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Rådet för äldrefrågor 2020-03-05  
Rådet för funktionshinderfrågor 

Tid och plats 2019-12-16, kl. 10.00 – 12.00 Borgmästaren kommunhuset, Lysekil  

Ledamöter 
Rådet för  Christer Höglind, PRO Lysekil 
äldrefrågor  Stig Ohlsson, PRO Brastad 
 Kjell Bengtsson, PRO Brodalen 
 Agneta Adriansson, PRO Skaftö 
 hansåke Kratz, SPF Gullmaren Lysekil 
 Hennie Olsson, Aktiva Seniorer 
 Frank Olsson, PRO Lysekil 
 Yngve Johansson, PRO Brastad 
 Lisbeth Ask, SKPF Lysekil  

Rådet för  Agneta Adriansson, HLF 
funktions-  Lillian Skoog, SRF 
hinderfrågor Sigbritt Ödman, FUB 
 Barbro Lindberg, SRF 
  
  
   
   
Representanter  Christina Gustavsson, socialnämnden  
från nämnder/  Ronny Hammargren, socialnämnden  
styrelsen Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen  
 Ronald Rombrant, kommunstyrelsen   
 Margareta Carlsson, utbildningsnämnden 

  
 

Tjänstemän Eva Andersson, förvaltningschef 
 Margareta Govik, samhällsbyggnadsförvaltningen § 5 
 Majvor Smedberg, sekreterare  

 

Paragrafer  1 - 9 

 

Sekreterare ……………………………………………… 

 Majvor Smedberg  

 

Ordförande …………………………………………………………. 

 Christina Gustavsson  

 

Justerare ……………………………………………………………………………………………………………….

 Christer Höglind  Agneta Adriansson 

 Rådet för äldrefrågor                    Rådet för funktionshinderfrågor   
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 1 

Vägledande rutiner för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen som 
avser matdistribution 
 
Sammanfattning  

Förvaltningschef Eva Andersson informerar att socialnämnden har tagit beslut att revidera 
biståndsenhetens vägledande rutiner för biståndshandläggning som gäller matdistribution.  

Revideringen gäller insatsen matdistribution enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och gäller 
för de personer som har behov av matdistribution alla dagar i veckan.  

Måltidsdistribution med behov understigande 30 dagar i månaden ska inte bedömas ligga 
inom ramen för rätt till bistånd. 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 2 

Revidering av föreskrifter för abonnemang om måltidsdistribution 
 
Sammanfattning  

Förvaltningschef Eva Andersson informerar om att dagens tillämpningsregler för insatsen 
matdistribution gäller från 2014-11-27. 

För att möta dagens behov och samtidigt förenkla administrationen och att utveckla 
möjligheten till mer digitala lösningar tog socialnämnden beslut 2020-01-30 att 
föreskrifterna för abonnemang om måltidsdistribution revideras till: 

Ett helabonnemang som avser 30 dagar. 

Reducering av avgiften kan ske vid akuta uppehåll samt vid planerat uppehåll av insatser. 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 3 

Utredning om framtidens äldreomsorg i Lysekils kommun 
 
Sammanfattning  

Förvaltningschef Eva Andersson informerar om att kommunstyrelsen beslutade  
2020-01-29, § 9, att uppdra åt kommundirektören att ta fram projektdirektiv för en 
utredning om framtida äldreomsorg i Lysekils kommun.  

Uppdraget ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde senast 2020-04-08.  

Ett helhetsgrepp måste göras i och med ett ökat behov med allt äldre personer. En 
övergripande utredning ska göras om hur kommunens äldreboende ska se ut.  

En utomstående person ska anlitas för utredningen för att se hur behovet ser ut och hur 
många platser behöver Lysekils kommun och vad ska det nya boendet byggas.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 5 

Anmäld fråga – Finns det någon underhållsplan för Lysekil kommuns 
trottoarer? 
 
Sammanfattning  

Margareta Govik från samhällsbyggnadsförvaltningen informerar råden om 
underhållsplanen som gäller för bland annat kommunens trottoarer.  

Margareta informerar att det är viktigt att anmäla till samhällsbyggnadsförvaltningen om 
man ser något som behöver åtgärdas eller om man ramlar på grund av skada på t ex 
trottoarer.  

I underhållsplanen för 2020 är området kring Stadsparken prioriterad. Arbetet kommer 
att påbörjas vid Rosvik och gå upp till Stadsparken. I underhållsplanen finns gångstråket i 
Södra Hamnen upptaget och gäller från tilläggsplatsen Karl Wilhelmsson och fram till 
räkbodarna.  

Hela Kungsgatans trottoarer behöver göras om och detta finns med i underhållsplanen. 
Hur långt man kommer med planen beror på vilken tilldelad budget man får.  

Margareta Govik informerar att det i Lysekils kommun finns områden som helt saknar 
gång och cykelväg.  

Det framkommer att det är en hög kant mellan väg och trottoar på Färgaregatan.  

Det kommer ett förslag om att eventuellt bilda en grupp av frivilliga från olika 
organisationer, som promenerar runt i kommunen och kollar upp t ex trottoarer. Finns det 
skador som behöver åtgärdas anmäls detta till samhällsbyggnadsförvaltningen.   
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 6 

Anmäld fråga – Uppföljning av redovisningen om matinköp och matleverans 
 
Sammanfattning  

Förvaltningschef Eva Andersson informerar om var förvaltningen befinner sig i processen 
som gäller varuinköp via e-handel.  

Kommunens upphandlare har tagit fram ett upphandlingsunderlag/förfrågningsunderlag.  

Den tidsplan som presenterades vid förra mötet följs i dagsläget. Under hösten 2020 
planeras det bli en uppstart av varuinköp via e-handel i centrala Lysekil.   

Det är 113 personer i kommunen som har hjälp med inköp av hemtjänsten. En preliminär 
besparing väntas bli ca 500 000 kronor.  

Det kommer inte att finnas någon lägsta inköpssumma för varuinköp via e-handel. 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 7 

Anmäld fråga – Finns det mötesplatser för äldre eller i LysekilBostäders 
lokaler (för att motverka ofrivillig ensamhet) 
 
Sammanfattning 

Förvaltningschef Eva Andersson informerar att det finns mötesplatser på Järnvägsgatan 6, 
Stångenäshemmet med matservering som är öppen. Rorkulten har ett samarbete med 
vuxenskolan och studieförbunden.  

Socialförvaltningen har för avsikt att söka stimulansmedel för att motverka ensamhet 
bland äldre. För Lysekils kommun rör det sig om 1,2 mkr.  

Intresseorganisationerna arbetar aktivt med frågan. Detta kan bli ett gemensamt arbete. 
Det kommer att bli en mötesplats i nya Fiskebäckshemmet.  

Förvaltningen återkommer när kommunen fått de sökta pengarna.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 8 

Anmäld fråga – Hemtjänst för sommarboende från annan kommun. Täcker 
bidraget från hemkommunen Lysekil kommuns kostnader? 
 
Sammanfattning 
 
För Lysekils kommuns del under juni-augusti månader, rör det sig om 12 personer som 
kommer från annan kommun med biståndsbedömda insatser som Lysekils kommun ska 
verkställa. 
 
Biståndshandläggaren kontaktar personens hemkommun och stämmer av vilka beviljade 
insatser som personen har.  
 
Västkom arbetar med att fastställa avgifter inom de 49 kommunerna vilket är bestämt till 
412 kronor/hemtjänsttimma och hemsjukvård till 669 kronor/timma. 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

 

§ 9 

Anmäld fråga – Ändring av datum för sammanträdet den 3 september 
 
Sammanfattning 
 

Önskemål finns att sammanträdet den 3 september flyttas 9 september. 
 
Beslut 

Råden beslutar att flytta sammanträdet den 3 september till den 9 september.  
 


