Kallelse/föredragningslista
Socialnämnden

Tid och plats

Torsdag den 27 januari 2022, kl 09.00 via Teams

Ordförande

Ricard Söderberg

Sekreterare

Majvor Smedberg

1.

Upprop och val av justerare
Ärende
Remissvar - Förslag till Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om
socialnämndens informationssamtal – omedelbar justering
Dnr 2021-000439

Föredragande
Ann-Catrin Waldén
Marianne Sandsten
Kl 09.05

2.

Redovisning av vidtagna åtgärder av framkomna brister vid
tillsyn av bostad med särskild service vid Kvarngatans
gruppbostad i Lysekil – omedelbar justering
Dnr 2021-000292

Julia Lundwall
Eva Andersson
Kl 09.20

3.

Ersättning per timme till externa utförare av personlig assistans
2022
Dnr 2022-000047

Julia Lundwall
Eva Andersson

4.

Redovisning av inställning till de brister som IVO konstaterat vid Line Legén
tillsyn av Lysekils kommuns kontroll av tillstånd för privata
Eva Andersson
utförare av hemtjänstinsatser - omedelbar justering
Kl 10.00
Dnr 2021-000176

5.

Yttrande gällande inkommen remiss - Samråd om detaljplan för
Ulseröd 1:29 m.fl., Lysekils kommun – omedelbar justering
Dnr 2021-000427

Line Legén
Eva Andersson

6.

Intern kontroll 2022 - kontrollmoment och plan 2022
Dnr 2021-000408

Line Legén
Eva Andersson

7.

Sammanställning - Beslut om särskilt boende
Dnr 2022-000039

Eva Andersson

8.

Lokalförsörjningsplan 2022
Dnr 2022-000060

Eva Andersson

9.

Information om avvikelser - lex Sarah, lex Maria och
synpunkter/klagomål
Dnr 2022-000024

10. Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar
Dnr 2022-000008
11. Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2022-000002
12. Information från förvaltningschef, ordförande och vice
ordförande
Dnr 2022-000040
13. Övrigt
Dnr 2022-000041

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-01-18

SON 2021-000439

Socialförvaltningen
Ann-Catrin Waldén,0523 - 61 31 05
ann-catrin.walden@lysekil.se

Remissvar till Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöds förslag till nya föreskrifter och allmänna
råd om socialnämndens informationssamtal
Sammanfattning
Lysekils kommun ges möjlighet att lämna synpunkter på Myndigheten för
familjerätt och föräldraskapsstöds förslag till nya föreskrifter och allmänna råd.
Syftet med föreskrifterna och allmänna råden är att ge kommunerna stöd i arbetet
med informationssamtal.
Socialnämnden i Lysekils kommun ser positivt på den nya lagstiftningen avseende
informationssamtal samt de föreskrifter och allmänna råd som presenteras i
remissen. Det är nämndens uppfattning att informationssamtal kommer bidra på
ett positivt sätt för familjen och då inte minst för barnen. Informationssamtalen
kommer utgöra en god grund för familjerättens eventuella framtida kontakter samt
eventuella rättsprocesser i frågor rörande vårdnad boende och umgänge.
Nämnden menar att föreskrifterna på ett tydligt sätt beskriver förutsättningarna
för:
 hur informationssamtal ska genomföras
 kommunens ansvar utifrån olika förhållanden
 informationssamtalets utformande vid uppgifter om våld, missbruk, psykisk
ohälsa
 kompetens och erfarenhet hos dem som ska genomföra samtalen
Nedan följer kommentarer avseende förtydliganden
2 kap. Ansvarig kommun
Gällande ansvarig kommun anser nämnden att lagen 2021:530 är tydligare än
förslaget till allmänna råd. Nämnden önskar större tydlighet i de allmänna råden.
Det bör till exempel framgå vilken kommun som har ansvaret för
informationssamtalet om det inte föreligger skyddad adress. Både när det gäller
gemensamt informationssamtal och enskilt informationssamtal.
Exempelvis
Remissunderlag Allmänna råd: Om ett enskilt samtal ska hållas, bör
socialnämnden i den kommun som föräldern väljer ansvara för att samtalet kan
hållas.
Möjlig formulering: ”Om ett enskilt samtal ska hållas, bör socialnämnden i den
kommun där föräldern är boende eller folkbokförd, ansvara för att samtalet kan
hållas.”
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Nämnden önskar även att det framgår tydligare om det är föräldern eller
samtalsledaren som är ansvarig för att inhämta uppgifter som ska styrka skyddade
uppgifter.
4 kap. Gemensamma informationssamtal
Avseende detta stycke ser nämnden fördelar med att stärka socialnämndens ansvar
avseende att får informationssamtal till stånd och föreslår därmed att formulering
med ”bör” kan justeras ”har”
Allmänna råd: Om en förälder i sin kontakt med socialnämnden framstår som
tveksam till ett gemensamt samtal, bör socialnämnden framhålla fördelarna med
att föräldrarna deltar samtidigt i ett informationssamtal och i de flesta fall ändå
verka för att ett gemensamt samtal äger rum.
Eventuell förändring: ”om en förälder i sin kontakt med socialnämnden framstår
som tveksam till ett gemensamt samtal, har socialnämnden ett motiverande
ansvar i att framhålla fördelarna...”
5 kap. Tidsram och deltagande
I lagtexten står det att informationssamtal ska hållas senast inom fyra veckor. I
allmänna råd föreslås det att tid ska erbjudas inom en vecka. Nämnden menar att
för att det inte ska uppstå osäkerhet kring tidskravet bör det förtydligas om det
avses att föräldrarna erhåller en kallelse inom en vecka eller att
informationssamtalet utförs inom en vecka.
Barnsamtal. I Konsekvensutredning - Förslag till Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:XX) om
socialnämndens informationssamtal - står det att “De barn som vill komma till
tals och får information ska givetvis ändå få det.” Möjlighet till att barnsamtal
genomförs inom ramen för informationssamtalen bör då rimligtvis stå med under 5
kap. Tidsram och deltagande i – Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens
informationssamtal.
6 kap. Informationssamtalens innehåll
1§
Här beskrivs innehållet i informationssamtalen. Informationssamtalet ska syfta till
överenskommelser. Nämnden föreslår att det tydligare framgår i de allmänna råden
att samtalsledarna har en roll att inte bar informera, utan även att hjälpa
föräldrarna att komma fram till en överenskommelse.
Samtalsintyg för informationssamtal (bilaga 1)
Enligt 8 § Lag om informationssamtal ska det framgå vem som deltagit i samtalet.
Vi föreslår därför att det finns plats för namn på två samtalsledare. Där bör även
samtalsledarnas kontaktuppgifter finnas med, både för förälderns och tingsrättens
kännedom. På blanketten finns endast plats för en förälders namn. Det bör framgå
att varje barn ska ha två intyg. Ett för varje förälder.
Förslag till beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens remissvar.
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Ärendet
Lysekils kommun ges möjlighet att lämna synpunkter på Myndigheten för
familjerätt och föräldraskapsstöds förslag till nya föreskrifter och allmänna råd med
bilaga.
Syftet med föreskrifterna och allmänna råden är att ge kommunerna stöd i arbetet
med informationssamtal. Konsekvensutredningen innehåller mer information om
förslaget, vilka som berörs, kostnadsmässiga och andra effekter samt när
författningen föreslås träda i kraft. Föreskrifterna och de allmänna råden kommer
att kompletteras med ett kunskapsstöd.
Detta är ett regeringsuppdrag, lagstiftningen träder i kraft 1 januari 2022 och
uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 april 2022.

Marianne Sandsten
Avdelningschef BoU

Ann-Catrin Waldén
Enhetschef BoU

Bilaga/bilagor
Föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens informationssamtal
Samtalsintyg för informationssamtal (bilaga 1)
Konsekvensutredning
Beslutet skickas till
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Förvaltningschef
Avdelningschef BoU
Enhetschef BoU
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Gemensamma författningssamlingen
avseende hälso- och sjukvård,
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.
ISSN xxxx-xxxx, Artikelnummer xxxxxxxx
Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds
föreskrifter och allmänna råd
om socialnämndens informationssamtal
beslutade den XX 2022.
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd föreskriver följande med stöd av 2 § förordning (2021:534) om informationssamtal
och beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av socialnämnden eller någon
annan nämnd som kommunfullmäktige bestämt ska fullgöra uppgiften
för att sådana informationssamtal som avses i 5 kap. 3 a § socialtjänstlagen (2001:453) kan hållas.
2 § Föreskrifterna ska gälla om föräldrarna inte är överens i frågor
om vårdnad, boende eller umgänge och föräldrarna begär att få informationssamtal.
3 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med
Informationssamtal

information som kommunen lämnar till föräldrar som överväger att
framställa ett yrkande i domstol i
frågor som rör vårdnad, boende och
umgänge och som syftar till att
hitta den lösning som är bäst för
barnet

Gemensamt samtal

ett informationssamtal där föräldrar
och samtalsledare samtidigt närvarar i ett rum

HSLF-FS
2022:xx
Utkom från trycket
den xx 2022

HSLF-FS
20122:xx

Enskilt samtal

ett informationssamtal där en förälder och samtalsledare samtidigt
närvarar i ett rum eller när en eller
båda föräldrarna erhåller information via videosamtal

2 kap. Ansvarig kommun
Allmänna råd
Om en förälder begär att få ett informationssamtal, bör socialnämnden
i den kommun som tagit emot begäran genast bedöma om den har ansvar för att informationssamtalet kan hållas. Om inte, bör föräldern
snarast informeras om vilken eller vilka kommuner som har detta ansvar.
Skyddade personuppgifter
Om en förälder uppger att den eller barnet har skyddade personuppgifter, bör socialnämnden från föräldern begära in handlingar som
styrker uppgiften
När föräldrarna väljer olika kommuner
Om sekretess råder för de uppgifter som behövs för att avgöra var barnet är folkbokfört eller om barnet inte är folkbokförd i Sverige och
socialnämnden i flera kommuner enligt 3 och 4 §§ lagen (2021:530)
om informationssamtal är ansvariga för att informationssamtal kan
hållas, bör socialnämnden i den kommun som först tog emot en förälders begäran om informationssamtal ansvara för att ett gemensamt
samtal kan hållas.
Om sekretess råder även för de uppgifter som behövs för att avgöra
var en eller båda föräldrarna är folkbokförda och socialnämnden i flera
kommuner enligt 3 och 4 §§ lagen (2021:530) om informationssamtal
är ansvariga för att informationssamtal kan hållas, bör socialnämnden
i den kommun som först tog emot en förälders begäran om informationssamtal ansvara för att ett gemensamt samtal kan hållas.
Enskilda samtal
Om ett enskilt samtal ska hållas, bör socialnämnden i den kommun
som föräldern väljer ansvara för att samtalet kan hållas.
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3 kap. Samtalsledarens kompetens

HSLF-FS
2022:xx

Allmänna råd
Av 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) framgår vilka krav som
ställs på den som ska utföra socialnämndens uppgifter. Den personal
som håller i informationssamtalet bör ha socionomutbildning eller
därmed likvärdig högskoleutbildning. För att självständigt hålla i ett
informationssamtal bör personalen ha minst ett års erfarenhet inom
området vårdnad, boende och umgänge. Personalen bör dessutom ha
teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter av att
- självständigt genomföra samarbetssamtal,
- i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge till rätten
lämna upplysningar enligt 6 kap 20 § föräldrabalken eller utreda och lämna förslag till beslut enligt 6 kap. 19 § föräldrabalken,
- pröva om avtal om vårdnad, boende och umgänge kan godkännas och
- samtala med barn.
Personalen bör också ha kunskaper om
- lagstiftning och praxis som rör det familjerättsliga området,
- kriser och konflikter som kan förekomma i samband med separationer,
- barns behov i samband med föräldrars separation,
- vad det innebär för ett barn att bevittna våld samt
- konsekvenserna av våld och hot i nära relationer, beroende problematik samt psykisk ohälsa i familjen.

4 kap. Gemensamma informationssamtal
Allmänna råd
Om en förälder i sin kontakt med socialnämnden framstår som tveksam till ett gemensamt samtal, bör socialnämnden framhålla fördelarna med att föräldrarna deltar samtidigt i ett informationssamtal och
i de flesta fall ändå verka för att ett gemensamt samtal äger rum.
Föräldrarna bör i kallelsen till informationssamtal eller på annat sätt
upplysas om, att om det finns särskilda skäl eller om en förälder begär
ett enskilt samtal, kommer föräldrarna att erbjudas det.

3

HSLF-FS
20122:xx
När uppgifter om våld m.m. förekommer
Allmänna råd
Om en förälder framför uppgifter om våld eller andra övergrepp, hot,
missbruk, psykisk ohälsa, eller andra problem i familjen eller om sådana uppgifter framkommit på annat sätt, bör samtalsledaren överväga
om enskilda samtal ska hållas.

5 kap. Tidsram och deltagande
Allmänna råd
Socialnämnden bör inom en vecka erbjuda föräldrarna en tid för gemensamt samtal.
Om föräldrarna är överens om att samtalet kan hållas vid en senare
tidpunkt, bör socialnämnden erbjuda dem en tid enligt deras önskemål.
Om hinder av tillfälligt slag, såsom sjukdom eller kortare utlandsvistelse föreligger, bör socialnämnden erbjuda föräldrarna tid vid en
senare tidpunkt.
Om hindret är mer långvarigt, bör socialnämnden erbjuda föräldern
ett enskilt informationssamtal.
Om en förälder i ett sent skede begär enskilt samtal, bör nämnden ta
reda på orsaken till förälders begäran och överväga om samtal bör erbjudas vid en senare tidpunkt.
När ett år passerat sedan informationssamtalet ägde rum bör föräldern vid begäran få ett nytt informationssamtal.

6 kap. Informationssamtalens innehåll
1 § Informationssamtalet ska innehålla relevant information samt bidra till att konflikten mellan föräldrarna förebyggs och dämpas. I förlängningen ska informationssamtalet kunna leda till att föräldrarna
kommer överens.
2 § Informationssamtalet ska anpassas till den enskilda familjens behov och förutsättningar.
Allmänna råd
Samtalet bör innehålla information om

4

-

den rättsliga regleringen om vårdnad, boende och umgänge,
vad en domstolsprocess kan åstadkomma,

-

hur en föräldrakonflikt och en domstolsprocess påverkar barnet,
vad juridiskt bindande avtal innebär,
vad samarbetssamtal innebär,
vilken annan form av stöd och hjälp som kommunen erbjuder
för föräldrar och barn, samt
vilka särskilda insatser som finns vid våld eller hot i en nära
relation.

HSLF-FS
2022:xx

7 kap. Samtalsintyg
1 § Efter genomfört informationssamtal ska samtalsledaren, i direkt
anslutning till samtalet, utfärda ett samtalsintyg till föräldern.
Intyget ska skrivas på blankett Samtalsintyg för informationssamtal
(bilaga 1).
Utöver vad som framgår av 8 § lagen om informationssamtal ska
intyget innehålla information om vilken kommun som ansvarat för att
samtalet kan hållas, vem som hållit i samtalet samt vilket barn som
samtalet rör.
Allmänna råd
Föräldern erhåller en kopia av samtalsintyget och originalet bör bevaras av socialnämnden i den kommun som utfärdat intyget.

Bilaga
Samtalsintyg för informationssamtal.
___________
Denna författning träder i kraft den 1 april 2022

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
PER BERGLING
Gunilla Cederström
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HSLF-FS
20122:xx

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via webb:
www.mfof.se/publikationer
e-post: publikationer@mfof.se

Tryckort: Tryckeri och tryckår
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Bilaga 1

HSLF-FS
2022-XX

Samtalsintyg för
informationssamtal

Samtalsintyg för
informationssamtal

För informationssamtal när en förälder överväger att framställa ett yrkande om vårdnad, boende eller umgänge.

Grundläggande uppgifter
Ansvarig (exempelvis nämnd)

Kommun

Samtalsledarens förnamn och efternamn:

Gemensamt samtal

Enskilt samtal

Barnet (ett intyg för varje barn)			

Datum:

Personnummer eller samordningsnummer

Förälder

Namnteckning, samtalsledare			Namnförtydligande

Konsekvensutredning
2021-12-22
Dnr AD 2021/1800

Gunilla Cederström
gunilla.cederstrom@mfof.se

Se sändlista

Konsekvensutredning – Förslag till Myndigheten
för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter
och allmänna råd (HSLF-FS 2022:XX) om
socialnämndens informationssamtal
Bakgrund
Den 1 mars 2022 införs ett krav på att föräldrar innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge, i
de flesta fall ska ha deltagit i ett informationssamtal. Ansvaret för informationssamtalet kommer att ligga på kommunerna i landet.
Skälet för dessa förändringar är att utdragna konflikter som kan leda till domstolstvister kan påverka ett barn negativt.
Samförståndslösningar anses därför i de flesta fall vara bättre för barnet än en domstolsprocess.
En viktig uppgift för samhället är att vid en separation ge föräldrar hjälp och stöd att själva fatta beslut om vårdnad, boende och umgänge med barnets bästa i fokus. Genom informationssamtalet ska föräldrar få informa-tion som kan bidra
till att de i större utsträckning kan hitta lösningar för barnet innan deras konflikter har blivit alltför omfattande. Om föräldrar själva kommer överens i frågor som rör barnet bidrar det ofta till en mer hållbar lösning vilket i sin tur främjar barnet.

Uppdrag från regeringen
Regeringen gav den 28 juni 2021 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF i uppdrag (Ju2021/02525) att
ta fram och sprida ett kunskapsstöd som ger närmare vägledning till socialnämnderna i arbetet med och genomförandet
av sådana informationssamtal som ska erbjudas föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad boende och umgänge.
Uppdraget till MFoF syftar till att säkerställa god kunskap och kompetens hos socialnämnderna i arbetet med informationssamtalet. Avsikten är också att underlätta en likartad tillämpning av ordningen med informationssamtal över hela
landet.
I uppdraget ingår att ta fram allmänna råd om vilken kompetens personer som håller i informationssamtalen ska ha samt
meddela föreskrifter om samtalens innehåll. Kunskapsstödet ska komplettera föreskrifterna och allmänna råden med vägledning kring samtalens innehåll. Det ska också innehålla en redogörelse för regleringen om ansvariga kommuner för
samtalen samt en beskrivning av rutiner för förberedelser och det praktiska genomförandet av samtalen.

Bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på
Av 2 § förordning (2021:534) om informationssamtal framgår att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får
meddela föreskrifter om innehållet i samtalen och utformningen av de samtalsintyg som socialnämnden ska utfärda när
en förälder har deltagit i ett informationssamtal.
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Box 35, 931 21 SKELLEFTEÅ

Växel 010-190 11 00

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF

Dnr AD 2021/1800

Alternativa lösningar och effekter om ingen reglering kommer till stånd
Regeringen gav den 28 juni 2021 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF i uppdrag (Ju2021/02525) att
ta fram allmänna råd om vilken kompetens personer som håller i informationssamtalen ska ha samt meddela föreskrifter
om samtalens innehåll. MFoF har valt att göra samtalsintyget till en föreskrift för att intyget ska bli så enhetligt som möjligt över landet. Alternativet hade varit att göra ett allmänt råd. Ett kunskapsstöd ska komplettera föreskrifterna och allmänna råden med vägledning bland annat kring samtalens innehåll.

Berörda av regleringen
MFoFs föreskrifter och allmänna råd riktar sig i första hand till kommunala nämnder inom socialtjänsten. De som direkt
berörs av förslaget är de personer som kommer att hålla i informationssamtalen, vilket främst är personer som arbetar
med vårdnad, boende och umgängesproblematik inom socialtjänstens familjerätt.
Förslaget får även konsekvenser för de barn och föräldrar som berörs av vårdnads, boende och umgängesproblematik och
som överväger att vända sig till domstol för att lösa en tvist.
Även domstolen som är den instans som beslutar om en förälder får framställa ett yrkande om vårdnad, boende och umgänge berörs av föreskrifterna.

Beskrivning av förslagen
Förslaget har som framgår ovan utarbetats med utgångspunkt i regeringens uppdrag (Ju2021/02525) och lagen
(2021:530) om informationssamtal och 5 kap 3 a § socialtjänstlagen (2001:453.
Vid arbetet har MFoF beaktat de synpunkter som inkommit till myndigheten bland annat genom frågor från handläggare
inom familjerätten och socialchefer.
Föreskrifterna och allmänna råden innehåller följande områden.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner
2 kap. Ansvarig kommun
3 kap. Samtalsledarens kompetens
4 kap. Gemensamma informationssamtal
5 kap. Tidsram och deltagande
6 kap. Informationssamtalens innehåll
7 kap. Samtalsintyg

Barnkonsekvensanalys
Syftet med föreskrifterna och allmänna råden är att underlätta en enhetlig tillämpning av lagen (2021:530) om informationssamtal som i förlängningen blir positivt för både föräldrar och barn. Avsikten med informationssamtalet är att föräldrarna ska försöka komma överens om barnets vårdnad, boende och umgänge innan en process inleds och då utdragna
konflikter bedöms påverka barnet negativt.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF

Dnr AD 2021/1800

Informationen som lämnas vid ett informationssamtal riktar sig i första hand till föräldrarna och samtalet påverkar endast
indirekt barnet. Vid tidpunkten för informationssamtalet är det ovisst om en process kommer att inledas och samtalet
skulle kunna leda till onödig oro hos barnet. Regeringen har därför ansett att det inte är motiverat att barnet deltar i informationssamtalet eller redan i detta skede får information. De barn som vill komma till tals och får information ska givetvis ändå få det.

Konsekvenser för jämställdhet
MFoF bedömer att förslagen inte kommer att få skilda konsekvenser för vuxna kvinnor och män eller för flickor och pojkar.

Ekonomiska konsekvenser
I regeringens proposition 2020/21:150 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister har regeringen redogjort för de ekonomiska konsekvenser som lagförslaget om informationssamtal innebär och där framgår att kommunerna kommer ersättas för de initialt ökade kostnaderna med 9 miljoner kronor. MFoFs förslag till föreskrifter bedöms inte medföra några
extra kostnader för kommunerna.

Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer
av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Förslagen bedöms inte ha någon betydelse för de skyldigheter som följer av anslutningen till den Europeiska unionen .

Överväganden enligt 14 kap. 3 § regeringsformen
En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör enligt 14 kap. 3 § regeringsformen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den.
MFoF bedömer att förslagen inte utgör någon oproportionerlig inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Förslagen
är en följd av nya bestämmelser i lag. Det gäller dels bestämmelser i lagen (2021:530) om informationssamtal och dels i
5 kap 3 a § socialtjänstlagen (2001:453). Förslaget innebär att kommunerna får vägledning för genomförandet av informationssamtalen och dess innehåll samt att samtalsledaren i direkt anslutning till genomfört informationssamtal ska utfärda
ett samtalsintyg till föräldern. Intyget ska skrivas på blankett Samtalsintyg för informationssamtal. Det framgår redan av
lagstiftningen att ett samtalsintyg ska utfärdas efter samtalet. Intyget har tagits fram för att underlätta kommunernas hantering och för att intyget ska vara enhetligt över landet.

Effekter för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt
Författningsförslaget bedöms inte påverka konkurrensförhållanden för företag.

Särskild hänsyn till småföretag
Författningsförslaget bedöms inte påverka små företag.

Ikraftträdande och informationsinsatser

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF

Dnr AD 2021/1800

MFoF föreslår att de nya föreskrifterna och allmänna råden ska träda i kraft senast den 1 april 2022. Beslutet om föreskrifterna och allmänna råden kommer att meddelas och finnas tillgängligt elektroniskt på MFoFs hemsida och därmed
finnas tillgänglig för yrkesverksamma inom socialtjänsten.
Informationen når också de yrkesverksamma som valt att prenumerera på MFoFs nyhetsbrev. Föreskriften och de allmänna råden kommer även att finnas i tryck. I samband med publiceringen kommer även ett kunskapsstöd om informationssamtal att publiceras.
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2021-12-20

SON 2021-000292

Socialförvaltningen
Julia Lundwall,076-1090408
julia.lundwall@lysekil.se

Redovisning av vidtagna åtgärder för att komma tillrätta med
påtalade brister
Sammanfattning
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), har gjort en tillsyn vid Kvarngatans
gruppbostad enligt LSS. Vid tillsynen konstaterade IVO brister som rör det
systematiska kvalitetsarbetet, bemanningen, personalens kompetens samt
begränsningsåtgärder.
Socialnämnden anmodades att vidta åtgärder och beskriva dessa åtgärder i ett
yttrande till IVO. Denna tjänsteskrivelse föreslås godkännas av socialnämnden,
såsom nämndens yttrande.
Förslag till beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande till IVO.
Ärendet
Vid IVOs tillsyn på Kvarngatans gruppbostad framkom ett antal brister som
socialnämnden anmodades åtgärda. Vilka åtgärder som har vidtagits och planerats
ska redovisas till IVO och beskrivs i detta yttrande.
Förvaltningens synpunkter eller utredning
De senaste två åren har varit en tuff period för Kvarngatans personal. Det har
funnits svårlösta konflikter i personalgruppen och många av de rapporter som har
gjorts, har haft sin grund i detta. Framför allt arbetsmiljörelaterade
tillbudsrapporter men också brukarrelaterade avvikelserapporter. Enhetschefen har
försökt hantera konflikten på olika sätt, men inte nått hela vägen. Detta har fått
effekter på kvaliteten i arbetet vilket riskerat att drabba de boende. Situationen har
blivit övermäktig den tidigare enhetschefen, vilket ledde fram till ett chefsbyte i
början av hösten 2021. Den nya chefen har tagit över ett stort uppdrag, men har
stöd av kollegor, verksamhetsutvecklare och HR-strateg. I enhetschefsgruppen har
frågor om belastning och arbetsmiljö fått större utrymme, genom en stående punkt
på veckomötena. Detta för att ingen enhetschef ska bli överbelastad utan att
avdelningschef och kollegor har kännedom om det och kan avlasta.
Systematiskt kvalitetsarbete
Det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet. En omfattande riskanalys inför
beslut om 2022 års interkontroller har genomförts för hela förvaltningen i
november 2021. Process som avser verkställighet av beslut inom socialpsykiatri och
LSS blev där beslutad att kontrolleras via intern kontroll. Ytterligare riskanalys
kommer att göras på verksamhetsnivå för att komplettera denna och ta fram
egenkontroller för 2022.
Medarbetarna har tidigare fått information om lex Sarah, men det har dröjt för lång
tid sedan de fick det senast. Den 4/11-2021 fick personalen på Kvarngatan en
genomgående information om avvikelser och lex Sarah.
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En kortare informationsinsats i samband med APT ligger med i årshjulet och
kommer att ges varje år.
Den tidigare enhetschefen håller med om att avvikelser inte har lyfts på APT i den
utsträckning som de borde ha gjorts. En del av avvikelserna har enhetschefen
endast lyft med de medarbetare som varit direkt berörda, det vill säga rapportören
och den eller de som varit inblandade i händelsen. Enhetscheferna, både den
nuvarande och den tidigare (som gått vidare till annan enhet) har fått information
om vikten av att lyfta avvikelser på APT som en del i det systematiska
kvalitetsarbetet. Det finns också ett sedan 2021-02-01 nytt
förvaltningsövergripande sätt att registrera och därmed systematisera samtliga
avvikelser vilket kommer att generera bättre förutsättningar att analysera
avvikelser och åtgärder på en aggregerad nivå.
Kompetens
Alla medarbetare har enligt arbetsgivarens bedömning rätt grundkompetens. Alla
stödassistenter är undersköterskor, en utbildning som uppfyller kraven enligt
arbetsgivaren. Dock finns behov av vidareutbildning utifrån brukarnas specifika
behov, så som IVO i sin tillsyn konstaterat.
Den nya (ordinarie) verksamhetspedagogen har relevant högskoleutbildning och
erfarenhet av att arbeta som verksamhetspedagog i LSS-verksamhet. Hon planerar
för kompetensutveckling genom utbildningsinsatser på APT och reflektionstid
(både APT och reflektion infaller en gång i månaden, dvs det är antingen APT eller
reflektion varannan vecka). Under början av 2022 kommer hon att göra en
utbildningsinsats kring autism, då hon och enhetschefen uppfattat ett behov av
ökad kompetens kring det. Vidare har hon börjat introducera verktyg för alternativ
kommunikation. I mars 2022 kommer flera medarbetare från enheten att delta i en
heldag kring kommunikation och AKK, som Fyrbodals kommunalförbund
anordnar. Inom socialförvaltningens verksamhetspedagoggrupp finns stor
kompetens kring AKK, och under våren 2022 kommer avdelningen att planera för
en intern utbildningsinsats som ska genomföras under 2022.
I IVOs beslut framgår det att IVO ser risker med hur brukare placeras i
gruppbostad, utifrån den beskrivning de har fått av enhetschefen. Avdelningschefen
skrev ett förtydligande om hur det går till, att placering i gruppbostad inte görs utan
att brukarens behov och personalens kompetens beaktas. En bedömning görs av
huruvida personalens kompetens är tillräcklig eller om någon kompetenshöjning
behöver ske. Alternativt om det finns någon annan gruppbostad med ledig plats
som bättre matchar behoven. Det finns en risk att brukare med vitt skilda behov
bor i samma gruppbostad, vilket IVO påpekar, då det ibland bara finns en ledig
plats åt en brukare. Men en placering föregås av en bedömning av om man behöver
tillföra mer kompetens, göra någon annan förändring eller ibland till och med köpa
en plats på ett externt boende.
När det gäller daglig arbetsledning, så finns både verksamhetspedagog och
enhetschef till hands för det. De delar visserligen sin tid mellan tre olika
gruppbostäder, men finns mer på plats i verksamheterna nu än tidigare. Sedan
hösten 2021 har enheten en ny chef, som är mer på plats i verksamheten.
Under covid har några av cheferna dragit ned på sin närvaro ute i verksamheterna
för att minska risken för smittspridning. Det har dock varit tydligt att det på några
av verksamheterna har uppstått konflikter och problem som kanske hade kunnat
förhindras eller hanteras i ett tidigare stadium om chefen varit på plats mer i
verksamheten.
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Vid en riskbedömning i början av september, inför chefsbytet på bland annat
Kvarngatan, påtalade några av skyddsombuden att de saknat chefsnärvaro i
verksamheterna. Denna information gick ut till alla enhetschefer på avdelningen,
som planerade för ökad närvaro i verksamheterna (förutom några enhetschefer
som redan spenderade det mesta av sin tid ute i verksamheterna).
Bemanning
Det har funnits olika uppfattning mellan enhetschef och medarbetare kring
huruvida bemanningen varit tillräcklig. Även mellan personal har uppfattningarna
varierat, några har uppfattat att man har hunnit med insatserna, någon annan inte.
Behovet av personal bedömdes utifrån genomförandeplaner i slutet av 2019, och
man kunde konstatera att behovet täcktes av det schema som fanns. Sedan dess har
behoven förändrats och en ny genomlysning av genomförandeplaner genomförs
under november och december. Schemat kommer att byggas utifrån det behov som
identifieras och nytt schema ska vara klart under februari. Detta arbete kommer att
göras återigen när behoven förändras. Det görs tillsammans med medarbetarna. I
och med att bemanningsbehovet bedöms i samverkan med medarbetarna, är
förväntningen att enhetschefens och medarbetarnas uppfattning om
personalbehoven kommer att stämma bättre överens.
När personal säger att man ibland tvingats skjuta på planerade insatser så har det
varit insatser som man bedömt kunnat planeras om utan att det varit till men för
brukaren. Detta behöver dock kommuniceras tydligare till medarbetarna, så att de
inte upplever tveksamhet kring om brukarens behov åsidosätts. Över huvud taget är
kommunikation något som behöver förbättras mellan medarbetare och mellan chef
och medarbetare. I och med att det har uppmärksammats har kommunikation
antagits som ett utvecklingsområde för avdelningens ledningsgrupp under 2022.
Vikarierna på Kvarngatan är till stor del samma som de som vikarierar på
gruppbostaden intill. Fyra av dem har vikarierat mycket på Kvarngatan och känner
brukarna väl. Ibland behöver man vara fler händer endast vid kortare punktinsatser
och då finns en överenskommelse om att personal från granngruppbostaden
kommer över tillfälligt för att stå för dessa extrahänder vid punktinsatsen. Det vore
inte positivt för verksamheten att ha en extra person på plats ett helt arbetspass för
att erbjuda extra händer i tjugo minuter mitt i passet.
Begränsningsåtgärder
Då de åtgärder som vidtagits för att skydda de boende inte har bedömts och
dokumenterats på rätt sätt, samt då samtycke inte har dokumenterats, kommer en
arbetsgrupp att se över detta i samtliga ärenden. Arbetet kommer att inledas med
en information om vad som krävs för att denna typ av åtgärder ska anses bedömda
och dokumenterade på rätt sätt. Sedan kommer en grupp av berörda medarbetare
och kompetenser (exempelvis kontaktpersonal, verksamhetspedagog och
sjuksköterska) att göra dessa bedömningar i alla ärenden. Detta ska vara klart den
sista mars.
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Sammanfattning av åtgärder


Kvarngatans personal har fått information om avvikelser och lex Sarah den
4/11-2021. Informationen återkommer årligen, då den ligger i årshjulet.



Enhetscheferna, både den tidigare och den nya, har fått information om
vikten av att lyfta alla avvikelser på APT som en del av det systematiska
kvalitetsarbetet. Det är inte en ny rutin, men en rutin som inte följts fullt ut
under den påfrestande situation som varit, vilket nämndes i inledningen.



Kvarngatans medarbetare kommer under våren att få kompetensutveckling,
både genom internutbildningar om begränsningsåtgärder, autism och
kommunikation och genom en heldag om AKK. Löpande
kompetensutveckling kommer att planeras in på reflektionstid och APT.



Enhetscheferna har fått direktiv om att vara mer närvarande ute i
verksamheterna och den nya chefen för Kvarngatan har ökat chefsnärvaron
på gruppbostaden betydligt.



Ett nytt schema håller på att tas fram, utifrån de behov som framgår av
genomförandeplanerna. Klart i februari. Behovet bedöms tillsammans med
medarbetarna, vilket bör ge en närmare överensstämmelse mellan schemat
och medarbetarnas uppfattning om personalbehovet. Detta kommer att
göras om vid större förändringar av behoven.



En utbildningsinsats om begränsningsåtgärder ska genomföras i
januari/februari. Det är socialförvaltningens utredare/verksamhetsutvecklare som kommer att genomföra den. Sedan kommer en grupp
medarbetare gå igenom varje ärende för att göra korrekta bedömningar och
dokumentation. Detta ska vara klart den sista mars.



Enhetschefernas arbetsmiljö och arbetsbelastning lyfts numera varje vecka
då ledningsgruppen möts. Detta för att minska risken för överbelastning och
öka möjligheten till avlastning i rätt tid.

Övrigt
I beslutet står det felaktigt att IVO har intervjuat avdelningschef, medan det i själva
verket var förvaltningschefen som intervjuades tillsammans med socialnämndens
ordförande, enligt önskemål från IVO. Dock stämmer det att avdelningschefen
skickat ett kompletterande brev med uppgifter om hur planeringsprocessen går till.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Julia Lundwall
Avdelningschef Socialt stöd

Beslutet skickas till
IVO
Avdelningschef
Förvaltningschef
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Socialförvaltningen
Julia Lundwall,0523 - 61 34 00
julia.lundwall@lysekil.se

Ersättning per timme till externa utförare av personlig
assistans
Sammanfattning
Den som beviljas personlig assistans kan välja sin utförare. Den
assistansberättigade kan välja mellan kommunen eller annan assistansanordnare,
eller att själv vara arbetsgivare åt sina assistenter. I de fall där kommunen har
beviljat personlig assistans enligt LSS betalar kommunen per timme för den
assistans som utförs av annan utförare än kommunen. Utöver detta betalar
kommunen för de privata utförarnas sjuklönekostnader.
Det är upp till kommunen att bedöma vilket belopp som är skäligt att utbetala per
assistanstimme. Den assistansberättigade kan söka ersättning utöver det beloppet,
om hen kan styrka och motivera de högre kostnaderna.
Som jämförelsebelopp kan användas det schablonbelopp som staten betalar ut per
timme för assistans som beviljats av Försäkringskassan (enligt SFB). Det beloppet
ska i ett SFB-ärende täcka alla kostnader, inklusive sjuklönekostnader. För 2021 var
det beloppet 315 kr per timme. För 2022 är det 319,70. Socialnämnden beslutade
inför 2021 att timersättningen skulle motsvara 97% av schablonbeloppet avrundat
till hel krona. Det blev då 306 kr per timme.
Socialnämnden föreslås fatta beslut om att betala en timersättning i nivå med 97%
av schablonbeloppet avrundat till hel krona, dvs 310 kr per assistanstimme, från 1/1
2022.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att från och med 2022-01-01 betala ut 310 kronor per
timma för personlig assistans utförd av extern assistansutförare.
Ärendet
Den som beviljas personlig assistans kan själv välja att låta kommunen eller någon
annan utförare verkställa assistansen. Den assistansberättigade kan också själv vara
arbetsgivare och anställa assistenterna. Kommunen svarar för ekonomisk
ersättning för faktiska och skäliga kostnader, dvs. normala lönekostnader och vissa
administrativa kostnader, för att utföra assistansen om den enskilde inte väljer
kommunen som assistansanordnare.
Assistansföretaget fakturerar kommunen för de utförda timmarna, inom ramen för
antalet beviljade timmar. Utöver detta kan den enskilde (i praktiken ofta med hjälp
av assistansföretaget) ansöka om ersättning för extra kostnader på grund av
sjukdom hos personliga assistenter. Kommunen betalar då sjuklönekostnaderna för
den personliga assistent som varit sjuk, så att timersättningen kan användas till att
betala för en vikarie.
Under covid-pandemin har kommunerna avlastats delar av ansvaret för
sjuklönekostnaderna, men behållit en del. Hur mycket som har ersatts har varierat
under de två åren. En del av kostnaden har dock fortfarande betalats av
kommunerna, även under denna period.
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För 2021 var Försäkringskassans schablonbelopp för en assistanstimme 315 kr.
Lysekils kommun betalade ut motsvarande 97% av Försäkringskassans
schablonbelopp under 2021, dvs 306 kr (efter avrundning till hel krona) till externa
utförare. Detta med motiveringen att kommunen bär kostnaden för externa
utförares sjuklöner. Som jämförelse kan nämnas att Vänersborgs kommun 2021
betalade ut 283 kr, Trollhättans stad 296 kr och Åmåls kommun 315 kr.
När kommunen är utförare av personlig assistans som är beslutad av
Försäkringskassan ska under 2022, 319,70 kr täcka skäliga kostnader för
assistansen, inklusive sjuklönekostnader. Kommunerna har att själva bedöma vad
som anses vara en skälig timersättning till de externa utförarna (exklusive
sjuklönekostnader, som ju kommunen står för). Kommunen kan ha
Försäkringskassans schablonbelopp som en vägledning i denna bedömning, men är
inte bunden till schablonersättningens nivå. Detta konstaterade Högsta
Förvaltningsdomstolen i en dom 2016 (HFD 2016 ref. 87).
Socialnämnden föreslås därför besluta att 2022 betala ut ett timbelopp om 310 kr,
vilket motsvarar 97% av Försäkringskassans schablonbelopp (efter avrundning till
hel krona), per assistanstimme från 2022-01-01.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Julia Lundwall
Avdelningschef socialt stöd

Bilaga/bilagor
Dom från Högsta Förvaltningsdomstolen
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef socialt stöd
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HFD 2016 ref. 87
En kommun har rätt att kräva att en enskild som begär
ersättning för kostnader för personlig assistans, ger in
underlag som möjliggör en bedömning av kostnadernas
skälighet även om ersättningsanspråket inte överstiger
schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen.
9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 27 december 2016
följande dom (mål nr 753—756-16).
Bakgrund
H.J. är beviljad personlig assistans enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hon ansökte
hos Höganäs kommun om ekonomisk ersättning för assistanskostnader för januari, juni, juli och september 2015. För januari beviljades hon ersättning med drygt 27 000 kr mot yrkade 35 000 kr
och för övriga månader beviljades hon ersättning med 247 kr per
timme i enlighet med kommunens riktlinjer om vilken ersättning
som utgår när endast utförda timmar redovisas. Som skäl för besluten angavs att det saknades underlag som styrkte de faktiska
kostnaderna upp till yrkat belopp.
H.J. överklagade besluten till förvaltningsrätten och yrkade
ersättning med 284 kr per timme, vilket motsvarade schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen. Förvaltningsrätten
biföll överklagandet och anförde bl.a. följande.
Ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt LSS lämnas till
skäliga kostnader. Någon i lag angiven summa eller något rekommenderat schablonbelopp finns inte för sådan ersättning. H.J. har
valt att anlita en assistansanordnare för att få assistansen utförd
och för detta betalar hon samma ersättning per timme som regeringen har fastställt som schablonbelopp för den statliga assistansersättningen. Denna ersättning utgör därmed den faktiska kostnaden för H.J:s personliga assistans. Eftersom kostnaden inte överstiger schablonbeloppet och det inte framkommit något som talar
för en annan bedömning får den anses skälig. Det saknar då betydelse att H.J. inte har lämnat något underlag för att bedöma anordnarens kostnader.
Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten och avslog överklagandet.

1

Yrkanden m.m.
Höganäs kommun yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ska
fastställa kommunens beslut samt anför bl.a. följande. Den schabloniserade ersättningsmodellen gäller endast den statliga assistansersättningen, inte den ersättning som kommunen svarar för enligt
LSS. Kammarrättens dom innebär att det inte ska ske någon närmare prövning av ersättningens storlek och skälighet så länge den
mellan den enskilde och assistansanordnaren avtalade ersättningen
inte överstiger det statliga schablonbeloppet. En assistansanordnare kan i så fall fakturera upp till den nivån oavsett vilka faktiska
kostnader som denne har haft för assistansen.
H.J. bestrider bifall till överklagandet.
Skälen för avgörandet
Rättslig reglering m.m.
Av 2 § andra stycket och 9 § 2 LSS följer, såvitt nu är aktuellt, att
kommunen svarar för att lämna biträde av personlig assistent eller
ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den
del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt
51 kap. socialförsäkringsbalken.
Den statliga assistansersättningen lämnas enligt 51 kap. 11 §
socialförsäkringsbalken med ett av regeringen fastställt schablonbelopp per timme.
Av RÅ 2005 ref. 85 framgår att kommunens skyldighet att ge
ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans ska
utgå från de verkliga kostnaderna för insatsen, att med skäliga
kostnader avses samma slags kostnader som den statliga assistansersättningen ska täcka samt att det schablonbelopp som regeringen
fastställer för den ersättningen kan tjäna till viss ledning vid bedömningen av kostnadernas skälighet.
Högsta förvaltningsdomstolens bedömning
Den statliga assistansersättningen var ursprungligen avsedd att
täcka de verkliga kostnader som den enskilde har för sin assistans,
dvs. lönekostnader samt kostnader för administration m.m. Ersättningen schabloniserades emellertid 1997 (se prop. 1996/97:150 s.
138). Genom den förändringen kom assistansersättningen att lämnas med ett visst bestämt belopp per timme oberoende av vilka
kostnader för assistansen som den ersättningsberättigade faktiskt
har haft. Den ersättningsberättigade behöver bara redovisa hur
många assistanstimmar som har utförts för att erhålla assistansersättningen. Någon motsvarande reglering infördes inte beträffande
kommunernas kostnadsansvar för assistans enligt LSS.
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Kommunens skyldighet att utge ersättning för personlig assistans
avser således de verkliga kostnaderna för assistansen i den mån de
kan bedömas som skäliga. För att kunna ta ställning till ett ersättningsanspråk måste kommunen kunna kräva att den enskilde ger
in underlag som möjliggör en bedömning av kostnadernas storlek
och skälighet. Detta gäller även om anspråket inte överstiger det
schablonbelopp som fastställts för den statliga assistansersättningen och utan att det framkommit något som ger anledning att ifrågasätta kostnaderna i och för sig. Att kommunens ersättningsskyldighet omfattar samma slags kostnader som den statliga assistansersättningen ska täcka och att schablonbeloppet därmed kan tjäna
till viss ledning vid bedömningen av kostnadernas skälighet föranleder ingen annan bedömning.
Eftersom H.J. inte gett in underlag som styrker kostnader upp
till yrkat belopp har hon inte rätt till högre ersättning än vad kommunen beviljat. Överklagandet ska således bifallas.
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens och förvaltningsrättens domar och fastställer Höganäs kommuns beslut.
I avgörandet deltog justitieråden Jermsten, Knutsson, Silfverberg
och Askersjö. Föredragande var justitiesekreteraren Elisabeth Rahlén.
______________________________

Förvaltningsrätten i Malmö (2015-12-22, Mattsson):
Ekonomiskt stöd för personlig assistans lämnas till skäliga kostnader.
Någon i lag angiven summa eller rekommenderat schablonbelopp finns
inte för ersättning som beviljas enligt LSS.
H.J. har valt att anlita en assistansanordnare för att få den personliga
assistansen utförd. Hon har avtalat med sin assistansanordnare att kostnaden för assistansen är densamma som det av regeringen fastställda
schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen. Det avtalade och
av anordnaren sedermera fakturerade beloppet utgör därvid den faktiska
kostnaden för H.J:s personliga assistans. Enligt förvaltningsrättens mening behövs ingen ytterligare utredning för att bedöma kostnadernas
storlek i detta fall.
Nästa fråga är om de faktiska kostnaderna är skäliga. Vid en sådan
bedömning kan i och för sig de kostnader som assistansanordnaren har i
vissa fall vara av visst intresse. När de fakturerade kostnaderna inte överstiger det schablonbelopp som finns för den statliga assistansersättningen
3

och det inte kommit fram något som talar för en annan bedömning anser
förvaltningsrätten emellertid att de faktiska kostnaderna är skäliga. Det
saknar då betydelse att H.J. inte har lämnat något underlag för att bedöma anordnarens kostnader (jfr bl.a. Kammarrätten i Göteborgs domar i
mål nr 1615-15 och 2409-15).
Sammantaget leder det sagda rätten fram till slutsatsen att H.J. har rätt
till ekonomiskt stöd för den personliga assistansen med yrkade 284 kr per
timme. Överklagandena ska således bifallas. – Förvaltningsrätten bifaller
överklagandena och beslutar, med ändring av socialnämndens beslut, att
H.J. har rätt till ekonomiskt stöd för personlig assistans med 284 kr per
timme för januari, juni, juli och september 2015.
Kammarrätten i Göteborg (2016-01-21, Hagard Linander, Dunnington
och Börjesson):
Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten. – Kammarrätten avslår överklagandet.
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2022-01-13

SON 2021-000176

Socialförvaltningen
Line Legén,0523 - 61 34 80
line.legen@lysekil.se

Nationell tillsyn i vilken utsträckning kommuner anlitar
privata utförare av hemtjänstinsatser
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en nationell tillsyn för att se i
vilken utsträckning kommuner anlitar privata utförare av hemtjänstinsatser. IVO
konstaterar att Lysekils kommun brister i sin kontroll av tillstånd för privata
utförare av sådana tjänster.
IVO har konstaterat följande brister:
 Lysekils kommun anlitar en privat utförare av hemtjänst som inte har tillstånd
från IVO att bedriva sådan verksamhet.
 Lysekils kommun har inte kontrollerat att den privata utföraren av
hemtjänstinsatser som anlitas i kommunen har tillstånd från IVO att bedriva
hemtjänst.
Det berörda ärendet avser ett bolag som socialförvaltningen anlitar för en brukare.
Socialnämnden har inget att invända mot de av IVO konstaterade bristerna.
Lysekils kommun har använt sig av bolaget AO Assistans och AO Assistans har
inget tillstånd att bedriva sådan verksamhet som beviljats. Huruvida bolaget har
tillstånd har inte kontrollerats i samband med uppföljningar i ärendet.
Avtalet om att utföra insatsen tecknades med bolaget 2017, vid denna tidpunkt
krävdes inte tillstånd för bolag som utförde detta.
Sedan den 1 januari 2019 får ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller
enskild individ, inte utan tillstånd från IVO, yrkesmässigt bedriva hemtjänst. Den
som påbörjat hemtjänstverksamhet före den 1 januari 2019 skulle enligt
övergångsbestämmelsen till lagändringen, senast den 1 mars 2019 ansöka om
tillstånd för att få fortsätta bedriva verksamheten. AO Assistans ansökte inte om
detta tillstånd i samband med övergångsbestämmelserna och Lysekils kommun har
sedan de infördes inte följt upp om bolaget har tillstånd. Att tillstånd sakandes
uppmärksammandes av Inspektionen för vård och omsorg i samband med tillsynen
våren 2021, och har varit känt för kommunen sedan 2021-05-20.
I dialog med AO Assistans har bolaget ansökt om tillstånd i juni 2021, för att få
bedriva hemtjänst. I avvaktan på beslut om tillstånd har kommunen valt att inte
byta utförare. IVO inhämtar nya uppgifter i ärendet 2021-11-26 och då konstateras
att förvaltningen fortfarande anlitar AO Assistans trots att de inte ännu har fått rätt
tillstånd.
I samband med att beslut från IVO inkommer till socialförvaltningen 2021-12-07,
vidtages omedelbara åtgärder för att avhjälpa de av IVO konstaterade bristerna.
Dessa består i planering för att genomföra insatsen i egen kommunal regi. Denna
åtgärd bedöms kunna vara genomförd 2022-02.28.
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Vidare kommer chefer inom avdelningen för Vård och omsorg informeras om IVOs
beslut och få information om att hjälp finns att få via kommunens upphandlare
samt förvaltningens ledningsstab om köp av tjänst skulle bli aktuellt igen. Åtgärd
kommer att slutföras per senast 2022-01-31.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens ställningstagande avseende de
konstaterade bristerna samt förvaltningens förslag till åtgärder och översänder
dessa till IVO.
Ärendet
I samband med att IVO i mars 2021 gör en nationell tillsyn av vilken utsträckning
kommuner anlitar privata utförare av hemtjänstinsatser uppger Lysekils kommun
att de anlitar ett bolag till sådana tjänster, AO assistans.
2021-05-20 inkommer en utökad begäran från IVO om ytterligare uppgifter
gällande bolag som nämnden anlitar för utförande av hemtjänstinsatser och
kontroller som nämnden gjort av bolagets tillstånd. IVO informerar också nämnden
om att det anlitade bolaget AO Assistans AB inte har rätt att bedriva hemtjänst
enligt 7 kap. 1 § 6 p. socialtjänstlagen (2001:453). Någon ansökan om att bedriva
hemtjänst har heller inte inkommit till IVO från AO Assistans.
2021-05-28 med komplettering 2021-06-23 översänder förvaltningen ett yttrande i
ärendet till IVO, med redogörelse för den aktuella situationen. Kommunen har inte
känt till att det anlitade bolaget inte har något tillstånd.
2021-11-26 gör IVO uppföljning av ärendet och fattar därefter beslut 2021-12-03 att
Lysekils kommun brister i sin kontroll av tillstånd för privata utförare av
hemtjänstinsatser.
2021-12-07 påbörjar socialförvaltningen planering för att åtgärda de brister som
IVO har konstaterat.
Bakgrund
Ärendet gäller en multihandikappad ensamstående man med beslut från
Försäkringskassan gällande personlig assistans och där AO Assistans är utförare.
Mannen har två mindre barn och för att möjliggöra att han ska kunna ha sina barn
hos sig har Lysekils kommun beviljat föräldrastödjande insatser, inledningsvis via
individ och familjeomsorg.
Beslut har fattats i februari 2017 om att bevilja hemtjänst som ett fysiskt stöd för
utförande av omsorgen av barnen. Denna insats är inte att likställa med den typ av
föräldrastödjande insats som då tidigare har beviljas via IFO, som är mer av
föräldrautbildande och motiverande karaktär. Personal ska istället bistå brukaren i
vardagen med att vara hens armar och ben och med detta kunna instruera personal
att hjälpa med praktiska saker som inte brukaren klarar i förhållande till sina barn,
på grund av sin funktionsnedsättning. Insatsen omfattar all tid barnen är hemma
utifrån växelvis boende, samt sovande jour och extra tid vid helger och lov.
Detta innebär att insatsen flyttas från individ och familjeomsorgen till avdelningen
för Vård och omsorg.
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Avtal tecknas 2017-05-08 mellan socialförvaltningen och AO Assistans när insatsen
övergår till utförarverksamheten inom Vård och omsorg. Lysekils kommun anlitar
vanligtvis inte externa utförare av hemtjänst, men i detta fall, som är synnerligen
ovanligt, beslutas att AO Assistans, som är mannens assistansbolag, ska användas
för att på så vis minska antalet människor som barnen behöver möta i sitt hem.
Efter en dialog med AO assistans i samband med informationen från IVO om
avsaknaden av tillstånds har AO Assistans meddelat att de omedelbart kommer att
kontakta IVO för att söka tillstånd, vilket de också gjort. Beslut i detta är ännu inte
fattat.
Lagstiftning
Sedan den 1 januari 2019 får ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller
enskild individ, inte utan tillstånd från IVO, yrkesmässigt bedriva hemtjänst. Detta
framgår av 7 kap. 1 § 6 p. socialtjänstlagen, 2001:453, SoL. Den som påbörjat
hemtjänstverksamhet före den 1 januari 2019 skulle enligt övergångsbestämmelsen
till lagändringen, senast den 1 mars 2019 ansöka om tillstånd för att få fortsätta
bedriva verksamheten. Påbörjad verksamhet får endast fortsätta fram till dess att
slutligt beslut i tillståndsärendet fått laga kraft.
Kommunerna har enligt 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ansvar för att
systematiskt och fortlöpande säkra att insatser inom socialtjänsten är av god
kvalitet. I det ansvaret ingår att kontrollera att de privata utförare som anlitas för
att bedriva hemtjänst har tillstånd. Det är väsentligt att kommunen alltid försäkrar
sig om att de privata aktörer som anlitas för att utföra beslutade insatser enligt SoL
har erforderligt tillstånd från IVO. Detta för att säkerställa att enskilda med
beviljade insatser inte får insatser av privata utförare som är olämpliga eller av
annan anledning saknar förutsättningar att ge omsorg som är av god kvalitet.
IVO inhämtar nya uppgifter i ärendet 2021-11-26 och då konstateras att
förvaltningen fortfarande anlitar AO Assistans trots att de inte har rätt tillstånd.
Vidare att AO Assistans ansökan om tillstånd att bedriva SoL insats kommer att
dröja ytterligare. Detta föranleder det ovan redovisade beslutet i ärendet som visar
på brister i verksamheten vid anlitande av privata utförare av hemtjänstinsatser.
Förvaltningens synpunkter eller utredning
Förvaltningens synpunkter på de av IVO angivna bristerna:
 Lysekils kommun anlitar en privat utförare av hemtjänst som inte har tillstånd
från IVO att bedriva sådan verksamhet.
Socialnämnden har inget att invända mot den av IVO konstaterade bristen. Lysekils
kommun har använt sig av bolaget AO Assistans och AO assistans har inget
tillstånd att bedriva sådan verksamhet som beviljats.
Socialnämnden har fram till 2021-05-20 anlitat bolaget och trott att de haft de
tillstånd som krävs för att bedriva vården. Från det att information från IVO inkom
har nämnden haft kännedom om att tillstånd inte har funnits. Då AO Assistans
genast ansökte om tillstånd bedömdes det än dock att genomförandet av insatsen
skulle fortlöpa i sin nuvarande utformning.
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I första hand har förvaltningen valt detta utifrån ett barnperspektiv då det inte
ansågs lämpligt att byta ut den personal som redan fanns i familjen.
 Lysekils kommun har inte kontrollerat att den privata utförare av
hemtjänstinsatser som anlitas i kommunen har tillstånd från IVO att bedriva
hemtjänst.
Socialnämnden har inget att invända mot den av IVO konstaterade bristen.
Huruvida bolaget har tillstånd har inte kontrollerats i samband med uppföljningar i
ärendet. Förvaltningen har inte haft tillräckligt god kunskap om lagförändring som
skedde 2019. Skälet till detta är att förvaltningen inte egentligen anlitar externa
utförare av hemvård och att det därför finns en avsaknad av kompetens och
erfarenhet av detta. Därtill är det aktuella ärendet av en mycket ovanlig karaktär,
beslutet i sig är unikt för Lysekils kommun och det är det enda köp av extern
hemtjänst som gjorts i Socialförvaltningen.
Åtgärder som nämnden har vidtagit eller planerar att vidta för att komma
tillrätta med bristerna
Planering för att flytta över insatsen till förvaltningens egen utförarverksamhet
pågår. Möte med brukare har genomförts 2021-12-17. Planeringen har fokus på att i
möjligaste mån få en personalkontinuitet för familjen, d v s undersökande av
möjlighet att kunna anställa samma personal, när insatsen går över till
socialförvaltningen. Detta görs i dialog med brukaren.
Åtgärden är beräknad att vara genomförd och insats verkställd via kommunen
senast 2022-02-28.
Ärendets karaktär och lösningen via köpt bolag för hemtjänst är det enda i sitt slag i
Lysekils kommun och är mycket speciellt. Samtliga hemtjänstinsatser, utöver
denna, i Lysekils kommun bedrivs i kommunal regi. Det bedöms därför inte
föreligga behov av att upprätta ytterligare styrdokument för köp av just
hemtjänstinsatser, i likhet med sådana rutiner/riktlinjer som finns för köp av andra
mer förkommande köpta insatser.
Åtgärd som vidtas är därmed att upplysa samtliga chefer inom avdelningen för
Vård och omsorg om IVOs beslut. Informera om att hjälp finns att få via
kommunens upphandlare samt förvaltningens ledningsstab om köp av tjänst skulle
bli aktuellt inom någon utförarverksamhet igen.
Åtgärd kommer vara slutförd senast 2022-01-31.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Line Legén
Utredare

Bilaga/bilagor
Beslut från IVO
Beslutet skickas till
IVO
Förvaltningschef
Avdelningschef VoO
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Socialförvaltningen
Line Legén,0523 - 61 34 80
line.legen@lysekil.se

Yttrande över inkommen remiss gällande detaljplan för
Ulseröd 1:29 m fl, Lysekils kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Ulseröd
1:29 m.fl. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheterna för
bostadsexploatering på den största delen av Ulseröd 1:29 samt Ulseröd 1:27 och
1:56. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen från 2006. I dagsläget finns ca
tio fastigheter (villor) i området.
Fastighetsägarna har med planarbetet önskat undersöka möjligheterna för markens
lämplighet för bostadsexploatering på de delar av de aktuella fastigheterna som
idag är obebyggda. Planen innebär en förtätning av befintlig bebyggelse med ca
20-25 bygglovspliktiga byggnadsverk.
Socialförvaltningen ser positivt på kommunens intention att utveckla kommunen
till att bli mer attraktiv för boende året runt.
Då den aktuella planen gäller ett område och en bebyggelse som med stor
sannolikhet kommer att vara attraktiv för barnfamiljer, vill socialförvaltningen
framföra följande synpunkt till samhällsbyggnadsförvaltningen.
- I dagsläget saknar detaljplanen en tydlig barnkonsekvensanalys där barnens
perspektiv och rättigheter beaktas och att detaljplanen kompletteras med detta.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar yttrandet till
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ärendet
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjlighet för bebyggelse med ca 20-25
bygglovspliktiga byggnadsverk i området Ulseröd 1:29. Förslaget avser tomter för
förtätning av redan befintlig byggnation. Befintlig byggnation är villor och planlagt
område är beskrivet som en utökning av ett sådant villaområde med avstyckning av
flera nya tomter.
Hänvisning görs till att detaljplanen stämmer överens med Översiktsplan 06
Lysekils kommun dnr: LKS 2006-000049. Översiktsplanen är från 2006 och gäller
ca 10-15 år och utgår från kommunens framtidsvision till 2015. Ett program till ny
översiktsplan är framtagen och enligt avdelningen för hållbar utveckling som varit
ute på remiss under senare del av 2021.
Vidare ska detaljplanen överensstämma med målen för utveckling av
bostadsbeståndet i Lysekils kommun som återfinns i Bostadsförsörjningsprogram
för Lysekil kommun dnr LSK2020-000196. Bostadsförsörjningsprogrammet är ett
strategiskt dokument för kommunens arbete och mål med bostadsförsörjning.
Dessa innefattar bland annat att bostadsbyggande ska bidra till att skapa ett
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle, vara attraktivt för
åretruntboende och öka antalet helårsbostäder och att bostadsbyggandet ska bidra
till att skapa ett inkluderande samhälle.
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Förvaltningens synpunkter eller utredning
 Förvaltningen ser positivt på en utveckling av Lysekils kommun till att bli en mer
attraktiv kommun för året runt och att det för detta antas detaljplaner som
möjliggör detta.
 I januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag. Detta innebär ett
förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som
följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och
bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. Barn
ses som en utsatt grupp med särskilda behov som ska tillgodogöras på alla nivåer
i samhället. Hur den fysiska omgivningen är utformad påverkar våra liv i stor
utsträckning och med det ex barns upplevelse av trygghet och deras
rörelsemönster. Barn har i enlighet med lagen rätt till en trygg fysisk och psykisk
miljö att växa upp i som i sin tur genererar en bättre social utveckling och ett
självständigt liv. Förvaltningen saknar en barnkonsekvensanalys i detaljplanen,
där det framgår hur barns och ungas perspektiv och rättigheter har beaktats. I
planen omnämns vare sig barnkonventionen, barnrättsperspektiv eller barnets
bästa.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Line Legén
Utredare

Bilaga/bilagor
Detaljplan för Ulseröd 1:29 m fl
Meddelande om samråd
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Samråd 2021-12-09 – 2022-01-20

Detaljplan för
Ulseröd 1:29 m.fl.
Lysekil

Sändlista

Myndigheter och statliga instanser:
• Länsstyrelsen, Vänersborg
• SGI, Linköping
• Lantmäteriet, Vänersborg
• Bohusläns museum, Uddevalla
• Trafikverket, Göteborg
• TeliaSonera, Skanova, Access AB Göteborg
• Polismyndigheten, Lysekil
• Västtrafik, Skövde
• Försvarsmakten, Stockholm
• Postnord
Kommunala instanser:
• Miljöenheten
• Tekniska avdelningen
• Avdelning för hållbar utveckling
• Utbildningsnämnden
• Socialnämnden
• Räddningstjänsten MittBohuslän
• LEVA i Lysekil AB
• Lysekils Hamn AB
• RAMBO AB

• Energi- och klimatrådgivaren
Sakägare:
• Sakägare enligt fastighetsförteckningen

Politiska partier:
• Socialdemokraterna
• Moderaterna
• Liberalerna
• Centerpartiet
• Vänsterpartiet
• Miljöpartiet
• Kommunistiska partiet
• Lysekilspartiet
• Sverigedemokraterna
• Kristdemokraterna
Övriga:
• Naturskyddsföreningen
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Samhällsbyggnadsförvaltning
Stina Norén, 0523 - 613355
stina.noren@lysekil.se

MEDDELANDE OM SAMRÅD
Detaljplan för Ulseröd 1:29 m.fl.
Lysekils kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Ulseröd 1:29 m.fl.
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheterna för bostadsexploatering på den
största delen av Ulseröd 1:29 samt Ulseröd 1:27 och 1:56. Planförslaget är förenligt med
översiktsplanen.
Detaljplanen skickas ut på samråd mellan 2021-12-09 till och med 2022-01-20. Planförslaget
översänds härmed för kännedom och eventuellt yttrande. Fastighetsägare som har
hyresgäster ombeds underrätta dessa om planförslaget, då de inte får något eget meddelande
om planarbetet.
Som ett led i kommunens miljömålsarbete skickar vi inte ut handlingarn i pappersform, utan
dessa finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.lysekil.se, under ”Bygga, bo och
Miljö”, ”Detaljplaner”, ”Pågående detaljplaner”, ”Lysekil”. Planhandlingarna finns även
tillgängliga i Kommunhuset, Kungsgatan 44, Lysekil.
Hur lämnar jag mitt yttrande gällande planförslaget?
Eventuella synpunkter på planförslaget önskar vi få skriftligt via mail, alternativt
undertecknat via post senast 2022-01-20.
Obs! Skriv i yttrandet att det gäller detaljplan för Ulseröd 1:29 m.fl, diarienummer B-2020553 samt ert namn och fastighetsbeteckning. Synpunkterna skickas till en av följande
adresser: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 453 80 Lysekil eller e-post:
planochbygg@lysekil.se
Vi ber er att formulera er tydligt och kortfattat, gärna i punktform, för att underlätta
sammanställningen av inkomna yttranden i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen
innehåller också kommunens kommentarer till yttrandena och ska godkännas politiskt innan
planarbetet kan fortsätta.
Till planhandlingarna hör plankarta, illustrationsplan och planbeskrivning. Plankartan som
är det juridiskt bindande dokumentet som styr exploateringen. Illustrationsplanen ska
underlätta förståelsen av plankartan. Planbeskrivningen förklarar varför plankartan ser ut
som den gör och vad den innebär. Den redogör även för utförda utredningar.
Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av Stina Norén, tel. 0523 - 613355
stina.noren@lysekil.se

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Stina Norén
Planhandläggare
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-01-17

SON 2021-000408

Socialförvaltningen
Line Legén
Line.legen@lysekil.se

Förslag till granskningsområden för intern kontroll 2022
Sammanfattning
Intern kontroll är en del i kommunens kvalitetsarbete och fungerar som ett stöd för
att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt. Det handlar om
att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt.
Nya riktlinjer för kommunens Interna kontroll är framtaget och beslutade per
21-12-15 § 158 med dnr KS 2021-000231.
I enlighet med styrdokument för intern kontroll ska denna bidra till:
Att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet.
Att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är
tillförlitlig och rättvisande.
Att verksamheten efterlever lagar, avtal och styrande dokument.
Intern kontroll ska också uppmärksamma oss på brister som kan förekomma i
verksamheten och vara underlag för att vidta åtgärder för att komma tillrätta med
dessa brister.
Förvaltningen har tagit fram förslag till granskningsaktiviteter som ska genomföras
under perioden januari till september 2022. I enlighet med det av KS beslutade
årshjulet ska resultatet från årets kontroller redovisas för nämnden i oktober 2022.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar godkänna förvaltningens plan för granskningsaktiviteter
utifrån de utvalda processerna.
Ärendet
Intern kontroll är en del i kommunens kvalitetsarbete och fungerar som ett stöd för
att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt. Det handlar om
att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt.
Nya riktlinjer för kommunens Interna kontroll är framtaget och beslutades
2021-12-15 § 158 med dnr KS 2021-000231.
I enlighet med styrdokument för intern kontroll ska denna bidra till:
 Att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet.
 Att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är
tillförlitlig och rättvisande.
 Att verksamheten efterlever lagar, avtal och styrande dokument.
Intern kontroll ska också uppmärksamma oss på brister som kan förekomma i
verksamheten och vara underlag för att vidta åtgärder för att komma tillrätta med
dessa brister.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

SON 2021-000408

Nämnden fattade i, enlighet med gällande rutin för Intern kontroll, beslut
2021-12-14 § 118 att granska följande processer:
Avdelningen för vård och omsorg
 Genomförandeplan för insats för nya brukare på Särskilt boende
Avdelningen för Socialt stöd
 Verkställighet av nya beslut inom LSS och Socialpsykiatri
 Vårdnadsöverflyttningar
Avdelningen för mottag och utredning
 Utredningsprocessen inom Socialpsykiatri
 Uppföljning av beslut inom Socialpsykiatri
Förvaltningsövergripande:
 Samverkansprocessen i förvaltningen utifrån brukarens behov
 Kompetensen hos personal
Förvaltningen har tagit fram förslag till granskningsaktiviteter för de ovan angivna
processerna och de risker som identifierades. Dessa granskningar och kontroller
som ska genomföras under perioden januari till september 2022. I enlighet med det
av KS beslutade årshjulet ska resultatet från årets kontroller redovisas för nämnden
i oktober 2022.
Förvaltningen har för 2022 valt att involvera aktuella enheter i genomförandet av
kontrollarbetet. Utredare ledningsstab kommer att bistå med att tillhandahålla
underlag samt ha ett övergripande ansvar för dess genomförande och dess
redovisning till nämnd.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Line Legén
Utredare

Bilaga/bilagor
Intern kontroll – plan 2022 års granskningsområden. Rapportutdrag från Stratsys
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Avdelningschefer
Utredare
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Risker som ska hanteras .......................................................................................................................................................................... 4
Process eller rutin som ska granskas...................................................................................................................................................... 6
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Inledning
Nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje enskild nämnd och
bolagsstyrelse ska årligen godkänna en intern kontrollplan.
Resultat av utförd granskning och förslag till åtgärder ska rapporteras och beslutas i nämnd/bolagsstyrelse. Därefter ska rapportering även
ske till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
Intern kontroll är en del i kommunens kvalitetsarbete och fungerar som ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs
ändamålsenligt. Det handlar om att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt.
Nya riktlinjer för kommunens Interna kontroll är framtaget och beslutade per 21-12-15 § 158 med Dnr KS 2021-000231,
I enlighet med styrdokument för intern kontroll ska denna bidra till:




Att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet.
Att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande.
Att verksamheten efterlever lagar, avtal och styrande dokument.

Intern kontroll ska också uppmärksamma oss på brister som kan förekomma i verksamheten och vara underlag för att vidta åtgärder för att
komma tillrätta med dessa brister.
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Risker som ska hanteras
En riskanalys identifierar potentiella risker i verksamheten samt bedömer hur sannolika riskerna är och vilka konsekvenser riskerna skulle
kunna få.
Följande risker är prioriterade i årets interna kontrollplan.
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Hög Totalt: 11
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Process/rutin

Risk

Sannolikhet

Konsekvens

VoO: SÄBO Genomförandeplan för insats
vid ny brukare

1

Att genomförandeplanen inte når upp till förväntad
kvalitet. (IBIC)

3. Möjlig

3. Kännbar

SS: Verkställighet av nya beslut inom LSS
och Socialpsykiatri

2

Avsaknad av tillräckligt bra beslutsunderlag för att
kunna göra en bra genomförandeplan och sätta bra
mål

4. Sannolik

3. Kännbar

3. Möjlig

3. Kännbar

4. Sannolik

4. Allvarlig

3. Möjlig

3. Kännbar

3

Samverkan mellan ansvariga för insatser blir otillräcklig
inför inflytt i olika typer av boenden (ej kortis)

SS och MoU: Vårdnadsöverflyttning

4

Att vi inte prövar vårdnadsöverflyttning i enlighet med
gällande styrdokument.

MoU: Utredningsprocessen inom
Socialpsykiatri

5

Att kvaliteten på utredningen inte uppfyller kraven

MoU: Uppföljning av beslut inom
Socialpsykiatri

6

Att uppföljning av beslut inte genomförs

3. Möjlig

3. Kännbar

7

Att uppföljningen inte lever upp till kvalitetskrav

3. Möjlig

3. Kännbar

FÖ: Samverkansprocess i förvaltningen
utifrån brukarens behov

8

Att vi har tillitsbrist mellan avdelningar

3. Möjlig

3. Kännbar

9

Att vi skapar brister i samverkan utifrån att vi inte har
tydliga ansvarsfördelningar mellan olika
ansvarsområden

3. Möjlig

3. Kännbar

10

Att befintlig personal inte får rätt kompetensutveckling

3. Möjlig

3. Kännbar

11

Att vi inte säkerställer den enskildes kompetensnivå
utifrån brukaren behov.

3. Möjlig

3. Kännbar

FÖ: Kompetens hos personal

VoO: Avdelningen för vård och omsorg
SS: Avdelningen för socialt stöd
MoU: Avdelningen för mottag och utredning
FÖ: Förvaltningsövergripande

Socialnämnd, Intern kontroll - plan 2022

5(8)

Process eller rutin som ska granskas
Process/rutin
VoO: SÄBO Genomförandeplan
för insats vid ny brukare

SS: Verkställighet av nya beslut
inom LSS och Socialpsykiatri

1

2

3

SS och MoU:
Vårdnadsöverflyttning

4

Socialnämnd, Intern kontroll - plan 2022

Risk

Granskningsaktivitet

Syfte med granskning

Att genomförandeplanen
inte når upp till förväntad
kvalitet. (IBIC)

Granskning av innehållet i
genomförandeplaner.

Att säkerställa att genomförandeplanen
innehåller rätt underlag för att kunna
genomföra en kvalitativ insats för
brukaren.

Granskning av uppdrag i förhållande till
genomförandeplanen.

Att säkerställa att uppdraget är utformade
på sådant sätt att det ger förutsättningar
för att ta fram en kvalitetssäkrad
genomförandeplan. Att se om
genomförandeplanen tillvaratar den
information som ges i uppdrag och ligger
till grund för innehållet.

Granskning av kvalitet i
genomförandeplan.

Att säkerställa att genomförandeplanen
innehåller rätt underlag för att kunna
genomföra en kvalitativ insats för
boendeinsatser inom Socialpsykiatri och
LSS

Granskning av innehåll i
genomförandeplanerna så att dessa
innehåller rätt underlag

Att säkerställa att genomförandeplanen
innehåller rätt underlag för att kunna
genomföra en kvalitativ
boendestödsinsats för brukaren.

Granskning av genomförandeplan
förhållande till innehållet i uppdraget.

Att säkerställa att beslutet är utformade
på sådant sätt att det ger förutsättningar
för att ta fram en kvalitetssäkrad
genomförandeplan. Att se om
genomförandeplanen tillvaratar den
information som ges i beslutet och ligger
till grund för innehållet.

Samverkan mellan
ansvariga för insatser blir
otillräcklig inför inflytt i olika
typer av boenden (ej kortis)

Granskning av förekomst av
samverkansmöte inför inflytt i något av
avdelningens Socialt stöds boende

Kontrollera om det har skett ett
samverkansmöte inför inflytt till någon av
avdelningens boenden.

Kontroll om genomförandeplan,
metodplan och arbetsplan har gåtts
igenom och information har överlämnats
till nya utföraren.

Säkerställa att viktig information lämnas
över och används i samband med
planering av ny insats.

Att vi inte prövar
vårdnadsöverflyttning i

Granskning av ärenden övervägande om
bedömning av möjlig

Säkerställa att regelbundna övervägande
om vårdnadsöverflyttning görs.

Avsaknad av tillräckligt bra
beslutsunderlag för att kunna
göra en bra
genomförandeplan och sätta
bra mål
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Process/rutin

MoU: Utredningsprocessen inom
Socialpsykiatri

MoU: Uppföljning av beslut inom
Socialpsykiatri

FÖ: Samverkansprocess i
förvaltningen utifrån brukarens
behov

5

Granskningsaktivitet

enlighet med gällande
styrdokument.

vårdnadsöverflyttning har gjorts i enlighet
med gällande lag. FB 6 kap 8 §

Syfte med granskning

Att kvaliteten på
utredningen inte uppfyller
kraven

Granskning av utredningar som avser
ansökan om boendestöd.

Att säkerställa att utredningarna
innehåller den information som ska ligga
till grund för ett rättssäkert beslut.

Granskning av utredningar som bedömer
rätten till sysselsättning

Att säkerställa att utredningarna
innehåller den information som ska ligga
till grund för ett rättssäkert beslut.

6

Att uppföljning av beslut
inte genomförs

Granskning av att ärendeuppföljning inom
socialpsykiatrin är gjorda i tid.

Att kontrollera att uppföljning görs i tid.

7

Att uppföljningen inte lever
upp till kvalitetskrav

Kontroll av innehållet i dokumentation
som finns kring uppföljning av beslut

Kontroller att uppföljning och dess
dokumentation görs på rätt sätt.

8

Att vi har tillitsbrist mellan
avdelningar

Enkätundersökning med frågor kring tillit
mellan avdelningar, enheter och personal
i förvaltningen årliga enkät avseende
samverkan

Säkerställa att förvaltningen arbetar aktivt
med att skapa förutsättningar för
samverkan och därmed tillit mellan våra
avdelningar och enheter

Enkätundersökning med frågor kring
samverkan om denna sker i tillräcklig
omfattning.

Säkerställa att förvaltningen arbetar aktivt
med att skapa förutsättningar för
samverkan och om personal bidrar till att
förbättra samverkan.

Följsamhet till ansvarsfördelning i
upprättat rutin avseende köp av externa
platser inom Barn och Unga

Säkerställa att ansvarsfördelning och
genomförande av uppdrag sker i enlighet
med gällande rutin.

Följsamhet till ansvarsfördelning i
upprättat rutin avseende köp av externa
platser inom Socialpsykiatri och LSS

Säkerställa att ansvarsfördelning och
genomförande av uppdrag sker i enlighet
med gällande rutin

Granskning av följsamhet till upprättat
rutin avseende samverkan i
förvaltningens boendegrupp

Säkerställa att boendegruppens arbetet
leder till bättre samverkan och en
effektivare boendefördelningsprocess

Granskning av förekomst av
kompetensutvecklingsplan för
förvaltningens avdelningar

Kompetensutvecklingsplan bör finnas på
enhetsnivå för att på ett aggregerat sätt
se de kompetensbehov som finns på våra
enheter och därmed kunna sammanfattas
på avdelningsnivå

9

FÖ: Kompetens hos personal

Risk

10
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Att vi skapar brister i
samverkan utifrån att vi inte
har tydliga ansvarsfördelningar
mellan olika ansvarsområden

Att befintlig personal inte
får rätt kompetensutveckling
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Process/rutin
11

Risk

Granskningsaktivitet

Syfte med granskning

Att vi inte säkerställer den
enskildes kompetensnivå
utifrån brukaren behov.

Kartläggning av samtlig personals
utbildning, per enhetsnivå.

Säkerställa att personal har rätt
kompetens för uppdraget

Förvaltningen har tagit fram förslag till granskningsaktiviteter för de ovan angivna processerna och de risker som identifierades. Dessa
granskningar och kontroller som ska genomföras under perioden januari till september 2022. I enlighet med det av KS beslutade årshjulet
ska resultatet från årets kontroller redovisas för nämnden i oktober 2022.
Förvaltningen har för 2022 valt att involvera aktuella enheter i genomförandet av kontrollarbetet. Utredare ledningsstab kommer att bistå
med att tillhandahålla underlag samt ha ett övergripande ansvar för dess genomförande och dess redovisning till nämnd.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-01-20

SON 2022-000060

Socialförvaltningen
Eva Andersson,0523 - 61 33 89
eva.b.andersson@lysekil.se

Lokalförsörjningsplan för socialnämnden 2023
Sammanfattning
Socialförvaltningen har ett stort behov av lokaler för boenden och andra
verksamheter, vilka växlar beroende på utveckling och omfattning över tid.
Lokalbehovsplanen syftar till att åstadkomma en god långsiktig planering av
samtliga lokaler, ett effektivt nyttjande av kommunens egna lokaler samt att utgöra
underlag för kommunen investeringsbehov på kort och lång sikt.
Planen skall uppdateras varje år och förvaltningarnas planer utgör bas för den
kommungemensamma lokalförsörjningsplanen.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner lokalförsörjningsplan 2023 för socialförvaltningen.
Ärendet
Socialförvaltningen har gjort en genomgång av verksamheterna och har identifierat
följande läge och behov inför det kommande året.
Behovet av psykiatriplatser bedöms vara täckt de närmaste åren i och med att med
att det nya boendet i Lyse öppnats.
Behovet av äldreboendeplatser bedöms vara tillgodosett minst fram t.o.m. 2025.
Planering för fler äldreomsorgsplatser behöver påbörjas i början av 2023 för att ha
beredskap och planering för ett ökat behov av platser 2026.
Det finns en problematik för personer som är bostadslösa eller har svårt att finna
bostad i Lysekils kommun. Socialförvaltningen har identifierat ett behov av boende
för målgruppen motsvarande ca 3 - 5 personer.
Lokal för familjecentral är under planering och är angeläget att slutföra så snabbt
som möjligt. Det finns också behov av lokal för ungdomscentral under förutsättning
av att sådant beslut fattas.

Namn
Förvaltningschef
Bilaga/bilagor
Lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen 2023
Dimensionering och lokalisering av boendeplatser 2020
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Dnr

SON 2022-000060

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef
Avdelningschefer socialförvaltningen
Förvaltningsekonom
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Datum

Dnr

2022-01-20

SON 2022-000060

Lokalförsörjningsplan socialförvaltningen 2023
Socialförvaltningen har ett stort behov av lokaler samt ett växlande behov och
omfattning beroende på verksamheternas utveckling och behov över tid.
Lokalbehovsplanen syftar till att åstadkomma en god långsiktig planering av
samtliga lokaler, ett effektivt nyttjande av kommunens egna lokaler samt att utgöra
underlag för kommunen investeringsbehov på kort och lång sikt.
Planen ska uppdateras varje år och förvaltningarnas planer utgör bas för den
kommungemensamma lokalförsörjningsplanen.
Äldreomsorg
Prognos för framtida behov av särskilt boende har tidigare gjorts genom rak
framskrivning av platsbehov utifrån SCB:s befolkningsprognos för Lysekils olika
delområden 2019 - 2039 och genomsnittlig nyttjandegrad åren 2015 - 2017 per
åldersgrupp.
Prognosen utgår från den genomsnittliga nyttjandegraden för hela kommunen och
inte från aktuell nyttjandegrad per delområde. Den genomsnittliga beläggningen
under dessa år var 164 helårsplatser.
I genomsnitt har 148 platser varit belagda under 2020.
Under 2021 har motsvarande siffra varit 150 belagda platser.
Uppgifterna om beläggningsgrad är hämtade ur verksamhetssystemet.
För närvarande har kommunen 160 platser efter att Lysekilshemmet har ersatts av
det nya äldreboendet i Fiskebäck.
Platserna fördelar sig enligt nedan:
Stångenäshemmet

40

Skärgårdshemmet

40

Fiskebäck

80

Lokalbehov äldreomsorg
När en person får boende beviljat har kommunen tre månader på sig att verkställa
beslutet. Det vill säga tiden mellan beslut och inflyttning tillåts vara 90 dagar.
Om tiden överstiger detta ska det rapporteras till IVO vilket kan resultera i att ett
vite utdöms på grund av dröjsmål av verkställighet.
Under 2021 var väntetiden mellan beslut och inflyttning 26 dagar i genomsnitt.
Under 2020 gav kommunstyrelsen ett uppdrag om att genom extern utredning
utreda framtida behov av äldreomsorgsplatser i Lysekils kommun.
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SON 2022-000060

Rapporten är klar och har redovisats. En sammanfattning framgår nedan av
utredningens resultat gällande boendeplatser.
Inriktas rapport angående behov av äldreomsorgsplatser i Lysekils kommun
Behovet av äldreomsorgsplatser styrs främst av hur många som får beviljad plats på
särskilt boende och hur länge de som får en plats bor kvar på det särskilda boendet.
Osäkerhetsfaktorer är efterfrågan och antalet utifrån kommande personer som
ansöker om boende i kommunen. Alla ansökningar ska enligt gällande lagstiftning
behandlas lika oavsett om personerna är skrivna i kommunen eller ej vid
ansökningstillfället.
Inflödet av äldre med beslut om särskilt boende har varit relativt stabilt under
2014 – 2021. Den genomsnittliga vistelsetiden har minskat under motsvarande
period, främst för den grupp av boende som bott längre än fyra år.
Den övergripande trenden pekar mot att färre personer flyttar in tidigt och bor
länge på särskilt boende. Vistelsetiderna varierar oftast mellan 0 - 4 år
En kortare genomsnittlig vistelsetid medför ett lägre behov av äldreomsorgsplatser.
Medianvårdtiden i Lysekil är ca två år vilket är i samstämmighet med landet i stort.
Antalet ansökningar till särskilt boende har varit stabilt under perioden 2014 - 2021
med viss variation mellan enskilda månader.
Den genomsnittliga tiden som man bor på särskilt boende har minskat
kontinuerligt sedan 2014. Det indikerar att platsbehovet har minskat. Mycket talar
för att den utvecklingen fortsätter och är stabil.
En prognos för framtida behov av äldreomsorgsplatser bygger på nuläget och en
framskrivning baserat på aktuell demografi.
Det finns två scenarier enligt nedan:
Scenario 1: Tillfällig minskning
Ett första scenario är baserat på att efterfrågan på platser snabbt återhämtar den
nedgång som skedde under 2020.
Platsbehovet täcks i så fall fram till och med 2025.
Scenario 2: Ny situation där efterfrågan är kvar i ett minskat behov
(dagsläget)
Detta baseras på utgångsläget 2020 där det fanns ett tiotal lediga platser i
genomsnitt i befintligt öppet bestånd.
Befintligt bestånd täcker då behovet fram till och med 2028.
Utifrån ovanstående utredning, befolkningsstatistik samt hur efterfrågan på
äldreboendeplatser blir framöver påverkas behovet av äldreomsorgsplatser. Den
låga efterfrågan som troligen kan vara påverkat av Coronapandemin.
I genomsnitt har 148 platser varit belagda under 2020.
Under 2021 har motsvarande siffra varit 150 belagda platser.
Under 2021 har en boendeenhet med 8 platser tomställts. Lokalerna ingår i
befintligt kontrakt för hela Skärgårdshemmet.
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Om behov av utökning av boendeplatser uppstår finns alltså lokaler för ytterligare
8 platser tillgängliga för att starta verksamhet i.
Trots den påverkan Coronapandemin kan ha gett är prognosen att kommunen har
behovet av äldreboendeplatser tillgodosett minst fram till och med 2025.
En viktig del i planeringen av äldreboende är också att om boendet ska bli
kostnadseffektivt vad gäller driften behöver det inrymma 40 - 60 platser. Om
behovet är lägre bör möjligheterna av tillbyggnad av befintligt boende att
övervägas.
Planering för fler äldreomsorgsplatser behöver påbörjas i början av 2023 för att
ha beredskap och planering för ett ökat behov av platser 2026.
Behov av trygghetsboende med tillhörande aktivitets/träffpunkt för äldre är
angeläget att tillskapa på Skaftö.
Lokalbehov LSS/socialpsykiatri
För närvarande pågår en strukturell översyn över det totala bostadsbeståndet för
personer med LSS-beslut och psykiatriboende enligt SoL
Totalt finns 49 platser i LSS-boende, 11 platser i psykiatriboende samt ett boende
för barn.
Vid inventering och samtal med biståndsbedömarna i kommunen framgår att det
finns fem vuxna personer som har så stora behov att en ansökan om gruppbostad
enligt LSS skulle innebära ett gynnande beslut. Uppskattningsvis kan en till två
personer förväntas göra ansökan inom fem till åtta år. Under samma period
kommer troligen ungefär lika många flytta ut eller avlida, och behovet av
gruppbostad enligt LSS kan därför förväntas vara konstant och täckas av nuvarande
platser.
Kommunen använder sig för närvarande av utomkommunala placeringar för LSS
(en person) för psykiatriboende (två personer) samt för barn (fyra personer, varav
tre vistas på så kallade skolplaceringar).
Under 2021 utökades antalet platser på psykiatriboende från 11 till 15. Detta efter
att behovet hade ökat under ett par år och kommunen behövt utöka antalet köpta
platser i och med att det egna boendet var fullt. Nu, i och med det ökade antalet
platser, har det varit möjligt att minska antalet köpta platser och behovet av platser
på psykiatriboende bedöms vara tillgodosett de närmsta åren.
Befintliga lokaler som idag används till LSS-boende är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade och boendena är ofta beläget i två plan vilket försvårar och fördyrar
bemanningen och personalkostnaderna. Boendena är till stor del ägda av externa
fastighetsägare.
Föreningsgatan 22 och 26 är två gruppbostäder som ligger bredvid varandra och
som inte är tillgänglighetsanpassade. Kontraktet löper fram till och med
2025-12-31.
Kvarngatan och Kronbergets gruppbostäder ligger också bredvid varandra och har
visserligen hiss, men är i två plan, vilket kräver mer personal.
Kontraktet på Kvarngatan löper fram till och med 2031-09-30.
Kontraktet på Kronberget löper fram till och med 2026-09-30.
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På lång sikt hade det varit bra att byta ut både boendena på Föreningsgatan och
Kronberget samt Kvarngatan. Att ha två enheter i anslutning till varandra är dock
en stor fördel, eftersom personalen då kan samarbeta på ett enkelt sätt vid behov.
Ett annat alternativ kan då vara att samlokalisera Kronberget och Lindens
gruppboende.
Även Lindens gruppbostad har brister i tillgänglighetsanpassning. Det består av sex
lägenheter, ligger på Badhusberget i två trappuppgångar och endast den ena
trappuppgången har hiss. Det hade varit önskvärt att även Linden på sikt kunde få
flytta till andra lokaler som ligger i ett plan.
Kontraktet på Linden löper på fram till och med 2024-06-30.
Med anledning av att alla gruppboenden för närvarande är bundna i relativt långa
hyreskontrakt bedöms behovet av andra lokaler förutsätta att annan verksamhet
kan överta och flytta in i nuvarande lokaler. Det är en förutsättning för att börja
planering av alternativa lösningar.
Ett nytt boende för barn enligt LSS startade under 2021 på Bro Häller och planering
pågår för att flytta ihop verksamheten på Badhusberget med verksamheten på Bro
Häller. Det finns möjlighet att ta emot ytterligare en brukare i det boendet.
De lokaler som barnboendet nu är inrymda i är bra för LSS-verksamhet och
behöver planeras för likande verksamhet när verksamhetsöverflyttningen är
genomförd.
Lokalbehov bostadslösa
I samband med den nya lagen om trygg och effektiv hemgång från sjukhus för
psykiatrin har kommunens planeringsdagar minskats drastiskt. Idag har
kommunen tre dagar på sig att ta hem patienterna om inte betalningsansvar ska
träda i kraft.
Den aktuella målgruppen har olika psykiatriska problem och det är inte ovanligt att
de saknar bostad. Dessutom är det svårt för dem att få kontrakt på en egen bostad
då de inte sällan har betalningsanmärkningar och det kan ha förekommit
misskötsel av boendet.
Socialförvaltningen har identifierat ett behov av boende för målgruppen
motsvarande ca 3 - 5 personer.
Lokalbehov kontorslokaler
Ny lokal för hemtjänsten behövs i Fiskebäckskil om nuvarande fastighet kommer
att avvecklas från LysekilsBostäders fastighetsbestånd.
Ny lokal för hemtjänsten behövs i Brastad om nuvarande fastighet avyttras av
kooperativet Lysekils omsorgsbostäder. En sådan lokal skulle kunna samlokaliseras
med ett nytt trygghetsboende om det byggs ett sådant invid Stångenäshemmet.
Lokal för familjecentral och ungdomscentral är också ett kommande behov. Lokal
för familjecentralen är framtagen till socialnämnden för beslut. Om en
ungdomscentral ska startas är det lämpligt att de lokalerna finns i nära anslutning
till familjecentralen.
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Eva Andersson
Förvaltningschef
Bilagor
Lokalförsörjningsplan socialförvaltningen 2023
Rapport – Dimensionering och lokalisering av boendeplatser
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Delegationsrapport till socialnämnden enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)
Datum: 211203
Enhet

Antal lediga lägenheter demens

Antal ledig lägenheter somatik

Fiskebäck
äldreboende

2

0

Skärgårdshemmet

2

1

Stångenäshemmet

2

0

Lysekils kommun

Verkställda
beslut SÄBO ackumulerad
(årsbasis)

Ej Verkställda
beslut – SÄBO
Antal
Somatik/demens

Väntar över tre
månader
(antal)

Kommentar

1

3/0

1

Den personen som har väntat i mer än tre månader
har tackat nej till erbjudande. De lediga lägenheter på
somatik som finns är ej tömda eller städade varvid
erbjudanden ej kunnat ges. Erbjudande om lägenhet
förväntas gå ut kommande vecka

Annan kommun,
inflytt

Anette Nyfjäll

Anna Thydén

Biståndshandläggare

Enhetschef

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

Information om avvikelser
Dnr 2022-000024
Utskriftsdatum:

2022-01-20
Ärendemening:

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

220127
Namn:

Beskrivning:

lex Sarah-rapport med utredning - Kvarngatans gruppbostad - Dnr 2021-000305
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

lex Sarah-rapport med utredning - Hemtjänsten centrum väst - Dnr 2021-000259
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

lex Sarah-rapport med utredning - Kronbergets gruppbostad - Dnr 2021-000301
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

lex Sarah-rapport med utredning - Hemtjänsten - Dnr 2021-000324
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

lex Sarah-rapport med utredning - Kronbergets gruppbostad - Dnr 2021-000306
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Synpunkt/klagomål - Uppmärksamma Orange Day - FN´s internationella dag för avskaffandet av våld mot
kvinnor
Namn:

Privatperson
Beskrivning:

Synpunkt/klagomål - beröm av vård och omsorg från trygg hemgång - Sekretessprövning enl. OSL

Anmälningsärende
Dnr 2022-000008
Utskriftsdatum:

2022-01-20
Ärendemening:

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar - Socialnämnden 220127

Namn:

Beskrivning:

Beslut-2021000491-LKS-§ 146 - Begäran från socialnämnden om godkännande av den negativa
budgetavvikelsen
Namn:

Kommunfullmäktige
Beskrivning:

Revidering av arkivreglemente
Namn:

Kommunfullmäktige
Beskrivning:

Revidering av Riktlinjer för intern kontroll
Namn:

Kommunfullmäktige
Beskrivning:

Kommunens klimatlöften inför 2022
Namn:

Kommunfullmäktige
Beskrivning:

Investeringsbudget 2022
Namn:

Kommunfullmäktige
Beskrivning:

Uppföljningsrapport 4 2021 för Lysekils kommun
Namn:

Kommunfullmäktige
Beskrivning:

Redovisning till kommunstyrelsen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 - § 189
Namn:

Kommunstyrelsen
Beskrivning:

Intern kontroll - sammanställning av granskning 2021
Namn:

Kommunstyrelsen
Beskrivning:

Folkhälsobudget 2022 - förslag inriktning av budget 2022
Namn:

Socialnämnden
Beskrivning:

Protokoll från Rådet för folkhälsa och socialhållbarhet 2021-11-23
Namn:

Socialnämnden
Beskrivning:

Beslut - Anmälan mot socialnämnden i Lysekils kommun

Sammanställning - Delegationsbeslut
Dnr 2022-000002
Utskriftsdatum:

2022-01-20
Ärendemening:

Redovisning av delegationsbeslut 220127

Namn:

Beskrivning:

Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-18
Namn:

Socialnämnden
Beskrivning:

Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-04
Namn:

Socialnämnden
Beskrivning:

Delegationsbeslut december 2021 - Avgifter
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Delegation vuxna - December 2021
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Delegation bou - Dember 2021
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Delegationsbeslut SoL LSS - December 2021
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Delegationsbeslut avgifter - December 2021
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Delegation bou - November 2021
Namn:

Socialförvaltningen
Beskrivning:

Delegation vuxna - November 2021

