågor som berör hälso- och sjukvård. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 

Lysekils kommun hanterar avvikelser gentemot andra vårdgivare i systemet 
MedControl. 
Under året har fem avvikelser upprättats av annan vårdgivare där Lysekils kommun 
brustit. Tre av dessa berör informationsöverföring och de övriga två är upprättade för 
personer som inte är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. 
Inkomna avvikelser hanteras på Mas-möte där sjuksköterskor och MAS ingår. 
För att nå bästa resultat i en förändring ska olika kompetenser som kompletterar     
varandra samverka i team. 

          För att nå bästa resultat i en förändring ska olika kompetenser som kompletterar   
varandra samverka i team 

Arbetet ska präglas av ett öppet och tillåtande klimat med fokus på ett ständigt 
lärande och utveckling av verksamheten. Kommunikationen inom gruppen har visat 
sig ge ökad motivation för arbetet då man finner arbetet mer meningsfullt och att det 
ger möjlighet att påverka arbetets innehåll. 
Kommunikation och ömsesidigt förtroende är också kriterier för effektivt 
teamarbete. 
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En god säkerhetskultur  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god 
säkerhetskultur. Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som 
främjar säkerhet.  
 

Inom socialförvaltningen har varje chef ansvar för att 
patientsäkerhetsarbetet följer framtagen Riktlinje ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete samt att återrapportering sker enligt 
egenkontrollsplan vilket leder till en ständig återkoppling och löpande utveckling av 
patientsäkerhetsarbetet. Socialnämnd informeras dels vid planerade tidpunkter under året 
men också däremellan då verksamhetschef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska bedömer 
att det finns ett behov 

Adekvat kunskap och kompetens 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns 
tillräckligt med personal som har adekvat kompetens och goda 
förutsättningar för att utföra sitt arbete.  
Omställning till den Nära vård kommer att innebära en förskjutning av 
vårdgivargränser och redan nu ser vi ökade krav på den kommunala hälso- 
och sjukvården. Multisjuka patienter med mer intensiva vårdbehov kommer att vårdas i 
hemmen. Den nära vården gör att Lysekils kommun kommer att behöva förstärka och utöka 
personalens vårdkompetens/kunskapsnivå. 

 
 

 

Patienten som medskapare  

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Patienter och i förekommande fall närstående ska ges sakkunnig och 
omsorgsfull hälso- och sjukvård samt ska den så långt som möjligt 
utformas och genomföras i samråd med patienten. Patient och/eller 
närstående ska alltid bli informerade vid utredning av vårdskada och 
ombeds också att lämna en egen redogörelse muntligt eller skriftligt om händelsen när det 
finns skäl för det. Patient och/eller närstående som vänder sig till någon i kommunen ska bli 
informerad om vart man vänder sig för att framföra klagomål och synpunkter, i första hand 
till närmaste chef. Patientnämnden finns även som ett stöd. 
En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och de närståendes 
delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är välinformerad, deltar aktivt i sin vård och 
ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Att patienten 
bemöts med respekt skapar tillit och förtroende. Under 2022 kommer sjuksköterskeenheten 
att jobba vidare med digitala vårdmöten vilket är en möjlighet till läkarbesök via digital 
utrustning där även närstående har möjlighet att delta. 
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AGERA FÖR SÄKER VÅRD 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  

Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i den omfattning 
som krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen kan 
innefatta jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, i 
jämförelse med andra verksamheter, nationella och regionala uppgifter. 
 
Ett fortlöpande förbättringsarbete, som bygger på lärande och 
utveckling, till exempel en förbättringsmodell, är en viktig grund 
för ett framgångsrikt patientsäkerhetsarbete. Under rubriken 
Agera för säker vård kan arbetsprocessen för ett systematiskt 
kvalitets- och patientsäkerhetsarbete användas genom att följa 
nedanstående fyra steg, vilka utgör strukturen i 
verksamhetssystemet för avvikelsehantering, DF Respons. 

 

1. Identifiering 
2. Analys 
3. Åtgärder 
4. Uppföljning av åtgärd 

 

 

Öka kunskap om inträffade vårdskador  

SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 

2010:659 3 kap. 3 § 

Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och vårdskador 
ökar kunskapen om vad som drabbar patienterna när resultatet av 
vården inte blivit det som avsetts. Kunskap om bakomliggande orsaker 
och konsekvenser för patienterna ger underlag för utformning av åtgärder 
och prioritering av insatser.  
Som grund i den uppdaterade rutinen för hantering av avvikelser och tillbud gällande hälso- 
och sjukvård står lärandet utifrån händelseanalys. Händelseanalysgruppen sätts samman 
utifrån den kompetens som med kunskap och erfarenhet an bidra till lärandet och 
uppdatering av rutiner. 
 
 

Tillförlitliga och säkra system och processer  

Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en 
naturlig del av verksamhetsutvecklingen kan både de reaktiva och 
proaktiva perspektiven på patientsäkerhet bejakas. Genom att minska 
oönskade variationer stärks patientsäkerheten.  
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I Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (HSLF-FS 
2017:40) finns krav på att hantera avvikelser med syftet att identifiera och åtgärda brister 
och risker i verksamheten. Rutin för avvikelseprocessen gällande hälso- och sjukvård 
beskriver rapportering, dokumentation, bedömning, utredning, analys, åtgärder och 
uppföljning av avvikelser samt hur erfarenheterna sprids i verksamheten för att skapa 
lärande och förhindra att händelsen upprepas. Rutinen för avvikelseprocessen har 
uppdaterats under 2021. 
 
 

 

Säker vård här och nu  

Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan 
människor, teknik och organisation. Förutsättningarna för säkerhet 
förändras snabbt och det är viktigt att agera på störningar i närtid.  

Är vården säker idag?  

En säker vård förutsätter att det finns tillräckligt med hälso- och 
sjukvårdspersonal med relevant kompetens och goda förutsättningar för att kunna utföra 
sitt arbete. Personalen behöver ha en bra arbetsmiljö och tillgång till kompetensutveckling 
och fortbildning. Det är även viktigt att vården upprätthåller en god beredskap för oväntad 
belastning, avbrott och kriser genom exempelvis simuleringsövningar och katastrofövningar. 
Helt centralt är att det finns en tydlig och engagerad ledning som stödjer arbetsplatser med 
en god säkerhetskultur och ett öppet klimat – där alla har möjlighet att lyfta frågor om 
patientsäkerhet som sedan hanteras. 

Grundläggande förutsättningar för säker vård enligt Socialstyrelsen (2020): 

• E gagerad ledning och tydlig styrning 

• E  god säkerhetskultur 

• Adekvat ku skap och ko pete s 

• Patie te  so  edskapare 

Riskhantering  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 

Vårdgivare ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna 
inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska 
vårdgivare uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och bedöma vilka negativa 
konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen.  
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Samtliga avvikelser riskbedöms utifrån allvarlighetsgrad samt risk för återkommande 
händelser i DF Respons. 

Stärka analys, lärande och utveckling  

Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande arbetet 
inom hälso- och sjukvården. När resultaten används för att förstå vad 
som bidrar till säkerhet, hållbarhet, önskvärd flexibilitet och goda 
resultat, kan verksamheten utvecklas så att kvaliteten och säkerheten 
ökar och risken för vårdskador minskar.  

Avvikelser 
PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 

Under året har ett nytt verksamhetssystem för dokumentation och avvikelsehantering 
implementerats successivt. Hemvårdens arbete planeras utifrån TES och det i 
kombination med digital signering av läkemedelsöverlämning och digitala läkemedelsskåp 
kommer med största sannolikhet att under 2022 påvisa minskat antal avvikelser kring 
läkemedelshantering vilket tidigare år varit ett utvecklingsområde. Statistik för 2021 är 
inte fullständig eftersom de förändringar vi utfört skett under årets sista del. 

För perioden 2021-05 – 2021-12 har det utifrån riskanalys framkommit tre allvarliga 
avvikelser för hälso- och sjukvården i Lysekils kommun men ingen av dessa har varit av 
sådan karaktär att de skickats vidare till Inspektionen för vård och omsorg.  

 

 

 

Öka riskmedvetenhet och beredskap  

Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som 
flexibelt kan anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade 
förhållanden med bibehållen funktionalitet, även under oväntade 
förhållanden. I patientsäkerhetssammanhang beskrivs detta som 
resiliens.  

Framtiden kommer erbjuda utmaningar både inom personal- samt 
kompetensförsörjning. I och med Nära vård kommer allt större andel att vårdas hemma med 
avancerade insatser som tidigare utförts inom slutenvården. Lysekils kommun kommer 
enligt prognos att ha större andel äldre invånare vilket kan innebära en hårdare belastning 
för den kommunala hälso- och sjukvården. 

Med lärdom av arbetet med pandemin har det visat sig att det varit en framgångsfaktor att 
verksamheterna klarat av snabba omställningar med närvarande enhetschefer. 

 

MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 

Mål: Minska risken för att avvikelser upprepas eller riskerar att uppstå 

Strategier 
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• Arbeta i tvärprofessionella händelseanalysgrupper kring avvikelser och tillbud. 

• Låta lärandet stå i fokus för fortsatt utveckling av våra verksamheter 

Mål: Öka kvalitén på vården genom att utifrån individens perspektiv ge effektiv och säker 

vård. Att rätt vård ges på rätt vårdnivå genom strukturerade bedömningar och säker 

informationsföring.  

Strategier  

• Införa SBAR för legitimerad personal och omsorgspersonal/stödassistenter/personliga 

assistenter. SBAR är en struktur för hur kommunikation och informationsöverföring ska 

genomföras på ett patientsäkert sätt.  

Mål: Skapa ökad patientsäkerhet och trygghet för legitimerad personal genom säker 

dokumentation.  

Strategier  

• Utifrån journalgranskningsmall genomföra journalgranskning av HSL-journaler regelbundet, 

på gruppnivå 
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Inledning 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska arbetet med att systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras (SOSFS 2011:9). Den här 

kvalitetsberättelsen beskriver 

− hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

har bedrivits,  

− vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, och  

− vilka resultat som har uppnåtts.  

Socialnämndens patientsäkerhetsarbete under 2021 redovisas i en separat 

patientsäkerhetsberättelse.  

Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av kvalitetsarbetet som bedrivits i förvaltningen. Då det 

saknas systematisk dokumentation av kvalitetsarbetet baseras kvalitetsberättelsen istället på svaren 

på en enkät om årets kvalitetsarbete som har skickats ut till socialförvaltningens alla enhets- och 

avdelningschefer. Förvaltningens kvalitetsarbete redovisas även på annan plats, t.ex. i årsrapporter.  

Socialförvaltningens organisation och verksamhet 

Socialförvaltningen är indelad i tre övergripande avdelningar som i sin tur är indelad i enheter. 

Avdelningen för mottagning och utredning 

Avdelningen är uppdelad i två enheter, Vuxenenheten och Barn- och ungdomsenheten. 

Vuxenenheten tar emot ansökningar och orosanmälningar, utreder och bedömer behov, fattar beslut 

om insatser och följer upp besluten. Enheten arbetar också med uppsökande verksamhet, stöd till 

anhöriga, boendesamordning, våld i nära relationer samt handläggning av serveringstillstånd.  

Barn- och ungdomsenhetens målgrupp är barn och ungdomar och deras föräldrar. Enheten tar emot 

ansökningar och orosanmälningar, utreder och bedömer behov, fattar beslut om insatser och följer 

upp besluten. Enheten arbetar även med fastställande av faderskap, moder- och föräldraskap, 

adoptionsutredningar och utredningar om vårdnad, boende och umgänge.  

Avdelningen för vård och omsorg 

Avdelningen är uppdelad i 13 enheter. Avdelningen verkställer beslut om insatser i form av t.ex. 

hemtjänst, äldreboende, korttidsboende, dagverksamhet och ansvarar för kommunal hälso- och 

sjukvård. I avdelningen ingår även Bemanningsenheten, vilken bemannar alla enheter inom 

avdelningarna för vård och omsorg och socialt stöd.  

Avdelningen för socialt stöd 

Avdelningen består av sex enheter. Avdelningen verkställer insatser till personer med 

funktionsnedsättning, t.ex. barn- och vuxenboende enligt LSS, psykiatriboende, boendestöd, 

korttidsverksamhet för barn och unga och personlig assistans. Enheten Resursteamet på avdelningen 

ansvarar för förebyggande verksamhet, individuellt inriktat behandlingsarbete 

och familjehemsverksamhet för målgruppen barn och ungdomar 0-20 år och deras föräldrar. 

Resursteamet arbetar också med serviceinsatser och biståndsbedömda insatser för personer med 

missbruksproblematik.  
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Styrmodeller för kvalitetsarbete  
Hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS är komplexa verksamheter. För att hålla 

en god kvalitet i verksamheterna är det viktigt att det finns tydliga dokumenterade strukturer för mål 

och verksamhetsstyrning och för systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.  

Socialnämndens kvalitetsarbete utgår från kommunens styrmodell och från nämndens 

kvalitetsledningssystem vilka båda syftar till att säkerställa att verksamheterna utför sitt 

grunduppdrag med god kvalitet.  

Kommunens styrmodell  

Med utgångspunkt från kommunens och verksamheternas grunduppdrag delas styrmodellen in i tre 

delar:  

1. Ekonomistyrning och resursfördelning (ramstyrning)  

2. Mål och uppdrag för utvecklingsarbete  

3. Kvalitetssäkring av grunduppdraget  

Kvalitetssäkringen av grunduppdraget görs genom att varje verksamhet följer upp verksamheten 

utifrån ett antal faktorer som är kritiska för verksamheternas kvalitet samt ett antal indikatorer som 

ska visa om verksamheterna når upp till sina kvalitetsfaktorer. Visar resultatet av 

kvalitetsindikatorerna (punkt 3 ovan) att kvaliteten behöver förbättras kan det göras genom 

ekonomistyrning (punkt 1) och/eller målstyrning (punkt 2).  

Socialnämndens kvalitetsledningssystem  

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete ska Socialnämnden säkerställa att det finns ett ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. Föreskrifterna gäller för samtliga verksamheter enligt SoL, LSS och HSL, 

inklusive LVU och LVM. Föreskrifterna ska även tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet 

som vårdgivare ska bedriva enligt PSL.  

Socialnämnden antog under april 2017 riktlinjer för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

och reviderade dessa i december 2020. Syftet med ledningssystem för kvalitet är att:  

• verksamheten identifierar och arbetar utifrån de processer och rutiner som behövs för att 

säkra verksamhetens kvalitet  

• verksamheten följer upp och förbättrar sin kvalitet med hjälp av riskanalys, egenkontroll och 

avvikelsehantering.  
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Processer och rutiner 

Under 2021 har ett flertal riktlinjer, processer och rutiner tagits fram eller reviderats inom 

förvaltningen. Flera av styrdokumenten har tagits fram som svar på brister i existerande arbetssätt 

som har identifierats i intern kontroll, egenkontroller, avvikelsehantering och riskanalyser.  

En lista över de processer och rutiner som upprättats under året finns i bilaga 1. 

Flera av förvaltningens huvudprocesser med tillhörande rutiner är ännu inte kartlagda och/eller 

tillgängliggjorda i rutinmapp och på intranät.  

Enligt föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9, 4 kap. 2-4 

§§ ska de processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet identifieras, beskrivas och 

fastställas. Vidare ska det utarbetas rutiner för de aktiviteter som ingår i processerna.  

Enligt nämndens riktlinjer ska processerna och rutinerna identifieras och kartläggas på alla nivåer 

och oftast fastställas av förvaltnings- eller avdelningschef.  

Enligt riktlinjerna ska processer och rutiner finnas samlade på socialförvaltningens sidor på 

kommunens intranät. Processansvarig/Dokumentansvarig ska ansvara för att processen/rutinen 

hålls tillgänglig på insidan och i rutinmapp. 
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Samverkan 

Rutin för samverkan mellan Socialförvaltningens avdelningar finns. Samverkansrutiner och 

samverkansavtal finns dock inte tillgängliga på insidan.  

Avdelningen för mottagning och utredning 

Barn- och ungdomsenheten samverkar med enheterna inom avdelningen för socialt stöd, främst 

Resursteamet. Enheten samverkar också med utbildningsförvaltningen. Externt samverkar enheten 

med polisen, primärvården och Barn- och ungdomspsykiatrin. 

Vuxenenheten samverkar med hyresvärdar enligt avtal. 

Avdelningen följer överenskommelsen om samarbete mellan VG-regionen och kommunerna i 

Västragötalandsregionen kring personer med psykisk sjukdom samt beroendeproblematik. 

Avdelningen för vård och omsorg 

Hemtjänsten och äldreboendena samverkar runt den enskilde löpande och vid behov genom 

avstämningar och möten med legitimerad personal och biståndshandläggare  

Teamträffar syftar till att följa upp vården och omsorgen för den enskilde. Vid träffarna görs också 

riskbedömningar för t.ex. fall, trycksår och undernäring. På teamträffarna medverkar enhetschef, 

sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och vid behov fysioterapeut. Teamträffar runt den 

enskilde hålls var fjärde vecka på äldreboendena och en gång i veckan för personer på korttidsvård. I 

Trygg hemgång sker vårdtagarmöten veckovis. 

Inom hemtjänsten har teamträffar under stor del av 2021 inte genomförts på grund av risken för 

smittspridning.  

Fyra gånger om året har hemtjänsten och äldreboendena samverkansmöten med enhetschefen för 

vuxenenheten. 

En gång per vecka träffas enhetschef för Kompassen, enhetschef äldreboende och 

biståndshandläggare i boendegrupp. Detta forum fördelar nya beslut om särskilt boende som leder 

till erbjudande om lägenhet. 

Extern samverkan  

Verksamheterna samverkar med vårdcentraler, överförmyndare, öppenpsykiatrin och Kuling rehab 

runt den enskilde.  

Dagverksamheten samverkar med svenska kyrkan samt studieförbundet för ökade möjligheter till 

aktiviteter.  

Äldreboendena samverkar med vårdhygien i form av rådgivning och utbildning. Hemtjänsten 

samverkar med sjukhus via informations- och samverkansverktyget SAMSA. 

Enligt föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9, 4 kap. 5-6 

§§ ska de processer där samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i 

verksamheten identifieras. Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska 

bedrivas i den egna verksamheten.  

I nämndens riktlinjer står det att om intern och/eller extern samverkan behövs i en process eller 

rutin för att säkra kvaliteten på insatserna ska det i processen/rutinen beskrivas hur denna 

samverkan ska gå till.  
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Avdelningen för socialt stöd 

Samverkan sker fortlöpande med ansvarig sjuksköterska rörande de boendes aktuella behov. 

Teamträffar sker årligen med arbetsterapeut i individärenden samt övergripande för genomlysning 

av varje boendes nulägessituation och/eller om akut behov uppstår. Samverkan sker också med 

Arbetslivsförvaltningen om daglig verksamhet, SärVux och sysselsättning och med 

Utbildningsförvaltningen om skola. Samverkan sker även med kommunens beroendeenhet i 

individärenden.  

Avdelningens enhetschefer har under 2021 års sista månader startat ett nytt forum för samverkan 

med Arbetslivsförvaltningen om daglig verksamhet. Enhetschefen för daglig verksamhet har 

regelbundet möten med de enhetschefer som har brukare i daglig verksamhet. På mötena lyfter man 

olika samverkansfrågor och strävar mot att öka förståelsen för varandras uppdrag och situation. 

Extern samverkan sker med Öppenpsykiatrisk mottagning, Närhälsan samt Capio Vårdcentral för de 

boende som inte är inskrivna i kommunens hemsjukvård. Samverkan sker även med tandvården och 

barn- och ungdomspsykiatrin. Samverkan sker även med skolor på annan ort och Vuxenskolan. 

Verksamheterna samverkar även med Riksförbundet för barn, unga och vuxna med 

utvecklingsstörning, FUB, i form av gemensamma projekt som exempelvis utförandet av ”Hälsosam 

gruppbostad” samt vid andra aktiviteter och olika cirkelformer de boende deltar i.  

Verksamheterna har regelbunden samverkan med anhöriga och närstående samt gode man och 

förvaltare. 

Verksamheterna inom enheten Resursteamet har under året arbetat med att utveckla sitt interna 

samarbete. Resursteamet samverkar med enheten för Barn och unga och Vuxenenheten. Extern 

samverkan sker primärt med barnavårdscentral, barnmorskemottagning, barn- och 

ungdomspsykiatrin och öppenpsykiatrin. 

Samverkan med biståndshandläggare vid avdelningen för mottagning och utredning 

Samverkan sker kontinuerligt med biståndshandläggare i samband med uppföljning av beslut samt 

vid verkställande av nya ärenden.  Denna samverkan har ökat under året. Handläggare har påbörjat 

uppföljning av äldre boendebeslut och i samband med det formulerat nya mål utifrån arbetssättet 

IBIC. Vid uppföljning har den enskilde, lagliga företrädare, kontaktpersonal samt ansvarig 

handläggare deltagit. Förändringen har varit att det varit fysiska träffar där den enskilde är 

huvudperson och inte uppföljning via telefon med exempelvis god man. 

Förbättringsområden samverkan 

− Hemtjänsten ser ett behov av ökad samverkan med primärvården, även om det har blivit 

bättre genom åren. 

− Verksamheter inom äldreomsorgen ser ett stort behov av utbildning och rådgivning när det 

gäller covid och vårdhygien. 

− Flera enheter inom Vård- och omsorgsavdelningen och Socialt stöd ser ett behov av ökad 

samverkan med Vuxenenheten och dess biståndshandläggare.  

− Barn- och ungdomsenheten önskar utveckla samverkan med socialt stöd, som verkställer 

insatserna.  

− Flera verksamheter lyfter behov av ökad samverkan med psykiatrin.  

− Enheter inom socialt stöd önskar förbättrad dialog och samverkan med 

Arbetslivsförvaltningen kopplat till brukare som har beslut om sysselsättning eller daglig 

verksamhet.  
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Riskanalys 

Risk och konsekvensanalys genomfördes i förvaltningens avdelningar på ledningsgruppsnivå i 

november 2021. Ett 40-tal risker identifierades i analysen. Riskerna fördes antingen upp på 

nämndens plan för intern kontroll 2022, eller fördelades till avdelningar och enheter som underlag 

för egenkontroller. I riskanalysen lyftes flera risker som rörde rättssäker handläggning, 

dokumentation av ärenden och genomförande av beslut. Flera av dessa risker hade redan tidigare 

under året identifierats i samband med avvikelsehantering och egenkontroller.  

Dokumentationen av riskanalyserna varierar mellan verksamheter och enheter. Det händer att risker 

som kan drabba den enskilde klienten/brukaren inkluderas i de riskanalyser för målgruppen anställda 

som görs regelbundet i enlighet med kommunens rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Avdelningen för mottagning och utredning 

På vuxenenheten genomfördes riskanalys i samband med införandet av nytt verksamhetssystem och 

vid införandet av e-tjänst för orosanmälningar. Riskbedömningarna resulterade bl.a. i nya rutiner, 

checklistor och utbildning. På enheten för barn och unga har riskbedömningar av verksamheten 

genomförts inför år 2022 med stöd av utredare i ledningsstab. Åtgärder har planerats för att 

förebygga och minska de risker som identifierades. Riskanalys har också gjorts kring ändrade 

öppettider i socialförvaltningens reception. 

Avdelningen för vård och omsorg 

Äldreboendena genomför riskbedömningar på enhetsnivå vid förändringar och nyuppkomna 

situationer. Under 2021 har de bl.a. gjort riskbedömningar av att ha olåsta dörrar, digital nattillsyn, 

hot och våld och vid förändring av nattbemanning. Riskbedömningarna har resulterat i nya rutiner, 

handlingsplaner och införandet av kodlås i trapphus. Riskanalyserna har också visat på 

förbättringsområden såsom intern samverkan och dokumentation. Riskbedömningarna för 

målgruppen brukare/omsorgstagare har som regel inte dokumenterats.  

Avdelningen för socialt stöd 

Verksamheterna för vuxna och barn med funktionsnedsättning genomför fortlöpande riskanalyser på 

individnivå, när det finns behov och vid förändringar. Riskanalyser har genomförts t.ex. vid 

hemtagning från sjukhus, i samband med att nya boende flyttar in, vid utåtagerande beteende, vid 

ökad fallbenägenhet och vid upptäckt av att larm inte fungerar optimalt. Analyser av risk för, och 

konsekvenser av, att brukare insjuknar i covid har också genomförts. Åtgärder har vidtagits för att 

Enligt föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 § 

ska riskanalyser för händelser som medför brister i verksamhetens kvalitet upprättas. 

Enligt nämndens riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete kan riskanalys göras på individnivå, 

enhetsnivå, verksamhetsnivå eller på en övergripande organisatorisk nivå. Beroende på vilken 

nivå riskanalysen ska göras är enhets-, avdelnings- eller förvaltningschef den som initierar 

analysen (uppdragsgivare).  

I samband med att en process beskrivs eller revideras inom socialförvaltningen bör en riskanalys 

av processen göras i syfte att identifiera och värdera risker för att processen inte ska nå upp till 

sina krav och mål.  

Socialförvaltningens riskanalyser ska göras i enlighet med Socialförvaltningens rutin för riskanalys 

för målgruppen brukare/patient. Rutinen finns på insidan. 
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förhindra och minska de risker som upptäckts. På individnivå handlar det framför allt om att 

individuella handlingsplaner och åtgärder har tagits fram. Vidtagna åtgärder på verksamhetsnivå är 

t.ex. borttagning av kodlås vid ytterdörr, planerad renovering, inköp av nya handenheter till larm, 

upphandling av nytt larmsystem, information och dialog kring bemötande samt av hanterande av hot 

och våld. Flera enheter rapporterar att riskanalysernas resultat och åtgärdsförslag analyseras och 

diskuteras i personalgruppen.  
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Avvikelsehantering 

I februari beslutades att inte bara missförhållanden enligt lex Sarah utan även sociala avvikelser 

skulle rapporteras till utredare i ledningsstab. Syftet var dels att se om avvikelserna tillsammans 

visade på större systematiska brister i verksamheternas kvalitet, dels att hjälpa rapporterande 

personal med bedömningen av avvikelsens allvarlighetsgrad. I samband med att den nya 

rapporteringsrutinen infördes genomförde utredare vid ledningsstab utbildningar för förvaltningens 

personal i rapportering av avvikelser och missförhållanden.  

Genom den nya rutinen konstaterades att det fanns systematiska brister i förhandsbedömningar och 

i handläggningen av ärenden om barn och unga. Dessa brister hade identifierats i avvikelser och 

intern kontroll redan under 2020 men tillräckliga åtgärder hade inte vidtagits för att förhindra 

upprepning. De identifierade bristerna resulterade i upprättandet av ett system med täta 

egenkontroller på barn- och ungdomsenheten. 

I avvikelserna framkom också ett generellt mönster av brister i handläggning, dokumentation och 

genomförande av beslut och i tillämpningen av utredningsstödet Individens Behov i Centrum. Vidare 

identifierades brister i samverkan och dialog mellan handläggare och utförare. De upptäckta 

bristerna resulterade i ett uppdrag från Socialnämnden till förvaltningen om att under 2022 vidta 

åtgärder för att säkerställa en rättssäker handläggning.  

I november 2021 infördes ett digitalt system för rapportering och hantering av avvikelser. Systemet 

bedöms ha underlättat såväl personalens rapportering som chefernas och utredarnas hantering då 

rapporterna automatiskt har skickats till ansvarig chef och utredare. Genom systemet är det lätt att 

få överblick över avvikelserna, ta ut sammanställningar och sortera och filtrera avvikelserna utifrån 

olika kategorier. Systemet har även inneburit att dokumentationen av analys och 

förbättringsåtgärder kopplade till avvikelserna har blivit bättre. Vissa fel och brister i systemets 

struktur och innehåll har uppmärksammats och kommer att behöva åtgärdas under 2022. 

Under 2021 har 73 klagomål och synpunkter till socialnämnden registrerats, vilket är lika många som 

föregående år. I 23 av synpunkterna framfördes beröm, av dessa var 18 riktade till Trygg hemgång. 

Majoriteten av klagomålen/synpunkterna avsåg verksamheter inom avdelningen vård- och omsorg.  

Under 2021 rapporterades 171 avvikelser. Totalt genomfördes 28 lex Sarah-utredningar.  

Avdelningen för mottagning och utredning 

Avvikelser i förhandsbedömningar och utredningar har lett till upprättandet av ett system med täta 

egenkontroller på barn- och ungdomsenheten.  

Enligt föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9, 5 kap. ska 

verksamheterna ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Enligt 

Patientsäkerhetslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade har verksamheterna en skyldighet att utreda och avhjälpa händelser som 

medfört eller hade kunnat medföra vårdskada eller ett missförhållande.  

Inkomma rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att kunna se 

mönster eller trender. Avvikelserapporteringen och hanteringen ska leda till åtgärder för att 

säkra verksamhetens kvalitet.  

Socialförvaltningens rapportering och hantering av avvikelser ska göras i enlighet med 

Socialförvaltningens rutin för avvikelsehantering och lex Sarah. Rutinen finns på insidan. 
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På vuxenenheten har avvikelser där beslutet skickats till fel person lett till upprättandet av checklista.  

Avdelningen för vård och omsorg 

Avvikelser har visat på brister inom bland annat dokumentation, bemötande och värdegrund, 

upprättande och följsamhet till genomförandeplan samt uppföljning/utbildning kring förflyttningar 

och hjälpmedel.  

Hemtjänsten rapporterar att resultatet från avvikelseutredningar återförs till personalen på APT. För 

trygg hemgång, Skaftö och Brastad sker det även via veckobrev. 

Utifrån avvikelserna har åtgärder genomförts såsom genomgång av rutiner, information och 

utbildning i dokumentation, övningar och utvecklingsdagar om bemötande, kommunikation och 

värdegrund, information och utbildning om användande av hjälpmedel och samtal om följsamhet till 

genomförandeplan 

En sammanställning och analys av inkomna avvikelser för att se mönster och trender har gjorts på ett 

par enheter. Några enheter konstaterar att personalen sannolikt inte rapporterar alla avvikelser och 

har därför arbetat med att höja kunskapen om avvikelserapportering under året. 

Avdelningen för socialt stöd 

Under 2021 framkom genom bl.a. avvikelser att det fanns en del personalkonflikter inom en enhet, 

och att konflikterna riskerade att gå ut över brukarna. Situationen hade blivit övermäktig för 

enhetschefen, som hade blivit överbelastad. En åtgärd som genomfördes var att enhetschefen bytte 

område och en ny enhetschef tog över. Under hösten utarbetade avdelningen också nya sätt att 

stämma av arbetsbelastningen hos enhetscheferna genom att sätta upp det som en stående punkt 

på enhetschefs-/ledningsgruppsmötet varje vecka.  

Avdelningen har haft ett antal avvikelser som har rört samverkan mellan resursteamet och enheten 

för barn- och unga, samt överlämningen av ärenden däremellan. Framför allt mellan enheten för 

barn och unga och familjebehandlarna. Under 2021 har en rutin utarbetats och implementerats, som 

tydliggör ärendegången mellan enheterna. Den nya rutinen har upprättats i samarbete med enheten 

för barn och unga. I och med den har arbetet strukturerats och det är ett led i att kvalitetssäkra 

insatserna. Samarbetet mellan enheterna har förbättrats och tydlighet i ansvarsfördelning enligt 

rutinen, är sannolikt en viktig faktor i detta. 1:e socialsekreterare har mycket aktivt arbetat med 

kvalitetssäkring av genomförandeplanerna som nu visar på att andelen 90% har fått en 

genomförandeplan upprättad inom tre veckor från uppstartsmötet. Tidigare var målet fyra veckor 

och måluppfyllelsen endast 15% förra året, så det är en påtaglig skillnad.  

Två boenden har haft avvikelser som tyder på brister i medvetenhet när det gäller personlig 

integritet hos de individer som tar del av våra insatser. Detta har, förutom återkommande samtal 

med de inblandade, gjort att ett arbete har genomförts på verksamhetsdagar och APT kring 

värdegrund och bemötande samt att avdelningen har inlett en översyn av det introduktionsmaterial 

som alla nyanställda får till sig då de börjar vikariera i våra verksamheter.  

Andra avvikelser som rapporterats inom avdelningen rör bland annat brister inom dokumentation, 

delaktighet i genomförandeplaner, tillbud kopplade till utagerande beteende, samt uteblivit besök 

inom personlig assistans. Utifrån dessa avvikelser har åtgärder genomförts såsom rutiner för att 

säkerställa att personlig assistent är i tjänst, utbildning i dokumentation, teamkontrakt i 

personalgrupper kring bemötande, uppföljning och förändringar av handlingsplaner och 

metodplaner.  
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Förbättringsområden som identifierats utifrån avvikelsehanteringen är bl.a. kunskapshöjande 

insatser när det gäller avvikelserapportering, dokumentation, rättssäker handläggning, att skriva 

genomförandeplaner utifrån IBIC, uppföljning av insatsen, bemötande, samverkan och 

kommunikation. 

Avdelningen har även uppmärksammat att beslut om daglig verksamhet inte blivit verkställda och 

har lyft problemet vidare till förvaltningsledningen.  

En sammanställning och analys av inkomna avvikelser för att se mönster och trender har gjorts på ett 

par enheter. Inom LSS-verksamheten för barn och unga hanteras risker, brister och tillbud enligt en 

särskild rutin kallad ”hantera, utvärdera och förändra”. Enligt enhetschefen fungerar arbetssättet väl 

för att hantera och åtgärda brister.  
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Egenkontroll 

En del av förvaltningens egenkontroller görs i form av uppföljningar av verksamhetens 

kvalitetsindikatorer. Planering, genomförande och uppföljning av denna typ av kontroller 

dokumenteras då i Stratsys inom ramen för kommunens ordinarie mål- och verksamhetsstyrning och 

redovisas i årsrapporten. Andra typer av planer för egenkontroller har inte tagits fram i förvaltningen 

under 2021. Enheten för barn- och unga utgör ett undantag och har tagit fram en plan för 

egenkontroller som den följt under året. Egenkontroller har likväl genomförts inom flertalet 

verksamheter och redovisas under respektive avdelning nedan.  

Under året har förvaltningen deltagit i Socialstyrelsens Öppna jämförelser socialtjänst och SKR:s 

brukarundersökningar inom funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorgen. 

Förvaltningen har även deltagit i SKR:s nationella projekt Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, och 

genom det mätt och rapporterat in vissa kvalitetsaspekter inom äldreomsorg, funktionshinder och 

individ- och familjeomsorg.  

Med anledning av pandemin genomfördes under 2021 inte Socialstyrelsens undersökningar ”Vad 

tycker de äldre om äldreomsorgen” och ”enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård.” Resultaten från brukarundersökningarna och KKiK finns i den öppna databasen 

Kolada på www.Kolada.se. 

Under hösten 2021 har utredare vid ledningsstab påbörjat en granskning av följsamheten till IBIC i 

handläggning, dokumentation och genomförande av beslut. Denna granskning kommer att ligga till 

grund för förbättringsåtgärder under 2022. 

Avdelningen för mottagning och utredning 

Vuxenenheten genomför egenkontroller av utredningarnas kvalitet två gånger om året. Resultatet 

från årets egenkontroller har lett till upprättandet av checklista, repetition av arbetssättet IBIC samt 

dialog om kvalitets- och förbättringsarbete. Egenkontrollerna visar att det finns behov av ytterligare 

kvalitetssäkring av utredningarnas kvalitet än de som har gjorts. Även metoden för kontrollen av 

utredningarna, den så kallade granskningsnyckeln, behöver revideras.  

Under året har utredare i ledningsstab granskat handläggningen av ärenden inom 

funktionshinderområdet. Granskningen har gjorts utifrån gällande föreskrifter och arbetssättet IBIC. 

Granskningen visade, liksom enhetens egna egenkontroller, att handläggningen inte håller tillräcklig 

kvalitet.  

Enligt föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§ ska 

verksamheterna utöva egenkontroll med den frekvens och i den omfattning som krävs för att 

verksamhetens kvalitet ska säkras.   

Egenkontroll innebär att systematiskt och regelbundet följa upp och utvärdera den egna 

verksamhetens resultat och kvalitet. Egenkontrollen innebär även att kontrollera att verksamheten 

bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet. En del av egenkontrollen 

bedrivs inom ramen för kommunens styrmodell genom uppföljning av verksamheternas 

kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer.  

Enligt nämndens riktlinjer för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska varje avdelning i 

februari varje år anta en plan för egenkontroller inom avdelningen under året. 

 

http://www.kolada.se/
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Som ett svar på de brister i handläggningen av ärenden om barn och unga som uppmärksammades i 

avvikelserapporter och intern kontroll under 2020 och 2021 har Enheten för barn och unga upprättat 

en plan för egenkontroller under 2021. Sedan februari 2021 genomförs dagliga egenkontroller av 

samtliga aktualiserade ärenden för att säkerställa att skydds- och förhandsbedömningar görs inom 

lagstadgad tid. Sedan egenkontrollerna infördes har inga avvikelser om överskridna tidsgränser 

rapporterats. Utöver dessa dagliga egenkontroller har enheten även genomfört egenkontroller av ett 

urval förhandsbedömningar och av ärenden som lett till beslut om placering utanför det egna 

hemmet. Minst var åttonde vecka går socialsekreterarna också genom samtliga sina pågående 

ärenden med metodutvecklare i syfte att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet samt ge råd, stöd och 

handledning i ärenden. Egenkontrollerna under 2021 visade inte på några brister eller avvikelser. 

Avdelningen för vård och omsorg 

Under året har dokumentation varit fokus för äldreboendenas egenkontroller. Åtgärder i form av 

utbildningsinsatser har vidtagits och planeras även för kommande år. 

På Skärgårdshemmet har det även gjorts egenkontroller för att säkerställa att samtliga brukare har 

uppdaterade genomförandeplaner. Identifierade brister har åtgärdats genom upprättande och 

revidering av genomförandeplaner. Skärgårdshemmet har också genomfört loggkontroller för att 

kontrollera om anställda utan behörighet eller befogenhet tar del av sekretessbelagda uppgifter i 

verksamhetssystemet 

Hemtjänsten har genomfört egenkontroller av personalens följsamhet till basala hygienrutiner. 

Utifrån egenkontrollen har vikten av följsamhet till basala hygienrutiner lyfts på APT och i det dagliga 

arbetet. Hygienombud och enhetschefer har även deltagit på hygienombudsträff.  

Inom bemanningsenheten kontrolleras kontinuerligt trivselfaktorer genom kortare månatliga enkäter 

om den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Resultaten följs upp och åtgärdas på individbehov och på 

APT.  

Avdelningen för socialt stöd  

Inom flera verksamheter för personer med funktionsnedsättning har egenkontroller av 

genomförandeplanerna gjorts. Genomförandeplanerna har granskats till sitt innehåll och utifrån om, 

och hur, den enskilde deltagit i utformandet av genomförandeplanen. Resultatet av egenkontrollerna 

har tagits upp i personalgruppen för lärande och utveckling.  

Andra egenkontroller som gjorts inom verksamheterna har varit kontroll av hantering av ekonomiska 

medel, brandkontroller och genomgång av hjälpmedel. Inom barnverksamheten görs egenkontroller 

av dokumentationen varje vecka. Inom flera gruppbostäder har man arbetat med resultaten på SKRs 

brukarundersökning och utifrån dessa vidtagit förbättringsåtgärder i form av ändrade rutiner, 

arbetssätt och dialog om bemötande. 
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Bilaga 1. Förteckning över processer, rutiner och andra 

styrdokument framtagna under 2021 

 

Avdelningen för mottagning och utredning 

− Process och rutin för beställning, köp och uppföljning av externa platser enligt SoL och LSS 

Syftet med processkarta och tillhörande rutin är att säkerställa köp och uppföljning av externa platser 

av bostad med särskild service inom socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen, SoL samt bostad med 

särskild service för barn eller ungdomar och bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS genomförs på ett enhetligt sätt. Vidare att 

ansvarsfördelningen är tydlig i processen och att nämnden har insyn i de privata verksamheterna.  

− Process och rutin för köp av plats på HVB och stödboende enligt SoL  

Syftet med processkarta och tillhörande rutin är att säkerställa att utredning, köp och uppföljning av 

externa platser av Hem för vård eller boende (HVB) samt stödboende enligt Socialtjänstlagen, SoL 

eller LVU genomförs på ett enhetligt sätt. Vidare att ansvarsfördelningen är tydlig i processen och att 

nämnden har insyn i de privata verksamheterna genom av tillstånd, resultat efter tillsyn och inkomna 

klagomål på verksamheten. 

− Process från ansökan till uppföljning av verkställighet enligt LSS.  

Processen har tagits fram av avd. för mottagning och utredning och avd. Socialt stöd. Enligt 

enhetschefer Socialt stöd har processen bidragit till en samsyn och tydlig ansvarsfördelning. 

− Riktlinjer för boendeinsatser  

− Riktlinjer för handläggning av missbruk- och beroendeproblematik för vuxna  

− Riktlinjer för handläggning av egenavgifter  

− Rutin för inkommen orosanmälan till receptionen  

− Rutin för arbete i socialförvaltningens reception  

− Rutin för när nämnden avropar från SKR:s ramavtal avseende köpt vård samt  

− Rutin ärendehantering Arbetsutskottet  

Vård och omsorg 

− Reviderad rutin för hemgångsplanering på Kompassen. 

Rutinen har enligt enhetschef resulterat i mycket smidigare hemgångar från Kompassen.  

− Rutiner för besök på Stångenäshemmet (med anledning av pandemin) 

− Rutiner för snabbtest av medarbetare (med anledning av pandemin) 

− Rutiner för det dagliga arbetet på Fiskebäcks äldreboende 

− Rutin med tillhörande checklista för introduktion av personal på Fiskebäcks äldreboende 

− Rutin för samverkansmöten med överlämning mellan personal som ska arbeta kväll inom 

hemvården i Brastad.  

− Rutiner för sjukanmälan för personal inom dagverksamheten 

− Rutiner för inskrivning av nya brukare i dagverksamheten 
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Socialt stöd 

− Rutin för beställning, köp och uppföljning av externa platser enligt SoL och LSS 

Syftet med rutinen är att säkerställa köp och uppföljning av externa platser av bostad med särskild 

service inom socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen, SoL samt bostad med särskild service för barn 

eller ungdomar och bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS genomförs på ett enhetligt sätt. Vidare att ansvarsfördelningen är tydlig i 

processen och att nämnden har insyn i de privata verksamheterna genom kontroll av tillstånd, 

resultat efter tillsyn och inkomna klagomål på verksamheten. 

− Rutin för ärendegången kring öppenvårdsinsatser 

Rutinen har tagits fram i samverkan mellan Resursteamet på Avdelningen för socialt stöd och 

enheten för barn- och unga på Mottagnings- och utredningsavdelningen.  

Bemanningsenheten 

− Rutiner avseende sjukanmälan 

− Rutiner avseende samverkan 

− Rutiner avseende inbeordran 

− Rutiner avseende rekrytering av timvikarier 

− Rutiner avseende introduktion 
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Information om språkombud 
Sammanfattning 

Möjligheten till att utbilda språkombud kommer förhoppningsvis till Lysekils 
kommun under 2022. Socialförvaltning ställer sig positiv till att utbilda 
språkombud inom vård och omsorg och socialt stöd. De arbetsplatser där behovet 
är som störst kommer att prioriteras. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden noterar att man tagit del av informationen. 

Ärendet 

Det är idag en utmaning att rekrytera tillräckligt många medarbetare med rätt 
kompetens för att tillgodose behovet av vård- och omsorgspersonal inom vård- och 
omsorg samt socialt stöd. Det behövs många ordinarie medarbetare och utöver det 
behöver verksamheterna ha tillgång till vikarier som kan täcka upp vid ledigheter 
och semester. Förutom att det kan vara svårt att få tag i tillräckligt många med 
såväl undersköterskeutbildning som personlig lämplighet, är det svenska språket 
ibland en barriär som en del inte kommer över. 

Språkombud är ett sätt att öka den språkliga kompetensen hos de medarbetare som 
inte har svenska som sitt modersmål. Språkombud gör det också möjligt att 
förbättra dokumentationen och minska risken för missförstånd och misstolkningar. 
En förbättrad kommunikation på enheterna, både muntligt och skriftligt, ökar våra 
möjligheter att ge brukarna det stöd de behöver. 

 

Vård- och omsorgscollege 

Lysekils kommun ingår ännu inte i ett Vård- och omsorgscollege (VOC), men 
Sotenäs-, Munkedal och Lysekils kommuner håller på att skriva en ansökan om att 
starta ett sådant. Ett VOC är en formaliserad samverkan mellan utbildare (i vårt fall 
vuxenutbildningen i de tre kommunerna), fackförbundet Kommunal och 
arbetsgivare. Arbetsgivarna (bland annat kommunen) får genom samverkan 
möjlighet att påverka utbildningsvolymer och kvalitet på utbildningarna.  VOC har 
tagit fram verktyg och koncept som handledarutbildningar, yrkestävlingar och 
språkombud. 

 

Språkombudsutbildare 

Även om SML ännu inte har ett VOC, finns det möjlighet att förbereda för att 
utbilda språkombud. För att komma igång med detta, behöver vuxenutbildningarna 
i SML ha utbildade språkombudsutbildare. Munkedals Kunskapens hus har 
möjlighet att låta en lärare gå utbildningen så snart det finns plats (nästa 
utbildningstillfälle är eventuellt fulltecknat, men så snart det går). 

http://www.lysekil.se/
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Sedan kan SML-kommunerna anmäla sina medarbetare till 
språkombudsutbildning. Det finns 15-20 platser på varje utbildning och 
utbildningen omfattar sex dagar. Lysekil kan alltså få drygt fem platser på den 
första utbildningen som förhoppningsvis kan starta i höst. Det går att använda 
medel från Vård- och omsorgslyftet till lönekostnaderna för de personer som går 
utbildning för att bli språkombud.   

 

Mer information 

För mer information om VOC och språkombud, se:  

https://www.vo-college.se/varfor-vo-college 

https://www.vo-college.se/sprakombud  

Under den nedre länken, finns både skriftlig information och en film om 
språkombud. 

Förvaltningens synpunkter eller utredning 

Förvaltningen anser att språkombud är en möjlighet till att öka medarbetarnas 
språkkunskaper och förbättra kommunikationen på våra arbetsplatser, till direkt 
nytta för våra brukare. 

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Julia Lundwall 
Avdelningschef socialt stöd 

 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
Avdelningschef socialt stöd 

http://www.lysekil.se/
https://www.vo-college.se/varfor-vo-college
https://www.vo-college.se/varfor-vo-college
https://www.vo-college.se/sprakombud
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Årsrapport 2021 
Sammanfattning 

Enligt kommunens styrmodell skall uppföljning av budgetramar och resurser ske 
per sista feb (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3), oktober (U4) samt årsrapport per 
31 december. 

Utöver det skall månadsrapporter redovisas för mars, maj, september och 
november. 
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Vård och omsorg
Budget

/mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec

Genomsnitt

/månad

Aktuell månad (fylls i månadsvis: 1-12) 12

Särskilda boenden

Summa genomsnitt belagda platser - somatik 98 70 69 66 64 66 67 70 73 72 70 70 71 69,0

Summa genomsnitt belagda platser - demens 75 72 75 77 80 79 81 84 86 85 88 84 84 81,3

Summa genomsnitt belagda platser 173 142 144 143 143 145 148 154 159 158 159 154 155 150,3

Väntetid i dagar från beslut till inflytt 24 11 17 11 14 3 11 6 21 43 48 25 19,5

Hemtjänst

Antal personer med verkställda beslut om 

hemtjänst 222 219 221 227 227 239 241 242 239 235 236 245 233

Antal "beviljade" timmar 8 245 7 952 8 081 8 114 0 0 0 0 0 0 0 0 2 699

Antal personer på tillfälllig vistelse med hemtjänst 

(t.ex. sommargäster). 0 0 0 0 0 3 6 6 3 0 0 0 2

Hemsjukvård HSL

420 419 419 412 0 0 0 0 0 0 0 0 139

Korttidsplats inkl. växelvårdsplats

Beläggningsgrad Kompassen 10 7,5 7,3 6,7 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

Antal dagar med beläggning som överstiger 10 

platser 0 0 0 0 0 5 5 5 13 22 26 0

Betalningsansvar

Antal betaldagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Orosanmälningar

Antal inkomna orosanmälningar SoL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal vårdtagare som har haft hemsjukvård under 

månaden



LSS- och Socialpsykiatri
Budget

/mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec

Genomsnitt/

månad

Aktuell månad (fylls i månadsvis: 1-12) 12

Bostad enligt LSS för vuxna
Egen regi, antal personer 49 47 47 48 47 47 47 47 47 47 47 48 48 47,3

Extern utförare, antal personer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

Bostad enligt SoL för vuxna
Egen regi (Fjälla from 210301), antal personer 11 10 10 8 9 9 10 10 10 10 10 11 10 9,8

Extern utförare, antal personer 2 6 7 6 5 4 4 3 3 3 3 3 2 4,1

Bostad med särskild service för barn
Egen regi (Badhusberget 18), antal personer 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1,5

Extern utförare, antal personer 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3,8

Personlig assistans 
Antal personer med verkställd insats enligt LSS 12 11 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5

varav antal personer med extern utförare (LSS) 9 8 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7

Antal personer med verkställd insats enligt SFB 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3

varav antal personer med extern utförare (SFB) 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5

Boendestöd
Antal personer med boendestöd 39 39 39 40 38 38 38 38 0 0 0 0 25,8

Orosanmälningar
Antal inkomna orosanmälningar LSS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1



Vuxna missbrukare, barn och unga
Budget

/mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov

Aktuell månad (fylls i månadsvis: 1-12) 12

Vuxna
Vuxna missbrukare
Antal personer på HVB/familjehem enl. SoL eller LVM 6 6 5 4 5 5 6 6 0 0 0

Öppenvård:
Antal vuxna med beviljade öppna insatser 41 47 45 45 50 50 54 53 52 46 40

Våld i nära relationer (VINR)
Antal VINR-ärenden med boendeinsats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barn- och Ungdomsenheten 
Öppenvård
Antal barn & unga med öppenvårdsinsatser:

          1. Kontaktperson och kontaktfamilj 8 9 8 7 8 10 10 10 10 10 8

          2. Intern familjebehandling (öppenvård) 58 55 63 66 68 71 65 61 63 61 67

          3. Extern öppenvård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hem för vård och Boende (HVB/SIS) enligt SoL och LVU

Antal personer på HVB/SIS, extern regi 12 10 10 10 8 9 11 11 11 9

Familjehem 

Antal personer på familjehem, egen regi 12 12 13 13 13 13 12 0 0 0 0

Antal personer på familjehem, extern regi (konsulentstödda) 22 23 25 26 25 24 23 0 0 0 0

Myndighetsutövning

Antal anmälningar 36 28 49 38 39 26 34 54 49 37 20



Ensamkommande barn och unga, EKB
Hem för Vård och boende, HVB, enligt SoL och LVU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal ensamkommande barn på HVB, köpta platser 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Familjehem (egna och externa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal ensamkommande barn/unga i familjehem 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1



dec

Genomsnitt/

månad

0 3,6

35 46,5

0 0,0

10 9,0

? 58,2

? 0,0

7 9,0

0 7,3

0 14,0

50 38,3



0 0,0

1 0,6

0 0,0

1 0,5
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Statistik och årsredogörelse 2021 anhörigstödet 

 

 

Anhörigsamordnaren har under åren genomfört följande 
insatser:  

Antal anhöriga  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Anhöriga totalt 105 93 122 101 107 117 100 125 140 

Nya anhöriga 29 18 38 27 28 24 23 50 46 

Telefon 
stödsamtal 

159 73 156 145 161 121 67 202 129 

Hembesök 9 3 15 20 18 14 10 9 5 

Besök kontor 9 7 19 18 27 24 26 31 18 

Teams-möten         10 

SIP-möten         6 

Anhöriggrupp  19 14 14 26 30 28 16 25 35 

Handledning till 
personal eller 
enhetschef 

9 10 12 21 23 17 10 16 8 

Extern info  - - i.u 6 4 4 4 5 5 

 

 

Under året har anhörigsamordnaren deltagit som representant i 
dialogteamet och varit en av tre ansvariga samtalsledare i 
medborgardialogen cirka 50 % av sin arbetstid. Anhörigstödet har 
stärkts upp med ytterligare en person som arbetat med 
anhöriggrupper och haft kontakt med äldre anhöriga. 

 

Ålder på nyinskrivna anhöriga och verksamhetsområde: 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Äldreomsorg över 
65 år 

11 9 18 16 8 15 5 22 19 

Äldreomsorg under 
65 år 

15 8 17 8 2 6 10 22 10 

Övrigt under 65 år 3 1 3 3 3 3 7 11 11 
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Den nyinskrivna anhörigas relation till den person som behöver 
vård och omsorg: 

Relation 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Maka 9 5 14 10 17 13 3 16 12 

Make  1 2 3 6 4 3 2 6 6 

Dotter  10 8 13 4 5 4 7 15 5 

Son 5 1 4 3 1 2 3 1 4 

Förälder 2 1 2 2 3 1 6 9 9 

Annat  2 1 2 2 0 1 2 5 3 

 

 

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

Diagnos  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Demens  21 10 30 14 13 12 8 22 11 

Stroke  3 5 3 4 2 3 2 6 7 

Cancer  0 0 1 7 3 4 3 5 9 

Övrigt  2 4 5 2 5 0 0 9 4 

Parkinson  0 1 1 1 2 1 1 2 3 

Psykiatrisk 3 1 2 1 6 2 5 5 3 

NPF       6 6 5 

Missbruk        5 5 

 

Vid inskrivning i anhörigstödet har kontakten förmedlats via: 

Kontakt via 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Bistånd  7 3 15 6 6 6 3 13 8 

Media  4 1 0 0 0 0 0 0 0 

Hemsida  3 2 1 2 2 1 3 1 2 

Hemtjänstpersonal  0 1 0 2 1 2 3 3 1 

Kommunsjuksköterska  0 0 0 2 1 3 2 5 4 

 
Mun till mun  4 6 8 5 2 0 2 10 3 

Enhetschef  0 0 3 4 1 1 0 0 0 
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Trygg hemgång 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Kurator NÄL - 0 0 0 0 1 1 0 0 

Kommunens växel 1 0 1 0 1 3 0 2 1 

Minnesmott. NU-sjv - 1 5 1 1 1 0 0 1 

Vårdcentral - 3 2 0 9 6 5 6 8 

Seniormässa - - 1 1 0 1 0 0 1 

Föreläsning  - - 1 1 2 0 0 2 0 

Psykiatrimottagning - - - - 0 0 2 1 0 

Beroendeenheten         2 3 

Säbo personal        2 0 

Försäkringskassan         1 o 

Anhöriglinjen         1 0 

Barn och unga         2 

Kompassen/rehab         2 

Skolpsykolog         1 

Personligt ombud         1 

 

 
Övriga aktiviteter 
 
 • ”Tillsammans mot ensamhet” är ett projekt där 

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

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

 • Målgruppen Barn som anhöriga har uppmärksammats. 
En arbetsgrupp ska bildas på uppdrag av 
Närsjukvårdsgruppen under 2022. 
 • Utbildning ICDP - vägledande samspel, arrangerades 
tillsammans med Hälsokällan Fyrbodal, cirka 20 personal 
från förvaltningen deltog i utbildningen som avslutades 
innan sommaren. Vägledande samspel/ICDP är ett 
hälsofrämjande program som fokuserar på det positiva 
samspelet mellan människor. Programmet bygger på 
forskning om barns utveckling och behov och har sin 
förankring i FN:s barnkonvention. ICDP har teoretisk 
förankring i anknytningsteorin, modern utvecklings-
psykologi, förmedlad inlärning och affektteorin.  
Det övergripande målet med utbildningen är att deltagarna 
skall inspireras att utveckla och uppmärksamma det positiva 
samspelet mellan människor. Fokus på nivå 1 är att bli 
medveten om sin egen roll i samspelet med andra. 

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

 • Stöd i form av anhöriggrupper har genomförts. På grund 
av pandemin skapades tre minianhöriggrupper med 5 
deltagare per grupp. Det startade i januari och träffarna 
hölls i stor lokal hos ABF. Under hösten återgick 
anhöriggrupperna till normalstorlek och 2 grupper startade i 
augusti med totalt 15 deltagare. Utvärdering sker efter varje 
termin och redovisas separat. 
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• En uppskattad sommarfika för anhöriga genomfördes 
utomhus på ett lokalt café och 20 personer deltog. 

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

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

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

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

 

Analys framtid 

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

De flesta människor hamnar någon gång i en situation där de 
behöver ge omsorg till en närstående på grund av sjukdom, 
funktionsnedsättning eller hög ålder. Det finns många olika 
omsorgssituationer med varierande omfattning, komplexitet, 
varaktighet och innehåll. Ibland är det flera personer som hjälps åt 
att ta hand om en familjemedlem, släkting eller granne och ibland 
är den som ger omsorg ensam med sitt ansvar.  

Närmare en femtedel av den vuxna befolkningen ger omsorg till 
närstående. Nästan en tredjedel av dessa gör insatser mer än tio 
timmar per vecka. Även barn och ungdomar utför omsorgsinsatser 
till personer i sin omgivning och påverkas på olika sätt av sitt 
anhörigskap, vilket är en av utmaningarna under kommande år.  

Anhöriga utför ett omfattande praktiskt, organisatoriskt och 
emotionellt arbete som utgör en avlastning för den offentliga 
vården och omsorgen. Anhöriga har en samhällsbärande funktion 
och drabbas av konsekvenser vad gäller såväl hälsa, förvärvsarbete 
och livskvalitet, de är därmed en utsatt grupp. Dessa konsekvenser 
som anhörigskapet kan medföra på individnivå får i förlängningen 
effekter på samhällsnivå i form av ökade vård- och 
omsorgskostnader, minskade skatteintäkter samt ojämlika och 
ojämnställda livsvillkor. Anhörigas situation är därmed en 
folkhälsofråga och bör som sådan ses som en del av kommuners 
och regioners hälsofrämjande och förebyggande ansvar. 

I vissa fall ersätter anhörigomsorgen samhällets insatser för att de 
berörda vill ha det så, eller för att insatser som erbjuds inte upplevs 
vara av tillräckligt bra kvalitét för familjens behov. Många gånger 
är omsorgen anhöriga ger ett frivilligt åtagande men omfattning 
och formerna av stödet är sällan självvalt.  

En av utmaningarna inför framtiden är att förbättra samordningen 
av insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst för personer 
med stora vård- och omsorgsbehov, eftersom dessa brister ökar 
belastningen för de anhöriga som behöver kompensera för det.  

Information till kommunens medborgare behöver ökas för att 
kunna nå anhöriga i ett tidigt skede. Kommunens externa och 
interna kommunikation ska vara tydlig och saklig, öppen och 
tillgänglig, offensiv, snabb och hålla en hög kvalitet. Förvaltningen 
behöver se över sina lokala rutiner och förbättra det stöd och den 
information som anhöriga delges i olika forum då det ska vara 
individuellt utformat och anpassat till både den som ger och tar 
emot omsorg.  
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Kunskapsläget om bemötande vid kognitiv funktionsnedsättning 
behöver ökas hos personal inom förvaltningen. Speciellt när det 
gäller personer med Downs syndrom kombinerat med 
demenssjukdom samt målgruppen med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. 

Socialstyrelsen anser att det är angeläget att fortsätta följa upp 
omfattningen och konsekvenserna av anhörigomsorg. De menar att 
flera olika aktörer, bland annat hälso- och sjukvården, skolan, 
arbetsgivare och Försäkringskassan behöver mer kunskap om 
anhörigas behov. Socialstyrelsen har tagit fram underlag inför en 
Nationell strategi för hur stödet till anhöriga ska se ut. Strategin 
kommer att vara färdig sent 2022 eller 2023. 

 
Annelie Antonsson, anhörigsamordnare  
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1 Sammanfattning  
Allmänt 

Under året har verksamheten varit mycket påverkad av pågående Covid 19-pandemi. 
Sjukfrånvaron har varit omfattande, vilket i hög grad har påverkat behovet av personal och 
rekrytering främst inom vård- och omsorgsverksamheterna. Mötesverksamhet har påverkats 
och digitala former av såväl politiska som verksamhetsanknutna möten har blivit mer 
digitala. Covid har också påverkat de öppna, förebyggande verksamheterna. Anhörigstödet, 
familjens hus och vuxenbehandlarna har fått ställa om sitt arbete från gruppverksamheter till 
enskilda aktiviteter. Man har på så sätt inte kunnat nå lika många, vilket har påverkat 
stödytorna för kommuninnevånarna. 

Under 2021 har verksamhetssystemet Magna Cura bytts ut till Combine och detta har 
medfört omfattande arbete med implementering och utbildningar i förvaltningens alla 
verksamheter. Införandet har tagit stora tidsresurser i anspråk under våren och sommaren 
för samtliga enheter. Övergången har medfört ett flertal utmaningar och ännu återstår arbete 
och anpassning att göra i systemet. 

Arbetet med att utveckla kvalitet och rättssäkerhet i myndighetsutövningen har pågått 
intensivt på främst Enheten för barn och unga. Flera av de processer som påbörjades 2020 
har fullföljts 2021. Enheten för Barn och Unga har fortsatt arbeta strukturerat med 
sammanställning av gamla utredningar, reviderat tidigare rutiner och skapat nya rutiner vid 
behov. Omfattande egenkontroller har genomförts avseende skyddsbedömning och 
aktualisering men också genomförande och uppföljning av vård vilket visar att 
rättssäkerheten säkerställts i viktiga moment. Enhetens arbete med implementering av 
barnkonventionen har varit en viktig del i översynen av rutiner och processer. 

Brukarundersökningen har genomförts inom Lagen om särskilt stöd (LSS) och socialpsykiatri 
och gett viktiga insikter för enheterna att arbeta vidare med. Socialtjänstens 
beroendeenheten har deltagit i årets besöksundersökning och visar på ett bra resultat. Den 
nationella brukarundersökningen avseende äldreomsorgen har dock inte genomförts i landet 
under 2021 på grund av pandemin. 

En förstärkning av anhörigstödet har gjorts under året i form av att ytterligare en 
medarbetare anställts. Anhöriggrupperna har återupptagits i samma omfattning som före 
pandemin och är en uppskattad och efterfrågad aktivitet. Anhörigstödet kommer att under 
2022 ha stort fokus på barn som anhöriga. Här finns ett stort mörkertal och  samverkan med 
skolan kommer att bli mycket central. 

Äldreomsorg 

Efterfrågan på särskilt boende har varierat under året. I genomsnitt är verksamheten i balans 
när det gäller tillgång på platser och beviljade beslut om boende. En avdelning med åtta 
platser inom särskilt boende har tomställts på Skärgårdshemmet under året, då det under en 
lång tid varit ett överskott på äldreomsorgsplatser. Fiskebäcks äldreboende har etablerat sin 
verksamhet och är nu i stort sett fullbelagt. 

Hemtjänsttimmarna har minskat under året med ca 6 %.För 2021 har hemtjänsten fått 
ersättning för i genomsnitt 8 140 timmar/månad. Antal hemtjänstärenden som ligger över 
brytpunkt har minskat då fler brukare har flyttat till särskilt boende. 

Antal sommargäster som beställt hemtjänstinsatser i Lysekils kommun har ökat igen jämfört 
med 2020. Före pandemins utbrott tog socialförvaltningen emot ca 30 beställningar av 
hemtjänstinsatser från andra kommuner varje år. Under 2020 tog vi emot 5 beställningar 
och under 2021 har 23 personer beställt insatser. Under våren utvecklades också möjligheten 
att beställa hemtjänst vid tillfällig vistelse i kommunen digitalt via kommunens hemsida. 

Hälso- och sjukvård 

Den kommunala hälso- och sjukvården har varit ansträngd under året på grund av Covid-19. 
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Vaccineringar, smittspårningar och provtagningar har tagit mycket tid i anspråk. Samarbetet 
med vårdcentralerna har varit mycket bra i det arbetet. Det finns också samarbetsavtal med 
regionen gällande samverkande sjukvård där olika former av samverkan i åtgärder sker. 

Arbetet med omställning till god och nära vård pågår och ett arbete med nytt hälso- och 
sjukvårdsavtal samt en färdplan för nära vård pågår. Vi förväntar oss ett nytt hälso- och 
sjukvårdsavtal under kommande år. 

Arbetet i den lokala närsjukvårdsgruppen fungerar mycket bra. Möten hålls fyra gånger per 
år och det är ett gott deltagande i gruppen från berörda huvudmän och arbetsformerna är 
uppskattade. Handlingsplaner för ständiga förbättringar finns framtagna och följs upp vid 
varje möte. 

Hemtagning av medicinskt färdigbehandlade har fungerat bra under året även om vi nu 
endast har tre planeringsdagar för alla patienter. Tidigare fanns en skillnad mellan somatisk 
och psykiatrisk vård där planeringstiden var längre för de patienter som kom från psykiatrin. 
Kommunen har inga betalningsdagar till länssjukvården avseende färdigbehandlade. 

Rekryteringsläget gällande hälso- och sjukvårdspersonal har varit svårt under året. När det 
gäller fysioterapeuter så har det varit mycket svårt under lång tid vilket är i 
överensstämmelse med landets alla kommuner. Sjuksköterskor har också varit en svår grupp 
att rekrytera. Dock har läget förbättrats något under slutet av året. 

Barn och unga 

Behovet av placeringar för barn och unga har fortsatt att öka under året. Samtidigt har avslut 
av placeringar och omplaceringar gjorts i pågående ärenden i syfte att minska 
institutionsplacering och arbeta för placering i egna familjehem. Framtagen handlingsplan 
följs regelbundet upp. 

Antal placeringsdygn på Statens institutionsstyrelse (SiS) / Hem för vård och boende (HVB) 
har minskat från föregående år. För 2021 har enheten i genomsnitt 244 placeringsdygn per 
månad att jämföras med 291 dygn för 2020. 

Däremot har unga unga placerade i konsulentstödda familjehem varit mycket högt under 
2021. Antalet dygn i denna vårdform var 8420 år 2021 vilket kan jämföras med 5913 år 2020. 
I slutet av 2021 fanns 24 placeringar i konsulentstött familjehem, budgetering finns för 12 
placeringar på årsbasis. 

Arbetet med vårdnadsöverflyttningar har intensifieras under året. Arbetet sker i samverkan 
mellan enheten för barn och unga och resursteamet. 

När det gäller de familjebehandlande insatserna har familjebehandlargruppen varit 
decimerad under en stor del av året. men behandlingsuppdragen har ändå till stor del klarats 
av genom att andra delar av resursteamet genomfört familjebehandlaruppdrag. 

LSS och socialpsykiatri 

Ett stort arbete har också genomförts under 2021 för att kunna verkställa fler boendebeslut i 
egen regi. Det gäller både barn som har beslut enligt LSS och vuxna som har boendebeslut 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) (psykiatriboende). Antal platser på SoL-boende (Fjälla) har 
utökats från 11 till 15 och antalet köpta platser har gått från sju till två . När det gäller 
barnboende enligt LSS har en ungdom fått flytta från en köpt plats som inte fungerade väl till 
ett nytt boende i Lysekils kommun och snart kommer de två barnboendena att bli ett. En 
ekonomisk skillnad förväntas under 2022, men framför allt innebär flytten en ökad 
livskvalitet för de båda ungdomarna. 

Beroendevård 

Andelen sociala kontrakt har minskat med 25 procent under året och minskningen bedöms 
fortsätta. Målet är att de brukare som har sociala kontrakt skall få möjligheten till ett eget 
hyreskontrakt om de uppfyller de krav som finns från hyresvärd. 
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Antal placeringar på vuxenenheten har fortsatt att öka. Det är framförallt personer med 
alkoholmissbruk för män och kvinnor i åldern 30-50 som står för den största ökningen. Till 
en viss del är brukare kända av enheten sedan tidigare men flertalet är okända och nya 
personer. Samverkan pågår med Arbetslivsförvaltningen (ALF) i syfte att hitta sysselsättning 
i syfte att motverka att missbruk uppstår och eskalerar. Ett vanligt problem för denna 
målgrupp är också möjligheten att få tillgång till bostad. Det finns behov av att utveckla och 
öka utbudet av öppenvårdsinsatser för att möta denna problematik på hemmaplan. 

Ärenden som rör våld i nära relation har inte ökat under året. 

Utvecklingsmål: 

När det gäller ökad öppenhet och dialog i styrningen och ledning inom socialförvaltningen 
har arbetet delvis begränsats av Covid-19, då alla inte kunnat träffas på samma sätt som 
tidigare. Dialogdagen under våren genomfördes via teams. Dialogdagarna är uppskattade 
både från politiker och tjänstemän och är en förutsättning för ett bra samarbete i syfte att 
utveckla socialnämndens verksamhet. Det finns en öppen dialog gällande utredningar, behov 
av information och resultat. Årets enkät visar att 91 % av de svarande är nöjda med arbetet i 
nämnden och samarbetet med förvaltningen. Dock var svarsfrekvensen 33 % vilket är mycket 
lågt vilket ger upphov till behov av samtal med nämnden om orsaken till detta. 

När det gäller medarbetarnas ökade förutsättningar och handlingsutrymme att utföra sitt 
grunduppdrag och möta brukarens behov utvecklas det arbetet bra. Alla ledningsgrupper 
inom socialförvaltningen arbetar med ledningsgruppsutveckling i syfte att tillvarata och 
utveckla de kunskaper som alla chefer fått i den kommunövergripande chefsutvecklingen 
"Styra leda coacha". 

Den tillitsbaserade ledningen och styrningen utgår från att våra medarbetare är de som inom 
givna ramar bäst kan identifiera arbetssätt som ger god kvalitet och verka för goda lösningar. 
I ledningsgrupperna finns en medveten strävan efter att öka delaktigheten och nyttja de 
kompetenser som finns. Ökad samverkan i ledningsgruppen skall leda till att goda idéer och 
erfarenheter sprids och tas emot positivt av kollegorna. 

Vidare arbetar förvaltningen utifrån Lysekils chefs- och medarbetarplattform. 

Resultatet av arbetet mäts genom medarbetarenkäten som genomfördes under sista kvartalet 
2021. Resultatet visar en positiv utveckling avseende motivation, ledarskap och styrning. 
Områdena delaktighet och medarbetarskap visar en svag förbättring i jämförelse med 
mätningen 2019. 

Socialnämnden bidrar till kommunens övergripande mål genom att: 

* Arbeta i enlighet med de uppdrag förvaltningen har för att öka tryggheten i kommunen 

Under 2021 har tjänsten som familjecoach permanentats. Föräldrautbildning på både 
svenska och arabiska har startats under hösten 2021.Information om hur orosanmälan görs 
har lämnats i kommunens olika verksamheter. Det har också tillskapats en möjlighet att 
skicka in orosanmälningar digitalt. Förvaltningen har representanter som arbetar aktivt i det 
trygghetsskapande teamet. 

* Aktivt arbeta inom utvecklingsområdet barn och unga är vår framtid vilket också 
redovisas i den kommungemensamma uppföljningsrapporten. 

Under året har arbetet i de båda arbetsgrupperna Socialtjänst, skola, polis och 
fritidsverksamhet (SSPF) och SS(P)F junior fungerat bra. Det är delvis en ny 
sammansättning i styrgruppen SSPF vilket medför att arbetet tappat lite fart  då överföring 
av kunskap, förståelse och kännedom om arbetets former och processer tar tid. 
Mottagningsteamet har utvecklat att arbeta mer förebyggande genom att delta vid 
arbetsplatsträff (APT) på skolor och förskolor i syfte att nå ut med information om hur en 
orosanmälan till socialtjänsten görs. Information avser också med vad som händer när en 
anmälan inkommer ,vad det innebär och hur socialtjänsten arbetar för att stötta barn och 
deras familjer. Detta tillsammans med god samverkan genom SSPF, SS(P)F junior och andra 
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forum har också lett till att vi idag har en hög andel ansökningar i relation till antalet 
anmälningar vilket är glädjande. 

* Arbeta i enlighet med de framtagna målen gällande hållbarhetsarbetet. 

Socialtjänstens bidrag till detta är att vi följer den klimatstyrande resepolicyn och tänker på 
att använda bästa miljövänliga val för tjänsteresor om vi behöver resa. Vi använder oss av 
digitala möten såväl vid vårdplaneringar som vid olika typer av möten såväl internt som 
externt. Vi arbetar för att minska matsvinnet i våra verksamheter. Vi minimerar 
engångsartiklar där det går i verksamheten. 

För att verksamheterna ska vara ekonomiskt hållbara krävs det välgrundade beslut gällande 
investeringar som verksamheten kan nyttja under en lång tid. För att hushålla med 
mänskliga resurser krävs en god arbetsmiljö och löpande kompetensutveckling för att ha 
medarbetare som trivs och vill vara med och fortsätta utveckla verksamheten. 
Personalomsättningen ska ligga på en sund nivå och sjuktalen ska minskas. 

Verksamheterna har som ambition att ha en mångfald i personalgrupperna som ska spegla 
samhället i övrigt. I framtiden kommer brukarna att utgöras av en betydligt mer heterogen 
grupp jämfört med idag. En väl förankrad värdegrund och löpande dialoger kring den och 
bemötande säkerställer att verksamheten uppfyller de grundläggande mänskliga behov som 
finns. 

.* Ständigt utveckla och förbättra kärnverksamheten för att bidra till näringslivsstrategin. 

Socialtjänstens bidrag till detta är att vi arbetar för att ha en god kärnverksamhet som i sin 
tur kan gynna företagandet i kommunen. Vi informerar om verksamheten på ett tydligt sätt 
och med gott bemötande till allmänheten och vi har ambitionen att vara tillgängliga och ha 
korta svarstider när vi får frågor via mail. Dessutom följer vi Lysekils rutiner för 
upphandlingar i syfte att möjliggöra för företagare i kommunen att lämna anbud på 
förekommande upphandlingar. 

Ekonomiskt utfall  

Socialnämnden ekonomiska resultat för 2021 är – 5,2 mnkr 

2 Verksamhet 
Verksamhetsbeskrivning  

Socialnämnden ansvarar för att Lysekils kommuns invånare får stöd, vård och omsorg. 
Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av 
kompletterande samhällsinsatser. Verksamheten är relativt detaljreglerad med avseende på 
kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter. 

I de verksamheter där barn berörs ska barnets bästa alltid beaktas. Detta gäller förstås i de 
verksamheter som riktar sig till barn, unga och familjer, såsom barnboende och 
korttidsverksamhet enligt LSS, familjens hus och familjebehandling, men även i 
verksamheter där man når vuxna som har barn. Det kan till exempel handla om behandling 
av personer med missbruksproblematik. 

Ansvaret för socialtjänst  

I socialtjänstlagen regleras det kommunala ansvaret. Här anges att kommunen ansvarar för 
att tillhandahålla sociala tjänster för de som bor i kommunen och för andra som vistas där. 
Detta yttersta ansvar innebär dock ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra 
huvudmän. 

Insatser för barn och deras familjer.  

Nämnden svarar för förebyggande insatser men också för utredningar och beslut om barn far 
illa eller på annat sätt behöver insatser. Det finns insatser i form av bl.a. familjebehandling 
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och aktiviteter på familjens hus. Nämnden svarar också för familjerättsliga frågor t.ex. i 
samband med vårdnad och umgänge. 

Ensamkommande och nyanlända.  

Socialnämnden ansvarar för mottagande av ensamkommande flyktingbarn och nyanlända 
personer. 

Insatser för personer med beroendeproblematik. 

Nämnden arbetar med rådgivning, stöd och behandlingsinsatser till personer som har 
beroendeproblematik vad gäller alkohol och droger samt spelmissbruk. 

Övrigt. 

Nämnden arbetar också med serveringstillstånd för restauranger och tillsyn i samband med 
försäljning av alkoholhaltiga drycker. Nämnden har olika samarbeten med andra kommuner 
när det gäller gemensamt drivna verksamheter. Exempel på detta är sociala jouren, Barnahus 
och personligt ombud. 

Insatser för äldre och funktionshindrade  

Socialnämnden verkar för att äldre personer och människor som p.g.a. ålder eller andra skäl 
har särskilda behov, får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och 
ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Insatserna består av 
dagverksamhet, äldreboende, gruppboende, hemtjänst, trygghetslarm, korttidsvård, 
nattpatrull m.m. Nämnden bistår även anhörigvårdare. 

Ansvaret för hälso- och sjukvård  

Socialnämnden ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilda boenden. Ansvaret omfattar även 
de personer som bor i ordinärt boende och som har ett funktionshinder som gör att det 
medför stora olägenheter att ta sig till en vårdcentral. Hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar 
de insatser som sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast ansvarar för. Arbetet utförs 
dock till stor del på delegation till övrig vård- och omsorgspersonal. Läkarinsatser svarar 
regionen för. Socialnämnden ansvarar för tidig rehabilitering i hemmet och har team för 
trygg hemgång. 

Ansvaret för stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS och 
socialpsykiatri.  

Socialnämnden ansvarar för service och omvårdnad till personer med utvecklingsstörning, 
autism, autismliknande tillstånd och personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder samt 
personer med varaktiga och betydande funktionshinder som orsakar betydande svårigheter i 
den dagliga livsföringen. Insatserna består bl.a. av boende i gruppbostad, personlig assistans, 
ledsagarservice och korttidsvistelse. Nämnden ansvarar också för insatser inom 
socialpsykiatrin i form av boendestöd eller stödboende. 

3 Väsentliga händelser under perioden 
Pandemin har präglat arbetet i hela förvaltningen under 2021. Smittspridningen har 
varierat under året och därmed också de konsekvenser det fått för verksamheterna. Vård- och 
omsorgsverksamheterna har varit mest utsatta på grund av den höga sjukfrånvaron och att 
den verksamheten måste bedrivas på plats. Den stora utmaningen kopplat till pandemin har 
därför varit att bemanna verksamheterna under perioder av större smittspridning. Positivt 
har varit att den största delen av socialförvaltningens medarbetare låtit vaccinera sig enligt 
givna rekommendationer. När det gäller vaccination och provtagning har den lokala 
primärvården varit verksamheten behjälplig  med smidiga lokala lösningar. 

Under 2021 har verksamhetssystemet Magna Cura bytts ut till Combine och detta har 
medfört omfattande arbete med implementering och utbildningar i förvaltningens alla 
verksamheter. Införandet har tagit stora tidsresurser i anspråk under våren och sommaren 
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för samtliga enheter. Övergången har medfört ett flertal utmaningar och ännu återstår arbete 
och anpassning att göra i systemet. 

Möjligheten att göra orosanmälan från hemsidan via E -anmälan har tillkommit under året. 
Syftet är att förenkla för allmänheten att både hitta information om hur en anmälan går till 
och att göra den från hemsidan. Arbete pågår också med att införa digital 
faderskapshandläggning. 

Under sista kvartalet fattade socialnämnden beslut om att ingå i ett samarbete i Fyrbodal 
avseende samfinansierad gemensam verksamhet för unga personer med 
missbruksproblematik, benämnt Mini Maria. Verksamheten skall bedrivas genom två 
stationära mottagningar där Lysekil kommer att höra till Uddevalla. Verksamheten 
kompletteras av mobila enheter som kommer ut till övriga kommuner enligt överenskomna 
tider. Verksamhet beräknas starta under andra halvåret 2022. 

Under 2021 har ett flertal besök och tillsyner genomförts från Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) och arbetsmiljöverket. Ivos tillsyner har främst berört barn och unga samt 
LSS-verksamheterna. Resultatet har visat på förbättringsområden som resulterat i att 
förvaltningen gjort en genomgripande riskbedömning på alla nivåer och verksamheter. 
Riskbedömningarna har lett till beslutade internkontrollsområden och utökade 
egenkontroller per verksamhet inför 2022. En övergripande kompetensförsörjningsplan 
har också upprättats avseende förvaltningens verksamheter under året. 

Fältassistentverksamheten överfördes till Utbildningsnämnden (UBN) under våren 2021 
i syfte att skapa en sammanhållen ungdomsverksamhet, Ung Utveckling. 

Under andra halvåret 2021 stängdes en avdelning med 8 platser på Skärgårdshemmet 
med anledning av att kommunen under en lång period bakåt haft många tomma platser i 
äldreboende. Hyresgästerna flyttade till nya boendeplatser  på Skärgårdshemmet och i  
kommunens övriga äldreboende. 

Genom statsbidrag, kallat Äldreomsorgslyftet, fick 10 medarbetare möjligheten att med 
bibehållen lön utbilda sig till undersköterskor under 2021. 

I början av 2021 flyttade Ekgatans psykiatriboende till nytt boende Fjälla, i Lyse. Under 
året har fem av kommunens sju köpta platser kunnat avslutas, varav tre brukare har flyttat 
till Fjälla. Ytterligare en person kommer att flytta till Fjälla i början av 2022, vilket innebär 
att kommunen nu endast har en extern plats inom psykiatrin. 

Under året har också ett nytt barnboende enligt LSS har öppnat utanför Brodalen. Ett barn 
har flyttat från köpt plats till Bro Häller. Det boende som finns på Badhusberget ska flytta dit 
i början av 2022 i syfte att åstadkomma ett barnboende där kvalitet och kostnadseffektivitet 
förväntas öka. 

Under 2021 beviljade statsbidrag till utveckling av familjehemsverksamhet vilket ledde 
till att det i slutet av 2021 rekryterades en familjehemssekreterare med arbetsledaransvar  till 
familjehemsgruppen. Hon skall arbeta med utvecklingen och har genomfört 
informationsinsatser kring att vara familjehem och påbörjat arbetet med rutiner för 
familjehemssekreterarna. 

4 Verksamhetens grunduppdrag 
En kritisk kvalitetsfaktor är ett område som är av särskild betydelse för en verksamhets 
kvalitet och service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande 
uppdrag. Förhållningssätt och bemötande kan exempelvis vara en sådan faktor. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna är uppdelade i fyra perspektiv: 

• Målgruppsperspektiv • Verksamhetsperspektiv • Medarbetarperspektiv 
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• Ekonomiskt perspektiv 

De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett 
mätvärde som visar om vi är på rätt väg eller inte. 

Bedömning 

Bedömning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna görs med hjälp av färgade 
symboler enligt nedan. 

 

4.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och 
kvalitetsindikatorer 

Socialförvaltningen arbetar utifrån Socialstyrelsens författningssamling (SOFSF) 2011:9, 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem  för systematiskt  
kvalitetsarbete. Med föreskriften som grund har socialnämnden antagit ett 
kvalitetsledningssystem som reglerar arbetet. I föreskriften återfinns bestämmelser om 
processer, rutiner, samverkan, förbättringsarbete, reglering av  personalens medverkan och 
dokumentation av arbetet. 

Utöver detta har förvaltningens verksamheter tagit fram kritiska kvalitetsfaktorer för alla 
verksamheter. Kvalitetsfaktorerna utgår från fyra perspektiv, målgrupp, verksamhet, 
medarbetare och ekonomi. Faktorerna skall mäta resultatet i de för områdena mest viktiga 
delarna som leder till god kvalitet. 

  

4.1.1 Målgrupp 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

 Rätt stöd till den enskilde 

Andel klienter inom familjebehandling som 
har fått en genomförandeplan upprättad 
inom 1 månad från uppstartsmöte. 

90 % 15 % 39 % 

Servicenivåundersökning: Andel av e-
postbreven skickade med frågor som gäller 
Individ och Familjeomsorgens verksamhet 
som besvaras inom 24 timmar med komplett 
svar på vår fråga eller med svar på en eller 
flera delfrågor. 

100 % 100 % 83 % 

Servicenivåundersökning: Andel av e-
postbreven skickade med frågor som gäller 
Äldreomsorgens verksamhet som besvaras 
inom 24 timmar med komplett svar på vår 
fråga eller med svar på en eller flera 
delfrågor. 

100 % 100 % 67 % 

Servicenivåundersökning: Andel av e-
postbreven skickade med frågor som gäller 
Handikappomsorgens verksamhet som 
besvaras inom 24 timmar med komplett svar 
på vår fråga eller med svar på en eller flera 
delfrågor. 

100 % 100 % 83 % 

Servicemätning telefoni: Andelen lyckade 
kontaktförsök till Individ och familjeomsorg 
på huvudnummer inom 60 sekunder där svar 
på fråga/frågor erhölls. 

47 % 50 % 50 % 

Servicemätning telefoni: Andelen lyckade 47 % 58 % 50 % 
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  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

kontaktförsök till Äldreomsorgen på 
huvudnummer inom 60 sekunder, där svar 
på fråga/frågor erhölls. 

Servicemätning telefoni: Andelen lyckade 
kontaktförsök till Handikappomsorgen på 
huvudnummer inom 60 sekunder, där svar 
på fråga/frågor erhölls. 

58 % 58 % 50 % 

 Frigöra egna resurser 
Socialt stöd: Antal familjer som fått 
föräldrastöd under året (ej biståndsbedömt). 85 15 26 

 

Respekt för den enskildes 
självbestämmande och 
integritet. 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -
 hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)  83 82 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%) 

 79 79 

Brukarbedömning boendestöd SoL -
 Brukaren får bestämma om saker som är 
viktiga, andel (%) 

82   

Brukarbedömning gruppbostad LSS  - 
Brukaren får bestämma om saker som är 
viktiga hemma, andel (%) 

71   

Brukarbedömning för äldreomsorg är nationellt inte genomförd under 2021. Genomförs under 2022. 
Föräldrastöd mäts för första gången 2021. 

Analys och slutsats 

Resultatet av servicenivån gällande E-post visar ett utmärkt resultat i alla verksamheter. När 
det gäller servicenivå i telefontjänster är resultatet sämre och här behöver förvaltningen 
fortsätta sitt utvecklingsarbete tillsammans med Kontaktcenter för att öka kvaliteten. 

Andelen familjer som fått föräldrastöd, icke biståndsbedömt, har ökat mycket under året. 
Verksamheten är under uppbyggnad och ökningen är i enlighet med målet att utöka 
förebyggande åtgärder för barn och unga. Då pandemin har minskat möjligheterna till 
öppethållande av gruppverksamheter, som annars är en av de viktigaste rekryteringsytorna, 
får det anses som ett gott resultat. 

Andelen familjer som fått genomförandeplan i samband med familjebehandling har ökat från 
en mycket låg nivå på 15 % till 90 % vilket är en godkänd utveckling även om målet alltid är 
100%. Genomförandeplanen är viktig då den upprättas tillsammans med den 
enskilde/familjen och är ett sätt att säkerställa att utförandet sker på ett strukturerat sätt som 
utgår från biståndsbeslutet. 

Brukarundersökningarna inom LSS och socialpsykiatri har genomförts för första gången på 
flera år. Lysekils resultat på de här frågorna ligger något under rikets genomsnitt (som är 78 
respektive 86, att jämföra med Lysekils 71 och 82). En bidragande faktor till resultatet kan 
vara att pandemin bidragit till att minska känslan av självbestämmande, då man inte kunnat 
anordna gemensamma aktiviteter på riktigt samma sätt som tidigare. Oavsett orsak är 
självbestämmande centralt och fokus ligger på att arbeta vidare med detta vid framtagande 
av genomförandeplaner osv. Resultaten används i det dagliga arbetet och planeringen ute på 
enheterna i kvalitetsarbetet. 

Den nationella brukarundersökningen har inte genomförts i äldreomsorgen under 2021 på 
grund av Covid. 

Sammantaget bedöms området på de värden som redovisats som gult d.v.s. att viss 
utveckling har skett och verksamheten uppnår en acceptabel nivå. 

4.1.2 Verksamhet 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 
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  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

 

Förebygga kvalitetsbrister och 
arbeta med systematiskt 
förbättringsarbete. 

VoO: Andel åtgärder i lex Sarah-utredningar 
som har implementerats. 96 % 95 % 69 % 

Socialt stöd: Andel åtgärder i lex Sarah-
utredningar som har implementerats. 93 % 100 % 100 % 

Mottag och utredning: Andel åtgärder i lex 
Sarah-utredningar som har implementerats. 100 % 95 % 100 % 

 Rättssäker myndighetsutövning 

Barn och Unga: Andel utredningar som har 
avslutats inom 122 dagar. 62 % 50 % 46 % 

Antal dagar från ansökan till beslut, vård och 
omsorg 3 5 4 

Antal dagar från ansökan till beslut LSS och 
Socialpsykiatri 8 60 30 

Andel granskade utredningar där mål för den 
beslutade insatsen framgår i beslutet, LSS 
och socialpsykiatri 

43 % 90 % 95 % 

Andel granskade utredningar där mål för den 
beslutade insatsen framgår i beslutet, vård 
och omsorg 

78 % 94 % 75 % 

MoU vuxenenheten: Antal beslut som har 
överklagats till domstol (SoL, LSS, LVM). 3 4  

MoU vuxenenheten: Antal överklagade 
beslut som fastställts i domstol (SoL, LSS, 
LVM) 

2 3  

MoU: Andel skyddsbedömningar som görs 
inom föreskriven tid av samtliga inkomna 
anmälningar till Barn- och Ungdomsenheten 

100 %   

MoU: Andel förhandsbedömningar av 
inkomna anmälningar som avser barn och 
unga och som görs inom föreskriven tid på 
14 dagar. 

100 % 95 %  

 

Samverkan är utgångspunkten 
för att skapa bra individuellt stöd 
till den enskilde 

Andel deltagare i Närsjukvårdsgruppen som 
är positiva till arbetet i gruppen.- utvärdering 100 %   

Andel närvaro i procent på 
närsjukvårdsgruppen. Årssnitt 90 %   

Enhetschefernas svar i förvaltningens egen 
enkätundersökning avseende hur väl 
fungerande den interna samverkan är. Skala 
1-10 

6,6   

Förvaltningens medelvärde i 
medarbetarenkäten på frågan om hur många 
som upplever att vi har ett väl fungerande 
samarbete med andra för verksamheten 
viktiga funktioner (externa och/eller interna). 
Skala 1-5 

3,47  3,51 

Socialsekreterare, biståndshandläggare, 
familjehemssekreterare och behandlares 
svar i förvaltningens egen 
enkätundersökning avseende hur väl 
fungerande den interna samverkan är. Skala 
1-10 

6,29   

 

En tillitsbaserad styrning med 
hög grad av dialog och 
delaktighet 

Förvaltningens medelvärde på frågan "min 
närmsta chef visar förtroende för mig som 
medarbetare" i medarbetarenkäten (skala 1-
5). 

3,98 4,04 3,92 

Förvaltningens medelvärde på frågan "mina 
tankar, idéer och kunskaper om arbetet tas 
tillvara på ett bra sätt" i medarbetarenkäten 
(skala 1-5). 

3,53  3,47 
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Under våren 2021 har enheten bytt verksamhetssystem vilket lett till att besluten ändrat utformning. Hur besluts texten skall 
utformas ska enheten tillsammans utveckla under Ht-2021. 
 
Finns inga beslut där målen med insatsen framgår i beslutet. Denna information finns i utredning under rubrik Övergripande 
mål. 

Analys och slutsats 

Arbetet gällande förbättringsarbete i form av åtgärder till följd av Lex sarah- utredningar 
visar att alla åtgärder genomförs och implementeras i verksamheten. Den differens som visas 
beror på att vissa åtgärder inte hunnit färdigställas då några utredningar precis är inkomna 
till verksamheten. 

Handläggningstiden för LSS och SoL beslut är fortsatt kort och utredningarna utförs 
skyndsamt. 

Tiden för skyddsbedömningar och förhandsbedömningar överensstämmer sedan maj månad 
med gällande bestämmelser. Utredningstiden avseende barn och unga visar fortfarande ett 
lågt värde. Detta beror på ett antal gamla utredningar som drar ner resultatet. Av de 
utredningar som startats 2021 är 97 % avslutade inom 122 dagar. 

Mål för den beslutade insatsen saknas i drygt hälften av besluten inom LSS och 
socialpsykiatri. Under våren 2021 har förvaltningen bytt verksamhetssystem vilket lett till att 
besluten ändrat utformning och mål för beslutad insats skrivs på annat ställe i utredningen. 
Förvaltningen kommer att arbeta med kvalitetsfaktorn under 2022 så att mätningen anges på 
rätt sätt. 

Samverkan visar lite olika resultat och det är ett prioriterat område att arbeta med under 
2022. 

Resultatet gällande tillitsbaserad styrning och ledning visar en förbättring jämfört med 
mätning 2019 och bedömningen görs att det skett en positiv utveckling av detta område. 

Sammantaget bedöms området på de värden som redovisats som gult d.v.s. att viss 
utveckling har skett och verksamheten uppnår en acceptabel nivå. 

4.1.3 Medarbetare 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

 KF: God arbetsmiljö 
Sjukfrånvaro (%) 12,8 12,1 12,4 

Andel långtidsfriska (%) 16,6 15,9 22,2 

 Kompetenta medarbetare 

Vård och omsorg: Andel tillsvidareanställd 
baspersonal med relevant utbildning för 
uppdraget. 

97 % 96 % 95 % 

Socialt stöd: Andel tillsvidareanställda 
medarbetare med relevant utbildning för 
uppdraget. 

93 % 89 %  

Avdelningen för Mottagning och utredning: 
Andel av samtliga myndighetsutövare som 
har relevant utbildning för uppdraget. 

100 % 93 % 100 % 

 Attraktiv arbetsgivare 

Andel heltidsanställda på 
socialförvaltningen. 50 %   

Socialförvaltningens resultat i 
medarbetarenkäten på frågan "Jag upplever 
god balans mellan arbete och fritid". 

3,49 %  3,54 % 

Socialförvaltningens resultat i 
medarbetarenkäten på frågan "Jag upplever 
att förväntningarna på mig i mitt arbete är 
hanterbara". 

3,71 %  3,69 % 

Analys och slutsats 

Sjukfrånvaron ligger oförändrat högt, i princip i nivå med 2020. Båda åren har varit 
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pandemiår, vilket har påverkat främst den korta frånvaron. Andelen långtidsfriska är dock 
något högre i förhållande till 2020. Covid 19 har påverkat sjukfrånvaron negativt då den 
största andelen av medarbetarna inom förvaltningen arbetar med vård och omsorg samt 
personligt stöd och måste utföra sitt arbete på plats. Provtagningar och väntan på resultat har 
medfört större frånvaro än vanligt då brukarna måste skyddas. Inom mottagning och 
utredning ses en minskning av sjukfrånvaron vilket bedöms ha samband med att de 
yrkeskategorierna kan utföra sitt arbete på distans. 

Verksamheterna har genomgående en stor andel medarbetare med god grundkompetens för 
sina uppdrag. 

Av medarbetarna inom vård och omsorg har 97 %  relevant utbildning för uppdraget, vilket 
är ett mycket bra resultat då det är en stor avdelning med många anställda. Det finns för 
övrigt ett stort problem i landet att klara av rekrytering av utbildad omvårdnadspersonal. 

Även inom avdelningen för socialt stöd har en hög andel av medarbetarna rätt utbildning för 
sitt uppdrag. För den största gruppen innebär det att de har undersköterskeutbildning. 

Alla medarbetare på avdelningen för mottagning och utredning har en relevant utbildning för 
sina uppdrag. Dock uppfyller inte alla medarbetare inom enheten för barn och unga 
socialstyrelsen behörighetskravet för full socionombehörighet. En kompetensutvecklingsplan 
finns för dessa medarbetare som studerar för att komplettera till full behörighet. 

Under 2021 har en kompetensförsörjningsplan tagits fram för socialförvaltningen. Det 
kommer att krävas flera insatser för att kunna rekrytera personal med rätt kompetens i den 
utsträckning som förvaltningen har behov av framöver. Inom vård och omsorgs verksamhet 
har förvaltningen sökt och fått statliga medel beviljade från äldreomsorgslyftet för att 
finansiera utbildning för medarbetare som saknar undersköterskekompetens. 10 
medarbetare blev färdiga med sina studier i december 2021. 

Avdelningen för socialt stöd har genomfört utbildningsinsatser på en mängd olika områden. 
Brandsäkerhetsutbildningar har genomförts inom hela avdelningen. 

Andel heltidsarbetande är fortfarande lågt, 50 % av medarbetarna är heltidsanställda. 
Arbetet med heltidsresan har pågått under året, men i en mycket långsam takt beroende på 
förvaltningens ekonomiska läge. Inför 2022 upprättas nu en plan för fortsatt arbete och 
införande av heltid i återstående enheter. Ett lokalt kollektivavtal har arbetats fram under 
2021 i syfte att möjliggöra en optimal utveckling av heltidsarbetet. 

När det gäller balans i arbetet och rimliga förväntningar på medarbetarna i arbetet visar 
medarbetarundersökningen på ett oförändrat resultat under de tre senaste undersökningarna 
i medelvärdet för området. Resultatet är likartat i jämförelse med utbildningsförvaltningens 
resultat. 

Bedömningen är att den verksamhet som medarbetarna arbetar i och som huvudsakligen 
utgörs av omvårdnadsarbete är ett krävande arbete där det alltid finns mer att göra vilket då 
inverkar på både balans och medarbetarens upplevelse av stora förväntningar på i arbetet. 
För att förbättra detta behövs effektiva arbetssätt samt dialog och feedback om såväl vilka 
arbetsuppgifter som är prioriterade som om när arbetet är tillräckligt bra utfört. 

Sammantaget bedöms området på de värden som redovisats som gult d.v.s. att viss 
utveckling har skett och verksamheten uppnår en acceptabel nivå. 

4.1.4 Ekonomi 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

 KF: Budget i balans Budgetavvikelse (%) -1 2 -4 

 Effektiv resursanvändning 
Medelkostnad per beviljad hemtjänsttimma. 
Avvikelse i procent från KPB-kommunernas 
medelvärde. 

20 % 9 % 13,4 % 
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  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Medelkostnad per dygn i särskilt boende. 
Avvikelse i procent från KPB-kommunernas 
medelvärde. 

0 % -3 % 2,6 % 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)  -8 -4 

Medelkostnad per dygn LSS-gruppbostad, 
avvikelse i procent från KPB-kommunernas 
medelvärde. 

-10 % -14 % -16 % 

Medelkostnad per timma, personlig 
assistans enligt SFB, egen regi. Avvikelse i 
procent från KPB-kommunernas 
medelvärde. 

58 % 48 % 34 % 

Medelkostnad per dygn boende för psykiskt 
funktionshindrade enlig SoL. Avvikelse i 
procent från KPB-kommunernas 
medelvärde. 

-34 % -24 % -27 % 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)  3 0 

Medelkostnad per brukare, vuxna 
missbrukare. Avvikelse i procent från KPB-
kommunernas medelvärde. 

-41 % -27 % -37 % 

Medelkostnad per brukare, Barn och unga. 
Avvikelse i procent från KPB-kommunernas 
medelvärde. 

77 % 81 % 37 % 

Nettokostnadsavvikelse individ- och 
familjeomsorg, (%)  36 30 

Notera att Medelkostnad per brukare, Barn och unga, avvikelse i % avser för resultat redovisat 2021 åldersgruppen 0-19 år. 
Redovisat 2020 är åldersgruppen 0-24 

Analys och slutsats 

Budgetavvikelsen har ökat i förhållande till 2020 men minskat i förhållande till 2019. 

Nettokostnadsavvikelsen anges alltid ett år i efterskott och det gör även KPB-jämförelsen 
vilket är viktigt att ha med i analys av resultatet. 

När det gäller nettokostnadsavvikelsen för 2020 ligger äldreomsorgen under, LSS lite över 
och Individ och familjeomsorgen mycket över det värdet. I individ och familjeomsorgens 
jämförelse återfinns också försörjningsstödet. 

I KPB för 2020 framgår att särskilt boende, LSS-boende och missbruksvården ligger under 
medelkostnaden. 

Hemvården, personlig assistent och framför allt barn och unga ligger över medelkostnaden. 

Jämfört med 2019 års utfall har Lysekil 2020 ökat de totala kostnaderna inom barn och unga 
för åldersgruppen 0-19 år med 5,5 miljoner kronor eller 11,3 procent. Kostnadsökningen 
beror både på att antalet brukare, som varit aktuella och/eller tagit del av verksamhetens 
insatser, har ökat och att kostnaden per brukare har ökat. 

Antalet invånare i åldersgruppen 0-19 år har minskat under åren samtidigt som antalet 
brukare har ökat. Det innebär att andelen brukare har ökat jämfört med föregående år. År 
2018 hade Lysekil en lägre andel brukare i åldersgruppen än snittet för KPB-kommunerna, 
men i utfallet för 2020 ligger Lysekil väl över snittet. 

Kostnaden per brukare är betydligt högre än snittet för KPB-kommunerna, såväl på totalen 
som i de olika åldersgrupperna. För åldersgruppen 18-19 år är kostnaden per brukare nästan 
dubbelt så stor jämfört med snittet. Det är också den höga kostnaden per brukare som 
framför allt påverkar att även kostnaden per invånare är dubbelt så hög som snittet, även om 
den något högre andelen brukare också påverkar 

Arbete pågår i alla verksamheter där höga kostnader identifierats för att anpassa sina 
kostnader till given budget och i nivå med nettokostnaden för riket. 
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Även om flera verksamheter visar bra resultat blir den sammantagna bedömningen för 
målområdet rött, verksamheten uppnår inte önskvärt resultat. 

5 Utvecklingsområden 
Ett utvecklingsområde är ett identifierat område som fokuseras på under en längre period. 
Till utvecklingsområdet finns formulerade utvecklingsmål som utgör grunden för 
förbättrings-, förändrings- och utvecklingsarbete. 

Bedömning av hur det går med utvecklingsmålen görs med hjälp av färgade symboler enligt 
nedan. 

 

5.1 Verksamhetens utvecklingsmål och indikatorer 

Socialnämndens utvecklingsområde avser tillitsbaserad styrning och ledning med motivering 
att alla medarbetare behöver ges möjlighet att arbeta utifrån sin fulla potential. I 
verksamheter som producerar tjänster är mötet och relationen mellan brukare och 
medarbetare av största betydelse för kvalitet och nöjdhet med de insatser som ges. Det finns 
en övertygelse om att den som är närmast brukaren tillsammans med denne bäst kan 
utforma stödet och omsorgsinsatserna utifrån beslut om insats. Det ska göras i enlighet med 
socialtjänstlagens intentioner d.v.s. att tillvarata den enskildes egna förmågor och frigöra 
egna resurser för att uppnå ett självständigt liv. 

För att detta skall vara möjligt behöver ett likartat synsätt finnas på alla nivåer. För 
nämndens arbete behöver det finnas tillitsfulla relationer och en upplevelse av ett gott 
samarbete med förvaltningen. Därför är öppenhet och dialog mellan dessa en förutsättning 
för god verksamhet. 

Ytterligare utvecklingsuppdrag avseende digitalisering och välfärdsteknik har genomförts 
under året i förvaltningen. Behovet av utveckling är ytterst viktigt för framtiden utifrån en 
åldrande befolkning, ökade behov av omsorgs- och stödinsatser, tillgång på personal och 
ekonomiska aspekter. 

5.1.1 Tillitsbaserad styrning och ledning 

  Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

 

Öppenheten och dialogen i 
styrningen och ledningen av 
socialförvaltningen ska öka 

Uppföljning med nämnden om hur 
förvaltningens dialog och beskrivning av 
grunduppdragets utförande fungerar 
(strategi 1) 

100 %   

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta 
personer 45 47 46 

Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg 59 49 38 

Andel som instämmer helt eller delvis i 
påståendet "förvaltningen följer upp och 
återrapporterar nämndens mål och uppdrag 
på ett sätt som ger nämnden förutsättningar 
att styra verksamheten". 

100 % 100 %  

Andel som instämmer helt eller delvis i 
påståendet "Förvaltningen följer upp och 
återrapporterar verksamhetens kvalitet på ett 
sätt som ger nämnden förutsättningar att 
styra verksamheten". 

80 % 88 %  
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  Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Andel som instämmer helt eller delvis i 
påståendet "Förvaltningens tjänsteskrivelser 
och utredningar innehåller den information 
och de konsekvensanalyser som behövs för 
att nämnden ska kunna ta välgrundade 
beslut." 

100 % 100 %  

Andel som instämmer helt eller delvis i 
påståendet "Den dialog som förs mellan 
nämnd och förvaltning bidrar till att öka 
förståelsen och samsynen för hur 
verksamheten ska styras." 

67 % 88 %  

Andel som instämmer helt eller delvis i 
påståendet "Jag har tillit till att förvaltningen 
vet när en fråga eller händelse som uppstår i 
verksamheten behöver tas upp för 
information, dialog eller beslut i nämnden". 

100 % 75 %  

 

Socialnämnden ska i ökad 
utsträckning ge medarbetarna 
förutsättningar och 
handlingsutrymme att utföra sitt 
grunduppdrag och möta 
brukarens behov. 

Medelvärde (skala 1-5) för 
medarbetarundersökningens fråga " I vår 
arbetsgrupp har vi en samsyn på vad vårt 
uppdrag innebär" (strategi 1) 

3,88  3,97 

Medelvärde (skala 1-5) för 
medarbetarundersökningens fråga "min 
närmsta chef visar förtroende för mig som 
medarbetare" (strategi 2) 

3,98 4,04 3,92 

Medelvärde (skala 1-5) för 
medarbetarundersökningens fråga "jag 
bidrar aktivt till utveckling av verksamheten" 
(strategi 3) 

4,12  3,97 

Medelvärde (skala 1-5) för 
medarbetarundersökningens fråga "mina 
tankar, idéer och kunskaper om arbetet tas 
tillvara på ett bra sätt" (strategi 3 och 4) 

3,53  3,47 

Medelvärde (skala 1-5) för 
medarbetarundersökningens fråga "jag har 
tillgång till den information jag behöver för att 
utföra mitt arbete" 

3,94  3,86 

Medelvärde (skala 1-5) för 
medarbetarundersökningens fråga "min 
närmsta chef ger mig förutsättningar att ta 
ansvar i mitt arbete" (strategi 5) 

3,95 4 3,84 

Medelvärde (skala 1-5) för 
medarbetarundersökningens fråga  "Jag 
känner till om det finns särskilda sätt 
(metoder/rutiner/hjälpmedel) arbetet ska 
utföras på och i så fall hur". (strategi 5) 

4,15  4,15 

Öppenheten och dialogen i styrningen och ledningen av socialförvaltningen 
ska öka 

Under 2021 har den kommunala verksamheten tvingats till begränsningar av fysiska möten 
på grund av Coronapandemin, vilket lett till att socialnämndens dialogdag genomförts via 
teams. Nämndens ordinarie sammanträden och arbete har pågått via teams under året. 
Arbetsutskottet har dock haft sina sammanträden fysiskt med tanke på de individärenden 
som behandlas där. 

En enkät har skickats ut till alla ledamöter och ersättare under andra halvåret där syftet var 
att mäta nämndens uppfattning om hur samarbete, dialog, ledning och styrning fungerat. 

Enkätundersökningen genomfördes i december 2021 genom en elektronisk enkät som 
skickades ut till samtliga 18 ordinarie ledamöter och ersättare i socialnämnden. 
Svarsfrekvensen var anmärkningsvärt låg. Sex ledamöter besvarade enkäten, vilket ger en 
svarsfrekvens på 33 procent vilket ger en låg signifikans för resultatet. 

Resultatet av enkäten visar ett relativt bra resultat . 91 % av svaren visar på nöjdhet. 
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Socialnämnden ska i ökad utsträckning ge medarbetarna förutsättningar och 
handlingsutrymme att utföra sitt grunduppdrag och möta brukarens behov. 

Alla ledningsgrupper inom socialförvaltningen arbetar med ledningsgruppsutveckling i syfte 
att tillvarata och utveckla de kunskaper som alla chefer fått i den kommunövergripande 
chefsutvecklingen "Styra leda coacha". Vidare arbetar förvaltningen utifrån Lysekils chefs- 
och medarbetarplattform. 

Inom vård och omsorgsavdelningen arbetar alla chefer med utvecklingsområde "Träna 
kommunikation" vilket förväntas förbättra kvaliteten för brukarna. De individuella insatser 
som ges till brukarna präglas i stor utsträckning av kvaliteten i bemötande och 
kommunikation i varje möte. 

Resultatet i tabellen ovan är hämtade från 2021 års medarbetarenkät. Av de värden som mäts 
är hälften på en acceptabel nivå och och hälften når en fullt godkänd nivå vilket gör att 
helhetsbetyget blir acceptabel nivå. 

Förbättringspotential finns främst på området som mäter att medarbetarnas tankar och idéer 
tas tillvara på ett bra sätt. Området är speciellt viktigt utifrån ett tillitsbaserat arbetssätt där 
alla medarbetares kunskap och styrkor tas till vara på ett optimalt sätt och utgör ett viktigt 
förbättringsområde. 

Tyvärr har det inte genomförts någon brukarenkät inom äldreomsorgen under 2021 utifrån 
pandemin. Därför saknar vi indikatorer för brukarnas upplevelse av bemötande, trygghet, 
delaktighet och inflytande som är viktiga för oss när vi pratar om att skapa förutsättningar för 
att personalen ska kunna göra sitt jobb. 

  

5.1.2 Sammanfattande analys och slutsats 

Socialnämndens utvecklingsmål. 

När det gäller ökad öppenhet och dialog i styrningen och ledning inom socialförvaltningen 
har arbetet delvis begränsats av Covid 19, då alla inte kunnat träffas på samma sätt som 
tidigare. Dock har en av dialogdagarna genomförts via teams och en på sedvanligt sätt. 
Dialogdagarna är uppskattade både från politiker och tjänstemän och är en förutsättning för 
ett bra samarbete i syfte att utveckla socialnämndens verksamhet. Det finns en öppen dialog 
gällande utredningar, behov av information och resultat. Höstens enkät visar att 91 % av de 
svarande är nöjda med samarbete, information och dialog. Märkas bör att anmärkningsvärt 
få har svarat på enkäten, svarsfrekvensen var 33 %. 

När det gäller medarbetarnas ökade förutsättningar och handlingsutrymme att utföra sitt 
grunduppdrag och möta brukarens behov utvecklas det arbetet bra. Tyvärr har vi inte 
brukarenkät genomförts och vi kan därför inte analysera resultat för detta. Däremot vet vi att 
det sker ett aktivt arbete med ledningsgrupper inom socialförvaltningen i syfte att tillvarata 
och utveckla de kunskaper som alla chefer fått i den kommunövergripande chefsutvecklingen 
"Styra leda coacha". 

Den tillitsbaserade ledningen och styrningen utgår från att våra medarbetare är de som inom 
givna ramar bäst kan identifiera arbetssätt som ger god kvalitet och verka för goda lösningar. 
I ledningsgrupperna finns en medveten strävan efter att öka delaktigheten och nyttja de 
kompetenser som finns. Ökad samverkan i ledningsgruppen skall leda till att goda idéer och 
erfarenheter sprids och tas emot positivt av kollegorna. 

Vidare arbetar förvaltningen utifrån Lysekils chefs- och medarbetarplattform. 

Resultatet av 2021 års medarbetarenkät visar en utveckling i positiv riktning i de flesta 
delarna. Ett förbättringsområde är medarbetarnas uppfattning om hur väl deras idéer mottas 
av deras chef. Det värdet är relativt lågt och i stort sett oförändrat sedan mätningen 2019. 

Socialnämnden bidrar till också till kommunens övergripande mål genom att: 
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* Aktivt arbeta inom utvecklingsområdet barn och unga är vår framtid vilket redovisas i den 
kommungemensamma uppföljningsrapporten. 

* Arbeta i enlighet med de uppdrag förvaltningen har för att öka tryggheten i kommunen 

* Arbeta i enlighet med de framtagna målen gällande miljöarbetet. 

* Ständigt utveckla och förbättra kärnverksamheten för att bidra till näringslivsstrategin 

6 Uppdrag 
Bedömning av status på uppdragen görs med hjälp av symboler enligt nedan. 

 
Uppdrag   Status Kommentar 

Varje avdelning ska årligen 
perioden 2020-2022 
inkomma med handlingsplan 
för 
digitalisering/automatisering 
av tjänster som inte är direkt 
värdeskapande för brukaren.  

  Övergår till nya uppdrag 

Satsning på äldreomsorgen.    

Under året har statsbidrag 
erhållits för att öka kvaliteten 
i äldreomsorgen. I Lysekils 
kommun har satsning gjorts 
på följande: 
Utökning av en tjänst i 
anhörigstödet. 
Utökning av personaltimmar 
på Fiskebäck i samband 
med heltidsarbetet. Den 
utökade tiden har använts till 
aktiviteter för de boende på 
Fiskebäck. 
Finansiering av nattpatrull i 
syfte att säkra kvaliteten 
nattetid för de som bor i 
ordinärt boende. 
Finansiering av personal i 
hemtjänsten för att behålla 
kvalitet och kontinuitet i 
verksamheten och göra en 
mjukare omläggning av 
insatser till brukarna. 
Finansiering av utbildning för 
medarbetare som genom 
äldrelyftet fått möjlighet att 
studera till undersköterska. 
10 medarbetare har 
genomfört utbildningen 
under 2021. 
Avtal har slutits med Ung 
Omsorg som är ett ungt 
företagande där 
verksamhetsidéen är att 
arbeta med aktiviteter på 
äldreboende under 
helgerna. 
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Under året har möjligheten att göra orosanmälan via E anmälan från hemsidan digitaliserats 
och genomförts. 

Beställning av tillfällig vistelse görs nu helt via hemsidan. Det rör främst beställning från 
andra kommuner för personer som tillfällig vistas i kommunen och är beviljad insatser i sin 
hemkommun. 

Arbetet med att utöka möjligheten till fler medarbetare som använder SMS teknik i kontakt 
med brukare har fortsatt under året. Tekniken innebär att en automatisk påminnelse läggs in 
till klientens telefon vid tex besök eller provtagning. 

Avdelningen för mottagning och utredning har påbörjat planeringen till att göra digital 
underrättelse i faderskapsutredningar och avser förvaltningens familjerätt. Förväntas vara 
helt klart i mars 2022. 

Utveckling och digitalisering med avgiftshandläggning är pausad. Svårigheter finns att 
påbörja robotisering eftersom förvaltningen har taxor i form av både nivå och schablon. En 
översyn och förändring av taxor behöver genomföras. 

Satsningen på äldreomsorgen har gjorts i form av flera olika insatser som redovisats i 
tabellen ovan 

7 Medarbetare 

7.1 Antal anställda 

  2021 2020 2019 

Antal anställda  565 565 585 

Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda 539 536 553 

Varav antal månadsavlönade visstidsanställda 26 29 32 

Årsarbetare totalt (arbetad tid)  624,5 604,8 615,1 

Varav årsarbetare timavlönade 99.9 97,8 98,2 

Varav årsarbetare månadsavlönade 524,6 506,9 516,9 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)  89 86 86 

Analys och slutsats 

Antal anställda har minskat med 20 personer mellan åren 2019 - 2021. 

Förvaltningen har haft uppdrag att minska sina kostnader och personalkostnaderna utgör 
den största andelen i budget. Minskningen har till största delen skett i avdelningen för vård 
och omsorg men under 2021 har även minskning skett inom avdelningen socialt stöd. 

Årsarbetartalet gällande den totala arbetade tiden har ökat med 20 årsarbetare varav 2 avser 
ökning av timavlönade och 18 avser månadsavlönade. 

Skillnaden beträffande månadsavlönade förklaras av att Fiskebäcks äldreboende och Boendet 
i Lyse, Fjälla har startat sina nya verksamheter i slutet av december respektive i mars. Båda 
verksamheterna har en utökad verksamhet med flera boendeplatser än tidigare 

Totalt har tiden för timavlönade uppgått till 100 årsarbetare. Att antalet är så stort beror 
delvis på  behov av sommarvikarier men också på pandemin som resulterat i att fler vikarier 
behövts i verksamheterna. Andelen timavlönade utgör ändå en för stor andel av 
medarbetarna. 

Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden har ökat med 3 procentenheter i jämförelse med 
föregående år. 

Heltidsresan har påbörjats inom LSS och socialpsykiatri under 2021 och fortsätter under 
2022. Vård och omsorgsavdelningen har infört heltid på Fiskebäck i samband med att det 
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nya boendet startade sin verksamhet. Lokalt kollektivavtal gällande heltidsresan har slutits 
under slutet av 2021. 

  

7.2 Personalstruktur 

  2021 2020 2019 

Antal kvinnor av totalt månadsavlönade 482 494 523 

Antal heltidsanställda kvinnor 240 203 203 

Antal män av totalt månadsavlönade 83 64 64 

Antal heltidsanställda män 44 23 23 

Analys och slutsats 

Av socialförvaltningens medarbetare är 85 % kvinnor och verksamheten domineras av vård 
och omsorgsverksamhet. 
Inom socialförvaltningen arbetar 50 % av medarbetarna heltid. Den procentuella 
fördelningen av heltidsanställda är likartad mellan könen. Av kvinnorna är 50% 
heltidsanställda vilket är en ökning mot föregående år då motsvarande siffra var 41%. 
heltidsanställda. Bland männen är 53 % heltidsanställda vilket är en ökning jämfört med 
2020 då motsvarande siffra var 40%. 

Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden har ökat något jämfört med föregående år och är nu 
89 %. 

Förvaltningen har arbetat med heltidsresan under 2021. Inom LSS/socialpsykiatri kvarstår 
några enheter att färdigställa planering och införande på. Vård och omsorgsavdelningen har 
infört heltid på Fiskebäcks äldreboende i samband med att det nya äldreboende startade i 
december 2020. Plan för fortsatt införande skall upprättas för arbetet under 2022. Ett lokalt 
kollektivavtal har arbetats fram under 2021 i syfte att möjliggöra en optimal utveckling av 
heltidsarbetet. 

I samband med alla rekryteringar beaktas alltid jämställdhetsfrågan. Vi strävar efter en 
jämnare könsfördelning i alla verksamheter. 

7.3 Arbetsmiljö och hälsa 

Andel i procent  2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro total 12,8 12,1 12,4 

Varav korttid <15 dagar 43,5 48,1 34,2 

Varav långtid >60 dagar 38,4 37,3 53,6 

Sjukfrånvaro kvinnor 12,9 12,1 10,1 

Sjukfrånvaro män 12,2 11,9 11,1 

Sjukfrånvaro fördelat på ålder: 

0 -29 år 12,6 13,8 12,2 

30 -49 år 13,2 12,5 10,8 

50 -år 12,4 11,3 9,2 

Långtidsfriska* 16,6 15,9 22,2 

Upprepad korttidssjukfrånvaro** 22,1 16,7 14,6 

    

* Andel medarbetare utan frånvaro de senaste 12 månaderna. 

** Andel medarbetare med 6 frånvarotillfällen eller fler under de senaste 12 månaderna. 
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Analys och slutsats 

Sjukfrånvaron är högre än föregående år vilket troligen har samband med den fortsatta 
pandemin. Den största andelen medarbetare arbetar inom omvårdnadsyrken vilket ökar 
frånvaron under provtagningar och smittspårningar då de inte kan arbeta hemifrån. Det är 
dock svårt att göra en bra analys av sjukfrånvaron under pågående pandemi. 

Andelen upprepad korttidsfrånvaro har ökat markant jämfört med föregående år från 16,7 till 
22,1 Siffrorna är relevanta utifrån rådande läge med Covid 19. 

Andelen långtidsfriska har ökat något från 15,9 för helåret 2020 till 16,6 under 2021. Det kan 
ha samband med att vissa yrkesgrupper har haft möjligheter att arbeta hemifrån och kanske 
på det sättet kunnat undvika sjukfrånvaro. 

Chefer och arbetsplatsombud arbetar aktivt tillsammans ute på arbetsplatserna med syfte att 
förbättra arbetsmiljön och sänka sjuktalen. Under 2021 startades skyddskommittéer på 
avdelningarna och däremellan har enheterna egna skyddskommittéer.  
Förvaltningsövergripande skyddskommitté genomförs minst 4 gånger per år. Utvecklingen 
av arbetsmiljöarbetet har arbetats fram i nära samverkan med fackliga organisationer och det 
har upplevts mycket positivt i alla led. 

Förvaltningens samverkansgrupp har haft regelbundna möten under året. Det råder ett gott 
samtalsklimat och samverkan fungerar mycket bra i förvaltningen. 

HR-avdelningen stödjer cheferna genom personalvårdsgenomgångar i arbetsgrupperna inom 
förvaltningen 

Arbetet med heltidsresan och att höja sysselsättningsgraden pågår som en viktig del i att 
förbättra arbetsmiljö och hälsa för alla. 

8 Ekonomi 

8.1 Resultaträkning nämnd 

Belopp i tkr  2021 2020 2019 

Intäkter 110 228 111 182 104 521 

Personalkostnader -311 785 -298 737 -293 209 

Övriga kostnader -214 872 -198 733 -212 638 

Kapitalkostnader -1 900 -1 394 -1 401 

Verksamhetens nettokostnader  -418 329 -387 682 -402 727 

Budget nettokostnader -413 138 -396 075 -386 588 

Budgetavvikelse  -5 191 8 393 -16 139 

Andel av kommunens nettokostnader (%) 42,5 41,9 43,7 

Total avvikelse -5,2 mnkr 

Intäkter +17,7 mnkr 
Den största posten är bidrag, där det kommit in 14,6 mnkr mer än vad som var budgeterat. 
En del av detta är ersättningar för utgifter som förvaltningen haft för Covid-19. Ersättningen 
har dock varit lägre under 2021 än 2020 vilket syns i jämförelsen mellan åren. 
Under året har det pågått flera projekt/aktiviteter, främst inom avdelningen för vård och 
omsorg, där bland annat personalkostnader har kunnat finansierats genom statsbidrag. 
Värt att notera är att de ökade hyresintäkterna i förvaltningen mellan åren 2020 och 2021. 
Orsaken till detta är att det har öppnats ett nytt gruppboende i Fjälla och ett nytt äldreboende 
i Fiskebäck. 

Personalkostnader -10,8 mnkr 
Personalkostnaderna har ökat inom vård och omsorg då det pågått flera olika projekt, 
exempelvis Goda förutsättningar för vårdens medarbetare, Äldreomsorglyftet, Motverka 
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äldres ensamhet med flera. 
Personalkostnaderna har också ökat inom socialt stöd, vilket är ett resultat av utökning av 
platser på Fjälla för att kunna ta hem brukare med stora omsorgsbehov som tidigare var 
externt placerade . 
Dessa båda poster är en bidragande orsak till den negativa differensen på 10,8 mnkr i 
avvikelse mot budget. I jämförelse mellan åren 2020 och 2021 har personalkostnader ökat 
med 13,0 mnkr. Tilläggas bör att de nya boendena på Fjälla och i Fiskebäck också påverkar 
utfallet. 

Övriga kostnader -12,0 mnkr 
Den största delen som påverkar avvikelsen är köpt vård, främst placeringar i konsulentstödda 
familjehem. Även andra placeringar inom socialpsykiatrin och LSS påverkar resultatet. Av 
socialt stöds negativa avvikelse på helår, kan minus 16,8 mnkr direkt härledas till 
placeringar. 
En post som märks när jämförelse görs mellan åren är lokalkostnader. Det är de nya 
boendena som påverkar, då den kostnaden först kom år 2021. Detta märks inte i avvikelsen 
mot budget för innevarande år, då kostnaden nu är budgeterad. 

Kapitalkostnader -0,1 

8.2 Nettokostnad 

Nettokostnad per verksamhet 

Verksamhet/enhet, tkr  2021 2020 2019 

60 Stab, nämnd och ledning -13 994 -9 442 -15 818 

61 Mottagning och utredning -68 626 -67 401 -92 927 

62 Individ- och familjeomsorg 0 0 -8 663 

Placeringar av barn och unga på institution -17 889 -18 263 -22 052 

63 Socialt stöd -135 822 -124 163 -93 339 

64 Vård och omsorg -181 998 -168 413 -169 928 

Summa  -418 329 -387 682 -402 727 

8.3 Budgetavvikelse per verksamhet 

  2021   2020   

Verksamhet, tkr  Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 

60 Stab, nämnd och ledning -13 994 -21 956 7 962 -9 442 -21 868 12 426 

61 Mottagning och utredning -68 626 -70 863 2 237 -67 401 -69 591 2 190 

Placeringar av barn och unga på institution -17 889 -20 248 2 359 -18 263 -19 890 1 627 

63 Socialt stöd -135 822 -117 439 -18 383 -124 163 -116 452 -7 711 

64 Vård och omsorg -181 998 -182 632 634 -168 413 -168 273 -140 

Summa  -418 329 -413 138 -5 191 -387 682 -396 074 8 392 

8.4 Uppföljning av åtgärder för budget i balans 

Sparåtgärd, tkr  Beslut Effekt Not 

Skäret 1 300 1 200  

Ytterfall Htj 1 095 1 095  

Anpassning hemtjänsten centrum 3 100 200  

Minskad köpt vård 4 628 900  

Färre vuxenplaceringar 2 268 600  

Minskat utfall Boende Bro/ Häller 2 000   

Uppsägning av Almgården 193   

Summa  14 584 3 995  



Socialnämnd, Årsrapport 2021 23(28) 

Åtgärder 3-7 beslutades av socialnämnden i slutet på oktober och beräknas ge effekt först under 2022. Minskning av 
hemtjänstkostnader började ge effekt under december med 200 tkr. 
 
Minskade kostnader för köpt vård avser 5 externa placeringar inom socialpsykiatrin som tagits hem successivt under andra 
halvåret 2021. För 2021 minskade kostnaderna med 900 tkr. 
 
Minskning av vuxenplaceringar har genomförts under tredje kvartalet 2021 och gett effekt för årets tre sista månader 
motsvarande 600 tkr. 
 
Åtgärder gällande barnboende och hyreskostnad kommer inte att ge effekt före 2022. 

Kommentar till åtgärder 

Enligt kommunens styrprinciper står det klart att varje chef ansvarar för sin 
verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten skall anpassas till innevarande års 
budgetram. Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda detta i sin egen 
verksamhet och skapar således sina egna aktivitetsplaner för detta. Om enhetschefen inte 
klarar det i sin verksamhet lyfts detta till avdelningsnivå där då avdelningschef ansvarar för 
att aktiviteter beslutas och genomförs för att komma i ekonomisk balans. Först när dessa två 
nivåer inte lyckats med sina åtgärder kommer ärendet upp till förvaltningschefsnivå och då 
tas ärendet till socialnämnden för beslut. Förvaltningsövergripande ekonomiska 
handlingsplaner kommer då att redovisas i sin helhet i socialnämndens ekonomiska 
uppföljningar och rapporter. Underliggande aktiviteter redovisas bara övergripande i 
nämndens uppföljningar och rapporter. 

För 2021 befarades ett underskott tidigt och redan vid uppföljning U1 i februari startades 
omgående ett arbete med att vidta åtgärder för att anpassa kostnaderna på enhetsnivå. 

Åtgärder togs fram på enhetsnivå motsvarande 11,1 mnkr. 

Socialnämnden beslutade dessutom om de åtgärder som finns i tabellen ovan (rad 1-2) 
motsvarande 2,4 mnkr i samband med april månads sammanträde. De beslutade åtgärderna 
har gett förväntad effekt. 

I samband med uppföljning i april försämrades prognosen med 5,1 mnkr på grund av 
nya/ökade placeringskostnader för barn och unga varvid socialnämnden tillskrev 
Kommunfullmäktige (KF) i ärendet. 

KF godkände i juni 2021 en negativ budgetavvikelse om 5,1 mnkr för socialnämnden med 
hänsyn till placeringar. 
KF beslutade också att godkänna socialnämndens begäran att använda tidigare överskott 
2,45 mnkr för att täcka en del av de befarade underskottet. 

I samband med redovisning av det ekonomiska utfallet för september månad uppdrog 
socialnämnden åt förvaltningen att ta fram en ekonomisk åtgärdsplan i syfte att kunna starta 
verksamhetsåret 2022 i bättre ekonomisk balans. Socialnämnden godkände och beslutade 
om åtgärdsplanen (som framgår i ovanstående tabell rad 3 - 7) i samband med oktober 
månads sammanträde. 

De nya åtgärderna beslutades så sent på året och beräknas ge effekt först under 2022. 

8.5 Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar 

Belopp i tkr  2021 2020 2019 

Nettoinvesteringar -2 188,4 -5 947,5 -946 

Anläggningstillgångar bokfört värde 8 027,6 4 399 4 770 

Kommentar 

Fördelningen av investeringsmedel är följande: 

Nyinvesteringar 1 600 tkr och reinvesteringar 1 000 tkr. Totalt 2 600 tkr 

Utrymmet för nyinvesteringar har använts till införande av verksamhetssystemet Combine 
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med olika moduler. Modul för e-tjänster tillkommer under 2022.  Därav har inte hela 
investeringsutrymmet använts under 2021. 

Utrymmet för reinvesteringar har använts till vårdsängar, medicinskåp samt utbyten av 
inventarier på de olika boendeenheterna inom socialförvaltningens lokaler. 

8.6 Ekonomisk analys 

Socialnämnden årsprognos totalt – 5,2 mnkr 

Socialnämnden visar - 5,2 mnkr vilket är en avvikelse på 1%. 

Ledning + 8,0 mnkr 

Det positiva resultatet beror delvis på en extra ersättning för Covid-19 för år 2020 
motsvarande 2,3 mnkr. Förvaltningen har också fått ersättning för sjuklönekostnader i 
samband med covid-19 motsvarande totalt 3,9 mnkr från januari till september. Den totala 
ersättningen för Covid-19 (6,2 mnkr) bör ställas mot de kostnaderna som förvaltningen burit 
under året för pandemin, vilket är 8,4 mnkr. Den negativa differensen på 2 mnkr innebär en 
ökad kostnad för förvaltningen och beaktas i det totala utfallet. 

När det gäller de avsatta medlen för heltidsresan har 0,9 mnkr gått till att finansiera start av 
heltidsresan på det särskilda boendet, Fiskebäck. 

Under året har det  funnits svårigheter i att klara av och gå vidare med införandet av 
heltidsresan utan att det sammantagna underskottet för förvaltningen ökar. Stora delar av 
vård- och omsorgspersonal och delar av personal inom socialt stöd har ännu inte infört heltid 
i sina verksamheter. Plan läggs nu för att gå vidare resterande enheter under 2022. 

I tabellen ses en negativ differens på 4,4 mnkr mellan åren. Den differensen kan direkt 
härledas till ersättning för Covid-19, då ersättningen var högre under 2020. 

Mottagning och Utredning + 2,2 mnkr 

Det positiva utfallet beror främst på att resursfördelningen i hemvården visar ett överskott på 
grund av färre brukare och mindre insatser motsvarande 6,9 mnkr. Från och med den 1 
januari har hemtjänsten också fått ersättning för insatser gällande mottagande och 
åtgärdande av inkomna trygghetslarm, vilket inte ingår i de beviljade hemtjänstinsatserna. 
Samtidigt tog mottagning och utredning över kostnader och avgifter för matdistributionen 
från hemtjänsten. 

Vuxenenheten har ett negativt utfall på - 2,3 mnkr som uteslutande beror på ökade 
placeringskostnader. 

Enheten för Barn och unga landade på ett negativt utfallet på - 1,3 mnkr, exklusive 
placeringar. Projektanställning av metodutvecklare har gjorts under året - 0,8 mnkr. Barn 
och unga har haft en utmaning gällande vakanta tjänster vilket påverkar utfallet. För att klara 
verksamheten har inhyrd personal anlitats, motsvarande - 2,3 mnkr vilket ska ställas mot 
personalkostnaderna på 0,4 mnkr i avvikelse mot budget. En del av differensen har kunnat 
täckas med projektmedel via samarbete mellan avdelningar. Övriga poster visar överskott 
motsvarande + 0,3 mnkr. 

Placeringar av barn och unga på HVB/SiS + 2,4 mnkr 

Placeringskostnaden, konto 4630, för Barn och unga slutade på ett positivt resultat. 

Kostnaden för placeringar i HVB/SiS måste ses tillsammans med kostnaderna för familjehem 
- 7,9 mnkr, vilka verkställs i avdelningen för socialt stöd. Den totala kostnaden för alla 
placeringar för 2021 är 41,7 mnkr. Återsökt moms ger tillbaka 4,9 mnkr vilket ger en 
nettokostnad motsvarande 36,8 mnkr. 

Socialt stöd -18,4 mnkr 

Utfallet visar en negativ avvikelse på - 7,9 mnkr när det gäller placeringar i familjehem, 
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interna och externa. Under 2020 års två sista månader tillkom sju nya ärenden i 
konsulentstött familjehem, med en genomsnittlig månadskostnad om 70 tkr per ärende.  

Under 2021 har flera åtgärder vidtagits, för att sänka placeringskostnaderna i 
konsulentstödda familjehem.  Arbete pågår för att rekrytera egna familjehem och för att 
genomföra vårdnadsöverflyttningar där det är möjligt. Åtgärderna förväntas ge positiva 
effekter 2022. 

Inför 2022 ser vi dock inga möjligheter att komma i ekonomiska balans när det gäller det 
totala behovet för barn och ungas placeringar inom den ram som lagts för det kommande 
året. Trots omfattande åtgärder kan underskottet bara delvis minskas. 

Köpta platser inom socialpsykiatri och LSS barn har också bidragit till underskottet - 7,9  
Antalet externa platser har minskats under året från sju till två. Åtgärderna kommer att 
resultera i mycket minskade kostnader inför 2022 

Totalt har gruppbostäderna enligt LSS ett underskott motsvarande - 2,3 mnkr. Flera brukare 
har stort behov av personal, vid förflyttningar, måltider och så vidare vilket resulterar i 
extrakostnader. Två av gruppbostäderna har en handlingsplan som förväntas ge resultat i 
form av lägre personalkostnader. 

Avvikelsen för barnboende visar ett negativt resultat - 4,4 mnkr. Åtgärder är planerade för att 
slå samman två boenden och förändringen bedöms ge en minskad kostnad under 2022. 

Under en tid har utbetalning till Försäkringskassan för de ”20 första timmarna” minskat till 
följd av färre brukare än tidigare inom personlig assistans. Det har inneburit en positiv 
avvikelse på 1,4 mnkr. 

En översyn av boendestödet har gjorts under året för att få kostnaderna att komma i paritet 
med liknade kommuner vilket har gett ett positivt resultat  på 1,5 mnkr. 

Utöver ovanstående finns det ett antal mindre förändringar som sammantaget påverkar 
resultatet positivt motsvarande  1,2 mnkr. 

Den negativa differensen mellan åren på -10,7 mnkr kan direkt härledas till placeringar. 
Detta gäller både LSS och psykiatri samt barn och ungdomsplaceringar på konsulentstödda 
familjehem. 

Vård och omsorg + 0,6 mnkr 

Särskilt boende visar en mindre negativ avvikelse på - 0,1 mnkr vilket är en klar förbättring 
sen tidigare prognoser. Verksamheten hade under flera månader intäktsbortfall på grund av 
låg beläggning på de särskilda boendeplatserna, vilket inte längre är fallet. En del av 
avvikelsen utgörs av personalkostnader som bland annat hör ihop med heltidsresan som 
startat på Fiskebäcks äldreboende. Under rubriken Ledning finns motsvarande kostnad för 
detta. 

Stängningen av avdelningen Skäret på Skärgårdshemmet genomfördes vid halvårsskiftet och 
påverkar nu avdelningens ekonomiska utfall positivt. 

Hemvårdens negativa avvikelse, - 8,5 mnkr, är en följd av minskade intäkter och mindre 
beställda hemtjänsttimmar. Verksamheten har stora utmaningar med att få ihop ett schema 
som följer både ersättningsnivå och brukarnas behov, då det uppstår övertalighet av 
personaltimmar vissa perioder under dagen beroende på att omsorgsinsatserna 
huvudsakligen är centrerade till morgon, middag och kväll. Ett arbete pågår kontinuerligt 
med att följa upp beställda timmar i förhållande till tillgänglig personaltid. 

Hemsjukvården, sjuksköterskeenheten, har ett negativt utfall på -0,2 mnkr vilket är en klar 
förbättring. Enheten arbetar intensivt med sitt bemanningsbehov i syfte att klara sitt uppdrag 
enligt den kommunala hälso- och sjukvården. 

De statliga medlen för äldreomsorgssatsningar motsvarande 8,4 mnkr påverkar resultatet. 

Del av detta har använts till anordnande av utbildning för ett antal medarbetare som ingår i 
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satsningen i äldrelyftet. 

Äldrelyftet är ett statsbidrag som ger kommunen möjlighet till outbildad personal som ges 
möjlighet att studera till undersköterska. 

Tre vakanta enhetschefstjänster resulterar i en  positiv ekonomisk avvikelse på 0,9 mnkr. 

9 Framtid 
Kommande lagändringar 

I pandemins spår beslutade regeringen i december 2020 att utreda en äldreomsorgslag, 
denna ska slutredovisas i juni 2022. "Målet är att få till stånd långsiktiga förutsättningar 
för äldreomsorgen, tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa 
tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen." 
Framtiden får utvisa hur denna skulle komma att påverka verksamheten. Närmare i tid ligger 
en ny socialtjänstlag som har varit ute på remiss och där finns en rad saker som föreslås, 
bland annat en lätt tillgänglig socialtjänst och att kunna tillhandahålla insatser utan 
behovsprövning samt ett förebyggande perspektiv. Denna är föreslagen att gälla från januari 
2023. 

Ekonomi 

Socialnämnden har haft stora ekonomiska utmaningar under flera år. Behoven av insatser 
har varit och är stora, främst inom barn och unga. Åtgärder har vidtagits och idag har många 
verksamheter ekonomisk balans. Inför 2022 ser vi dock inga möjligheter att komma i 
ekonomiska balans när det gäller det totala behovet för barn och ungas placeringar inom den 
ram som lagts för det kommande året. Trots omfattande åtgärder kan underskottet bara 
delvis minskas. 

Hållbarhet 

Alla nämnder har uppdrag att arbeta för en hållbar verksamhet. Vi behöver arbeta utifrån tre 
perspektiv när det gäller hållbarhet. Den ekologiska hållbarheten lägger fokus på att hushålla 
med resurser såsom vatten, mat och engångsmaterial m.m. Den ekonomiska hållbarheten 
förutsätter välgrundade beslut gällande investeringar som verksamheten kan nyttja under en 
lång tid. Den sociala hållbarheten lägger fokus på att arbeta för mångfald och integrering i 
samhället. I framtiden kommer brukarna att utgöras av en betydligt mer heterogen grupp 
jämfört med idag. En väl förankrad värdegrund och löpande dialoger kring den och 
bemötande säkerställer att verksamheten uppfyller de grundläggande mänskliga behov som 
finns. 

Trygghetsarbetet 

Tryggheten i kommunen har varit en central fråga under flera år bakåt. Medborgardialog har 
genomförts i kommunen. Det strategiska och operativa arbetet i trygghetsarbetet behöver 
fortgå och ständigt uppdateras. Arbetet måste ses som kontinuerligt och i ständig förändring 
för att få ett gott resultat. Samverkan med ideella organisationer och kommuninnevånare är 
en förutsättning för att lyckas i det komplexa arbetet. 

Kommunikation 

Medborgarundersökningens årliga enkät visar ett lågt värde på hur befolkningen tror att 
kvaliteten är i våra verksamheter. Brukarundersökningarna ger helt andra resultat där de 
som nyttjar kommunens insatser anger en hög grad av nöjdhet. En orsak till att resultaten 
skiljer så markant kan ha samband med att man har för lite kännedom om verksamheterna 
vilket gör att kommunikation och information om verksamheterna behöver intensifieras i 
framtiden. 

Förebyggande insatser 

För att klara av framtidens och ett förväntat ökat behov av olika insatser till befolkningen är 
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satsningar på förebyggande insatser en förutsättning och de berör hela befolkningen. Vi ser 
en ökad psykisk ohälsa som behöver uppmärksammas i alla åldrar. Insatser för att förebygga 
olika typer av beroendeproblematik behöver prioriteras och den äldre befolkningen behöver 
hållas friska och aktiva så länge som möjligt med tanke på att en allt större andel av 
befolkningen utgörs av personer över 65 år. 

Nära vård 

Utredningen kring en mer nära vård, av hög kvalitet, kräver att kommunen och regionen i 
högre utsträckning än idag samarbetar och samverkar runt den enskilde patienten. Arbetet 
med den nära vården kommer att fortsätta under 2022, och den kommer i vissa delar av vår 
verksamhet att kräva att vi tänker på nya sätt utanför de strukturer vi just nu i vana vid. 

Rättssäker handläggning och dokumentation 

Ett av förvaltningens viktigaste syften är att stödja individer, med olika funktionsvariationer 
och psykosociala problem, mot ökad självständighet. IBIC - individens behov i centrum - är 
ett arbetssätt som ska underlätta att tydliggöra behov och följa upp insatser. Vi behöver 
säkerställa att vi arbetar enligt IBIC, upprättar bra genomförandeplaner, följer upp och 
dokumenterar på rätt sätt för att öka våra möjligheter att uppfylla syftet - ökad 
självständighet hos våra brukare. 

Samverkan 

Under 2022 kommer förvaltningen att fortsätta utveckla samverkan, internt och externt. God 
samverkan är en förutsättning för att vi ska klara våra uppdrag. Under 2021 har 
enhetscheferna upplevt att samverkan med biståndsenheten har förbättrats och att man i 
många fall har hittat goda samverkansformer som gynnar brukarna. Den 
förvaltningsövergripande samverkan samt samarbete med andra huvudmän behöver stärkas 
ytterligare då uppdragen blir mer komplexa och kräver samlade resurser . 

Rekrytering & kompetensförsörjning  

Den största utmaningen för vård och omsorg är personalrekrytering och den  framtida 
kompetensförsörjningen. Detta gäller flertalet av de yrkesgrupper som finns inom 
förvaltningens verksamheter så som undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och enhetschefer. Med en åldrande befolkning kommer sannolikt fler 
personer vara i behov av vård. Då behöver Lysekils kommun vara en än mer attraktiv 
arbetsgivare. 

Heltidsresan 

Arbete med att erbjuda alla anställda heltid kommer att vara resurskrävande, inte bara 
ekonomiskt utan också när det gäller att använda personalens kompetens på ett bra sätt och 
framförallt personalens flexibilitet. Detta arbete kommer att intensifieras under 2022 då ett 
lokalt arbetstidsavtal med Kommunal nu är tecknat för att kunna förverkliga heltidsresan. 
Utmaning är att samplanera och skapa effektiva scheman där utökningen i 
tjänstgöringsgrader nyttjas på bästa sätt. En förutsättning för att kunna nyttja den utökade 
tjänstgöringsgraden, de oplanerade timmarna, är ett planeringssystem som stödjer detta. 

Digitalisering / Välfärdsteknik 

Kommunens resurser är ändliga och det finns en stor i utmaning i att planera verksamheten 
både ur ett ekonomisk effektivt sätt och samtidigt kompetensmässigt kunna möta brukarnas 
skiftande behov. Verksamheten behöver ta till sig och implementera både 
digitaliseringslösningar och välfärdsteknik, detta är ett sätt att möta båda dessa utmaningar. 

God arbetsmiljö 

Avdelningen har just nu en hög sjukfrånvaro om ca 14%. Det kan delvis förklaras utifrån 
pandemin, men inte enbart. Sjukfrånvaron var hög även före pandemin och det kommer att 
krävas ett aktivt arbete under ett antal år för att komma tillrätta med detta. Avdelningen har 
flera olika enheter av skiftande karaktär och man kommer att behöva arbeta med 
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arbetsmiljöfrågor på olika sätt. 

Varje enhet har en handlingsplan för att minska sjukfrånvaron, denna har tagits fram 
tillsammans med de fackliga representanterna och enheterna följer upp denna årsvis och 
reviderar vid behov. 

Medarbetarenkät genomförs vartannat år, senast hösten 2021 och kopplat till den finns ett 
särskilt material för uppföljning som varje enhet ska arbeta med. Handlingsplaner på 
respektive enhet är och kommer att upprättas. 

Särskilda boendeplatser för äldre 

Lysekils kommun har behov att projektera för ytterligare platser på särskilt boende framöver, 
dock säger en prognos framtagen av inRikta att behovet av säboplatser är tillgodosett minst 
fram till år 2025. Projektering för att skapa fler särskilda boendeplatser bedöms behöva 
startas under första kvartalet 2023. 

Barn och unga 

Vi kommer att behöva räkna med fortsatt höga kostnader för barn och ungdomsplaceringar 
under de närmaste åren. Trenden i landet visar likartad utveckling i de flesta kommuner. 
Budgeten för konsulentstött familjehem överskreds med 87% och antalet placeringar var det 
dubbla  i jämförelse med budgeterat antal, vilket gör att det inte är realistiskt att förvänta sig 
att komma i balans inom det närmaste året. Behovet av förebyggande åtgärder är stora och 
behöver fortsätta utvecklas för barn och unga samt deras familjer. 
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Period 2022-01 

Nämnd 6 

Nämnd Aomr
 

BUDGET Helår
 

BUDGET Per
 

UTFALL Per
 

Avv mån
 

BUDGET Ack
 

UTFALL Ack
 

Avv ack

 
UTFALL Fg år 

Ack
6 Socialnämnden 60 Stab, nämnd och 

ledning
-25 662 -2 129 -1 481 648 -2 129 -1 481 648 -4 341

 61 Mottagning och 
utredning

-91 401 -7 590 -2 663 4 928 -7 590 -2 663 4 928 -7 767

 63 Socialt stöd -117 662 -9 742 -11 472 -1 731 -9 742 -11 472 -1 731 -10 783
 64 Vård och omsorg -179 396 -14 803 -17 991 -3 188 -14 803 -17 991 -3 188 -15 219

  -414 121 -34 264 -33 607 657 -34 264 -33 607 657 -38 111
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Period 2022-01 

Nämnd 6 

Rrad
 

BUDGET Helår
 

BUDGET Per
 

UTFALL Per
 

Avv mån
 

BUDGET Ack
 

UTFALL Ack
 

Avv ack

 
UTFALL Fg år 

Ack
310 Taxor och 
avgifter

17 504 1 459 1 559 100 1 459 1 559 100 1 483

340 Hyresintäkter 15 421 1 285 1 278 -7 1 285 1 278 -7 1 222
350 Bidrag 11 575 965 743 -221 965 743 -221 -2 103
360 Försäljning av 
verksamhet

4 487 374 524 150 374 524 150 400

390 Övriga intäkter 47 939 3 995 78 -3 917 3 995 78 -3 917 3 330
Intäkter 96 925 8 077 4 183 -3 894 8 077 4 183 -3 894 4 332

Intäkter 96 925 8 077 4 183 -3 894 8 077 4 183 -3 894 4 332
500 Löner -220 191 -18 133 -18 449 -317 -18 133 -18 449 -317 -18 631
560 Soc avgifter -84 288 -6 938 -7 198 -260 -6 938 -7 198 -260 -7 438

Personalkostnader -304 479 -25 070 -25 647 -577 -25 070 -25 647 -577 -26 069
450 Bidrag -9 026 -752 -481 271 -752 -481 271 -374
460 Köp av 
verksamhet

-49 291 -4 108 -4 849 -741 -4 108 -4 849 -741 -6 096

600 Lokalkostnader -43 378 -3 672 -3 503 169 -3 672 -3 503 169 -3 496
640 Förbrukning- & 
underhållsmtrl

-8 482 -707 -825 -118 -707 -825 -118 -589

690 Övriga kostnader -94 549 -7 879 -2 331 5 548 -7 879 -2 331 5 548 -5 706
Övriga kostnader -204 726 -17 117 -11 989 5 128 -17 117 -11 989 5 128 -16 261

710 Avskrivningar -1 806 -150 -146 4 -150 -146 4 -106
720 Internränta -35 -3 -7 -4 -3 -7 -4 -6

Kapitalkostnader -1 841 -153 -153 0 -153 -153 0 -113
852 Räntekostnader 0 0 0 0 0 0 0 -1

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 0 -1
Kostnader -511 046 -42 341 -37 790 4 552 -42 341 -37 790 4 552 -42 443

 -414 121 -34 264 -33 607 657 -34 264 -33 607 657 -38 111
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Ärendemening:  Redovisning av delegationsbeslut – Socialnämnden 2022-02-24 
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Beskrivning:  
Delegationsbeslut - Avgiftsbeslut 220101-220131 
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Socialförvaltningen 
 
Beskrivning:  
Delegationsbeslut - IBIC LSS och IBIC SoL 220101-220131 
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Socialförvaltningen 
 
Beskrivning:  
Delegationsbeslut - Avgiftsbeslut 220101-220131 
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Socialförvaltningen 
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Delegationsbeslut avgifter januari 2022 
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Rapport enligt lex Sarah med utredning - Dnr 2021-000202 
 

Namn: 
Socialförvaltningen 
 
Beskrivning:  
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Ärendemening:  Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar - Socialnämnden 2022-02-24 

 

Namn: 
 
 
Beskrivning:  
Beslut 2022-02-14 mål nr 832-22 - Saken Bistånd; fråga om avskrivning 
 

Namn: 
Kammarrätten i Göteborg 
 
Beskrivning:  
Ledamotsinitiativ från Moderaterna - Förslag för ökad trygghet i Lysekil - § 14 
 

Namn: 
Kommunstyrelsen 
 
Beskrivning:  
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