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Kommunstyrelsens sessionssal   
2020-09-24 09:00 – 13:00 

Närvarande ledamöter Pia Tysklind (S), ordförande 
Ligia Morales Ahlgren (S), 1:e vice ordförande 
Anna–Lena Carlsson (C), 2:e vice ordförande 
Friedemann Hildebrand (KD)  
Gunilla Hegardt (V) 
Anders Karlsson (MP) 
Hans-Robert Hansson (L) 
Simone Fischer Cederbratt (M) 
 

Frånvarande ledamöter Mattias Gustafsson (SD) 
 

Närvarande ersättare Olle Westling (S) §§ 117-132 
Joar Alvdal (FI) §§ 117-132 
Britt Eriksson (C) §§ 117-132 
Daniel Ödlund (MP) §§ 117-132, ej §§ 122-123 pga jäv 
Birgitta Laugmo (L) §§ 117-132 
 

Tjänstgörande ersättare Eugenia Eriksson (SD) 
 

Frånvarande ersättare Helene Andersson Novela (S) 
Päivi Hansson (S) 
Markus Hedlund (M) 
 

Övriga deltagare 
 

Helena Lilliebjelke, förvaltningschef 
Lena Beltramin, nämndsekreterare 
Anna Almén, verksamhetschef Individ och familj 
Joakim Möller, verksamhetschef Stöd och Service ut  ej §§ 122-123 
Dennis Arvidsson, controller §§ 121, 125-126 
Blagica Strojmanov, enhetschef §§ 122-123 
Anna Oltegen, färdtjänsthandläggare §§ 122-123 (Skype) 
 

Justeringens plats och tid Stadshuset     
2020-09-29 

 

Sekreterare                                                                                       Paragrafer 117-133 
 
 

Lena Beltramin  

Ordförande __________________________________________________________ 
 
 

Pia Tysklind (S) 

Justerare ____________________________________________ 
                                                 Anders Karlsson (MP) 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 av 25 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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SN § 117   
 
Protokolljustering 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att utse Anders Karlsson (MP) att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet 
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SN § 118   
 
Fastställande av föredragningslista 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att fastställa föredragningslista enligt utskick med tillägg av ett nytt 
ärende: 
 

• Adoptionsmedgivande 
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SN § 119  SN/2020-0006 
 
Förvaltningschefen rapporterar 
 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerade nämnden om aktuella 
händelser inom förvaltningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Covid-19 status 
• God och nära vård 
• Kommuncenter 
• UL- utvecklande ledarskap 
• Sysselsättning 
• Teams och office 365 
• Statsbidrag  

 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera förvaltningschefens information 
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SN § 120  SN/2020-0007 
 
Information från verksamheterna 
 
Anna Almén, verksamhetschef Individ och familjeomsorg, Jennie Persson, 
verksamhetschef Insatser i hemmet/bemanning och Joakim Möller, 
verksamhetschef Boende/daglig verksamhet, informerar nämnden om 
aktuella händelser inom förvaltningen. 
 
IFO: 

• Förslag till ny socialtjänstlag 
• Läget på enheterna 
• Länsstyrelsens dialogdag social problematik och utsatthet i 

samband med Covid – 19 
 
Insatser i hemmet/Boende och daglig verksamhet: 

• Besöksförbud upphör 1/10  
• Stjärnmärkt: Svenskt demenscenter 
• Bemanning    
• Kö till SÄBO 

 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen från verksamheterna 
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SN § 121  Dnr SN/2020-0004 
 
 
Delårsbokslut 
 
Socialnämnden beslutar  
att godkänna socialnämndens delårsbokslut augusti 2020 
 
att förvaltningen återkommer med nämnda statsbidrag 
 
Sammanfattning av ärendet 
Controller Dennis Arvidsson redogör för delårsbokslut augusti 2020. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att godkänna socialnämndens delårsbokslut augusti 2020 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Pia Tysklind föreslår att man lägger till ”att förvaltningen 
återkommer med nämnda statsbidrag” i beslutsformuleringen. 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas tillsammans 
med ordförandes tilläggsyrkande antas och finner att så sker. 
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SN § 122  Dnr SN/2019-0228 
 
 
Ändrat avgiftsuttag med anledning av ny zonindelning inom 
Västra Götaland 
 
Socialnämnden beslutar  
att föreslå kommunfullmäktige att ändra taxorna för färdtjänst, avsnitt 
2.9, enligt följande:  

Beräkningsmodell av egenavgift vid färdtjänstresa övergår till att vara 
avståndsbaserad.  

1. Inom Västra Götalands län samt Halden utgår grundavgift på 50 
kronor för de första 10 kilometrarna och därefter 3 kronor per 
kilometer. Årlig uppräkning sker med följsamhet till den allmänna 
kollektivtrafikens prisjusteringar.  

2. För resor inom Strömstads kommun införs ett max-tak på 80 kr per 
resa (under förutsättning att beslutet inte medför extra kostnader 
för kommunen från Västtrafik för eventuella 
systemutvecklingskostnader) 

3. Egenavgiften för resa utanför Västra Götalands län samt Halden 
förändras från 60 kr per enkelresa, till 65 kr som grundavgift med 
ett tillägg på 10 kr per kilometer. 

 
Socialnämnden beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att 
utvärdera taxorna inför budget 2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har april 2020 
beslutat att den gamla zonindelningen med 70 zoner i den allmänna 
kollektivtrafiken upphör att gälla från och med 2020-11-04 och ersätts 
med 3 zoner. Zon A innefattar Göteborg, Partille, Mölnlycke och Öckerö. 
Zon B innefattar Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla 
Edet, Stenungssund och Tjörn. Zon C innefattar resterande 37 kommuner 
inom Västra Götalands län vilket inkluderar Strömstad.  
 

http://www.stromstad.se/
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Detta innebär att Västtrafiks baspris kommunzon (1 kommun= 1 zon) dit 
egenavgiften för färdtjänstresa i dagsläget är knuten enligt avtal med 
Västtrafik, enkel resa med ett påslag på 75 % på baspriset upphör att gälla 
och ny beräkningsmodell av egenavgiften behöver utvecklas. De 
egenavgifter som är knutna till periodkort i den allmänna kollektivtrafiken 
påverkas inte (arbetsresor). 
 
Jäv 
Daniel Ödlund (MP) anmäler jäv och lämnar mötet. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-03 signerad av enhetschef Blagica 
Strojmanov. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att ändra taxorna för färdtjänst, avsnitt 
2.9, enligt följande:  

1. Beräkningsmodell av egenavgift vid färdtjänstresa övergår till att vara 
avståndsbaserad, med grundavgift på 50 kronor för de första 10 
kilometrarna och därefter 3 kronor per kilometer. Årlig uppräkning sker 
med följsamhet till den allmänna kollektivtrafikens prisjusteringar.  

2. Egenavgiften för resa i annan kommun förändras från 60 kr per 
enkelresa, till 65 kr som grundavgift med ett tillägg på 10 kr per kilometer. 
 
Yrkanden 
Anna-Lena Carlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg av  
ett max-tak på 80 kr per resa inom Strömstads kommun 
 
Pia Tysklind (S) föreslår att taket på 80 kr gäller under förutsättning att det 
inte medför extra kostnader för kommunen från Västtrafik för 
systemutveckling och Tysklind föreslår vidare att socialnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att utvärdera taxorna inför budget 2022 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut tillsammans med 
tilläggsyrkandena antas och finner att så sker.  
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Kopia till  
Kommunfullmäktige, EC Blagica Strojmanov 
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SN § 123  Dnr SN/2019-0228 
SN AU § 139 
 
Revidering riktlinje färdtjänst 
 
Socialnämnden beslutar  
att återremittera ärendet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att det under 2019/2020 inkom medborgarförslag och 
synpunkter från kommuninvånare och kommunala funkisrådet i Strömstad 
samt att det kommer att ske förändringar inom kollektivtrafiken i Västra 
Götaland som påverkar egenavgiftsberäkningen för färdtjänstresor, har 
det skett en översyn av nuvarande riktlinjer för färdtjänst och 
riksfärdtjänst.  

Ärendet återremitterades på nämnden i juni för framtagande av 
konsekvensbeskrivning. 
 
Jäv 
Daniel Ödlund (MP) anmäler jäv och lämnar mötet. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-28 signerad av enhetschef Blagica 
Strojmanov. 
Konsekvensbeskrivning 
Mail 
Förslag till riktlinjer Färdtjänst 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att godkänna revidering av riktlinje gällande färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut i saken 
 
Yrkanden 
Pia Tysklind (S) yrkar på återremiss av ärendet för att se på de synpunkter 
som framkom under mötet som rörde hur långt innan resan måste 

http://www.stromstad.se/
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beställas, användande av vissa termer, bur till ledarhundar, servicenivå, 
specificering av antal av matkassar m.m..  
 
 
Proposition 
Ordförande frågar om det är nämndens önskan att besluta om ärendet 
idag och finner att så ej är fallet. 
 
Ordförande frågar om Pia Tysklinds (S) yrkande om återremiss antas och 
finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till  
EC Blagica Strojmanov 
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SN § 124  Dnr SN/2020-0177    
SN AU § 138 
 
Svar till revisionen – revisionsrapport ”Grundläggande 
granskning 2020 Strömstads kommun” 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta förvaltningens svar på revisionens skriftliga frågor så som sitt eget 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY genomför på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömstads 
kommun  en grundläggande granskning. Syftet med granskningen är att ge 
revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska 
all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed.  

Revisionen kommer under den grundläggande granskningen genomföra 
dialoger och dokumentstudier. Inför dialogen önskar revisionen skriftliga 
svar på ett antal frågor.  

Revisionen önskar svar senast den 1 oktober 2020. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-03 signerad av kvalitetscontroller 
Suzanne Kinghed. 
Skriftligt svar på revisionens frågor 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta förvaltningens svar på revisionens skriftliga frågor så som sitt eget 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till  
Suzanne Kinghed, kvalitetscontroller 
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SN § 125  Dnr SN/2020-0193      
SN AU § 137 
 
Ansökan om medel för utvecklingsprojekt: Familjebehandlare 
och arbetsmarknadskonsulent under 2021-2022 
 
Socialnämnden beslutar  
att ställa sig bakom ansökan om utvecklingsmedel 
 
SD deltar ej i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av ökad arbetsbelastning inom IFO samt kommande ytterligare 
påfrestningar på verksamheten till följd av situationen med covid-19, 
ansöker Socialförvaltningen om centrala utvecklingsmedel för att 
finansiera två tjänster under åren 2021-2022. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-03 signerad av verksamhetschef Anna 
Almén. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att ställa sig bakom ansökan om utvecklingsmedel 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till  
VC Anna Almén 
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SN § 126  Dnr SN/2020-0005   
SN AU § 140 
 
Mål & Budget 2021 
 
Socialnämnden beslutar  
att godkänna socialförvaltningens förslag till mål (förslag nr 2) och budget 
2021 samt taxor och avgifter 2021, med justering av färdtjänsttaxa enligt 
dagens beslut § 122 
 
att ge socialförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i linje med det 
material som presenterats gällande budgetsammanställning integration år 
2020-2023 
 
SD, C, L deltar ej i beslutet. 
 
Reservationer 
Simone Fischer Cederbratt (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till 
beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag Budgetskrivelse 2021 med tillhörande mål samt taxor och avgifter. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-01 signerad av controller Dennis 
Arvidsson. 
Socialnämndens budgetskrivelse inklusive mål och förslag till Taxor och 
avgifter för år 2021 
Bilaga 1 – mål 
Bilaga 2 - mål 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att godkänna socialförvaltningens förslag till mål och budget 2021 samt 
taxor och avgifter 2021 
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att ge socialförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i linje med det 
material som presenterats gällande budgetsammanställning integration år 
2020-2023 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut i saken 
 
Yrkanden 
Simone Fischer Cederbratt (M) yrkar bifall till målförslag nr 1 med följande 
ändring: 

1. Rekrytera utbildad personal med bra språkkunskaper samt 
vidareutbilda och kompetensutveckla befintlig personal samt 
säkerställa ett gott ledarskap. 

 
Pia Tysklind (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, med 
justering av färdtjänsttaxa enligt dagens beslut § 122 samt bifall till 
målförslag nr 2. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Simone Fischer Cederbratts (M) förslag till mål mot Pia 
Tysklinds (S) förslag till mål och finner bifall till Pia Tysklinds (S) förslag till 
mål. 
 
Ordförande frågar vidare om förvaltningens förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 
 
Protokollsanteckning 
Vi i Moderaterna ställer oss bakom förslaget till Socialnämndens 
budgetskrivelse för 2021 utifrån de förutsättningar som föreligger för 
nämnden men det innebär inte att vi tagit ställning till de prioriteringar 
som kan föranledas av en helhetsbedömning av kommunens totala 
budget. 
 
Simone Fischer Cederbratt (M), 
Ledamot i Socialnämnden 
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Särskilt yttrande 
I samband med Mål och Budget för Socialnämnden vill vi i Feministiskt 
initiativ genom ett särskilt yttrande informera om att vi kommer att arbeta 
för att 6 timmars arbetsdag införs i kommunen, med start inom vissa av 
socialförvaltningens verksamheter." 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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SN § 127  Dnr SN/2020-0154 
 
 
Motioner och medborgarförslag - status 
 
Socialnämnden beslutar  
att bordlägga ärendet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Aktuell status för motioner och medborgarförslag inkomna till 
socialnämnden för beslut eller yttrande. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-17 signerad av nämndsekreterare Lena 
Beltramin. 
 
Ordförandes förslag till socialnämndens beslut 
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 
 
Proposition 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
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SN § 128  Dnr SN/2020-0008 
 
Anmälan av handling 
 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna 
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SN § 129  Dnr SN/2020-0009 
 
Delegationsbeslut 
 
Delegeringsärenden för augusti 2019 samt arbetsutskottets protokoll från 
2019-09-10 redovisas. 
Granskning av 5 delegationsärenden visar att handläggningen följt de 
riktlinjer och rutiner som finns. 
 
Socialnämnden beslutar  
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av Socialnämndens 
delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna 
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SN § 130  Dnr SN/2020-0010 
 
Anmälan ordförandebeslut 
 

• upphävande av besöksförbud SÄBO/LSS 
 
Socialnämnden beslutar  
att ordförandebeslut enligt förteckning som fattats med stöd av 
Socialnämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna 
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SN § 131   
 
Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 
Hans-Robert Hansson påminner om återkoppling angående hur 
kontaktpolitiker ska kunna genomföra säkra besök i verksamheterna. 
Förvaltningen redovisar detta på nästa möte. 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen 
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SN § 132   
 
Anmälan av nya ärenden 
 
Inga nya ärenden. 
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SN § 133   
SN AU § 133 
 
Adoptionsärende - SEKRETESS 
 
Socialnämnden beslutar  
att paret NN och NN med stöd av 6 kap 6 §socialtjänstlagen (SoL) får 
fortsatt medgivande att adoptera ett utländskt barn från annat land 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-27 signerad av familjerättssekreterare 
Isabella von Hofsten. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att paret NN och NN med stöd av 6 kap 6 §socialtjänstlagen (SoL) får 
fortsatt medgivande att adoptera ett utländskt barn från annat land 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till  
Akten 
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