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SN § 124   
 
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 § 125   
 
Fastställande av föredragningslista 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att fastställa föredragningslista enligt utskick 
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SN § 126  SN/2021-0006 
   
 
Förvaltningschefens information 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera förvaltningschefens information 
 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerade nämnden om aktuella 
händelser inom förvaltningen. 
 

 Verksamhetsbesök IFO 
 Ekonomi; Budget 2021 och budget 2022, omvärldsbevakning KS 

29/9,  
budget och bokslutsamråd 4/10 

 Chefsmöte bemanningsplanering 
 Förstudie beställd gällande lokaler för hemtjänst, hemsjukvård, 

rehab, bemanningscentralen, boendestöd och personlig assistans.    
 Höstens medarbetarsamtal påbörjas 
 Arbetsmiljöverkets inspektion återkoppling 

 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att notera förvaltningschefens information 
 
Proposition 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 
 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 127  SN/2021-0007 
 
Verksamhetschefernas information 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera verksamhetschefernas information 
 
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 

• Personal: Personalomsättning, sjukskrivningar, rekryteringar, 
praktikanter, lokaler 

• Brukarundersökning pågår 
• Boendestödet ökar, analys pågår, redovisas i okt 
• Aktuellt kring socialpolitik – samsjuklighetsutredningen, ny 

socialtjänstlag, Våld i nära – skyddat boende, förändringar 
personlig assistans, digitalisering av IFO mm 

• Förvaltningschefens besök i verksamheten, nyhet på intranätet 
 
Insatser i hemmet 

• Hemtjänsten – pågående konstruktiv dialog kring arbetsmiljö, 
frågan är lyft på APT och man arbetar med reflektion i respektive 
grupp. 

• En utvärdering är gjord med alla anställd personal på APT där det 
framkommer att man har upplevt en hög stressnivå i arbetet under 
sommaren. Detta upplevs bero på att man har brist på vikarier. 
Man önskar också mer och längre introduktion föra nyanställd och 
sommarpersonal i god tid. På frågan hur man upplever sitt 
arbetsklimat svarar lite mer än hälften att det är ett gott klimat 
medan resten anser det mindre bra eller dåligt. Man ser också att 
man över sommaren samverkat och samarbetat på ett gott sätt 
och att man har ett högt ansvarstagande där all ordinarie 
personalställt upp. 
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• Mobil signering av läkemedelslistor och mobil dokumentation är 
nu fullt genomförd för hemtjänst och hemsjukvård och man 
arbetar helt digitalt från 30/9 – plan för övriga sker under hösten. 

• För området socialpsykiatri och personlig assistans är rekrytering 
pågående och i slutfas. 

• För Bemanningscentralen ligger fokus på rekrytering där trycket 
från både BUN och SF är högt – resurserna räcker inte till för att 
rekrytera in i den takt som är önskvärd. Man arbetar också mycket 
med fasta grundschemaförslag till olika enheter för att minska på 
tiden man behöver lägga på schemaarbete. Stor brist på vikarier. 

 
Boende/Daglig verksamhet 

• Möte angående samverkan mellan bibliotek/kulturskola & SÄBO. 
Även diskussioner förskola/SÄBO samverkan. 

• Aktiviteter på SÄBO: Jeti platta, ”Bio”, grillplatser, boul, 
aktivitetsmaterial 

• Särvux startar upp – kunskap kopplat till de caféverksamheter vi 
har 

• Skyddsutrustning är en stor fråga bland personal 
• Väntelista till SÄBO 

Totalt: 8 personer, 7 i egen bostad och 1 i annan kommun 
Kö demensboende: 3 (2 lediga platser) 
Kö somatik: 5 (2 lediga platser) 
Väntat längre än 3 månader: 3 personer som har tackat nej till 
erbjuden plats 

 
Ordförandes förslag till beslut 
att notera verksamhetschefernas information 
 
Proposition 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 128  Dnr SN/2021-0001 
 
 
Delårsbokslut 
 
Socialnämnden beslutar  
att godkänna socialnämndens delårsbokslut per augusti 2021 
 
att förvaltningen fortsätter arbeta för att reducera underskottet i enlighet 
med beslutade åtgärder 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delårsbokslutet behandlar dels utfallet per 31 augusti 2021 där ett 
underskott om -8,0 mnkr redovisas men även prognosen för helåret där 
ett underskott om -9,3 mnkr prognostiseras. Trots pågående åtgärder 
bedömer förvaltningen inte att det är möjligt att underskottet i sin helhet 
skulle kunna reduceras genom effektiviseringar i verksamheterna, utan att 
göra ingrepp i nämndens kärnverksamhet. 
 
Beslutsunderlag: 
Delårsbokslut augusti 2021 SN 
Sammanfattning av måluppfyllelse utifrån Socialnämnden mål 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 signerad controller Dennis Arvidsson 
och förvaltningschef Helena Lilliebjelke 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att godkänna socialnämndens delårsbokslut per augusti 2021 
 
att förvaltningen fortsätter arbeta för att reducera underskottet i enlighet 
med beslutade åtgärder 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Kopia till 
SN diarie, Ekonomiavdelningen, Ekonomichef 
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SN § 129  Dnr SN/2021-0005 
SN AU § 141 
 
Mål och budget 2022 
 
Socialnämnden beslutar  
att volymökningar 2022 finansieras genom en ökad ram om +5,0 mnkr 
samt genom effektiviseringar bestående primärt av omlokalisering av 
korttidsverksamheten till avdelning Vit på Beatebergsgården samt 
förändring av organisationen på Koster. Vidare justeras budgeten ned 
avseende köp av särgymnaiseplatser samt att köp av 
konsumentvägledartjänst avslutas vid årsskiftet. 
 
att godkänna Socialförvaltningens förslag till taxor och avgifter för 2022 
 
att godkänna taxa för kopia av allmän handling samt kopiering och utskrift 
av medtaget material 
 
C, SD, MP, L och M deltar inte i beslutet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag Budgetskrivelse 2022 med tillhörande mål samt taxor och avgifter.  
Som bilagor till budgetskrivelsen finns Socialnämndens taxa samt ett 
förslag till taxa för avgift på kopia av allmän handling samt utskrift och 
kopia av medtaget material. Denna taxa avses att omfatta samtliga 
nämnder och kommunstyrelsen. Den nya taxan är framtagen för att få en 
enhetlig hantering av kommunens allmänna handlingar.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-30 signerad controller Dennis Arvidsson. 
Socialnämndens budgetskrivelse inklusive mål och förslag till   
Taxor och avgifter för år 2022  
Bilaga 1 Budgetskrivelse SF 
Taxa för kopia av allmän handling samt kopiering och utskrift av medtaget 
material 
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Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut i 
saken 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att godkänna Socialförvaltningens förslag till mål och budget 2022 där 
omorganisation av Korttiden Udden, med 2/3-helårseffekt, samt 
omorganisation Koster genomförs 

att godkänna Socialförvaltningens förslag till taxor och avgifter för 2022 

att godkänna taxa för kopia av allmän handling samt kopiering och utskrift 
av medtaget material 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår följande: 
 
att volymökningar 2022 finansieras genom en ökad ram om +5,0 mnkr 
samt genom effektiviseringar bestående primärt av omlokalisering av 
korttidsverksamheten till avdelning Vit på Beatebergsgården samt 
förändring av organisationen på Koster. Vidare justeras budgeten ned 
avseende köp av särgymnaiseplatser samt att köp av 
konsumentvägledartjänst avslutas vid årsskiftet. 
 
att godkänna Socialförvaltningens förslag till taxor och avgifter för 2022 

att godkänna taxa för kopia av allmän handling samt kopiering och utskrift 
av medtaget material 
 
V och KD yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut 
 
Proposition 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot ordförandes 
förslag till beslut och finner bifall till ordförandes förslag till beslut. 
   
Särskilt yttrande 
"Feministiskt initiativ har på beskrivning och dragning fått förstå att 
vården i Strömstad inte på något sätt kommer försämras, utan möjligen 
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förbättras, om vårdplatserna på korttidsboendet Udden flyttas till 
nyrenoverade avdelning Vit på SÄBO Beateberg. Inte heller personalens 
situation kommer försämras. Vi accepterar därmed förslaget och ser fram 
emot framtida evidensbaserad utveckling av vården i Strömstad 
kommun." 
 
Joar Alvdal, Fi Strömstad 
Ersättare Socialnämnden 
 
Kopia till 
SN diarie, KS diarie 
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SN § 130  Dnr SN/2021-0187 
SN AU § 134 
 
Svar till revisionen – revisionsrapport ”Grundläggande 
granskning 2021 Strömstads kommun” 
 
Socialnämnden beslutar  
att ställa sig bakom förvaltningens svar på revisionens skriftliga frågor 
 
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 12 oktober 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-07 signerad av kvalitetscontroller 
Suzanne Kinghed. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att ställa sig bakom förvaltningens svar på revisionens skriftliga frågor så 
som sitt eget och översända det till revisionen 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut i 
saken 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 av 25 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

 
 
Kopia till 
SN diarie, Revisionen EY, Kommunrevisionen, Kvalitetscontroller, 
Ekonomicontroller 
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SN § 131  SN/2021-0154 
SN AU § 109 
 
Remiss Motion om integrerad verksamhet för barn och 
dementa äldre 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta yttrande över motion om integrerad verksamhet för barn och 
dementa äldre så som sitt eget och översända det till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Yttrande över Moderaternas motion om integrerad verksamhet för barn 
och dementa äldre, KS/2019-0290. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01 signerad av utvecklingsstrateg 
Marcus Pettersson. 
Yttrande över motion: Integrerad verksamhet för barn och dementa äldre. 
Moderaternas motion: Integrerad verksamhet för barn och dementa äldre 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta yttrande över motion om integrerad verksamhet för barn och 
dementa äldre så som sitt eget och översända det till kommunstyrelsen 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, KS diarie 
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SN § 132  Dnr SN/2021-0222 
SN AU § 135 
 
Remiss Om folkbokföring, samordningsnummer och 
identitetsnummer - Betänkande av utredningen om 
folkbokföring och samordningsnummer (SOU 2021:57) 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta remissyttrandet så som sitt eget och översända det till 
Finansdepartementet 
 
Sammanfattning av ärendet 
I remiss av SOU 2021:57 inbjuds Strömstads kommun att före den 15 
oktober 2021 inkomma med synpunkter. Då remissen berör hela det 
kommunala området har också KLF – kommunjuristen getts möjlighet att 
lämna synpunkter 
Regeringen beslutade 2019-09-05, att utreda och föreslå åtgärder som 
ökar förutsättningarna, att rätt uppgifter om folkbokförda registreras i 
folkbokföringsdatabasen och att lämna förslag till ett säkrare system för 
samordningsnummer med syftet att öka tillförlitligheten och 
användbarheten.  
Särskilt ska det beaktas hur kontrollen av en persons identitet bör 
utformas vid tilldelning av samordningsnummer också för asylsökande. 
Delbetänkandet är omfattande och socialförvaltningens utredare har valt 
att fokusera på delar som berör Strömstads kommun som gränsstad till 
Norge, relaterat till en rörlighet av människor som finns i gränsregionen 
där Norges hantering av liknande frågor för asylsökande flyktingar till 
Norge har betydelse.  
 
Övriga delar i betänkandet lämnas utan synpunkter.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-31 signerad integrationshandläggare 
Thomas Niklasson. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 av 25 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer – 
betänkande av utredningen om folkbokföring och samordningsnummer 
SOU 2021:57 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att anta remissyttrandet så som sitt eget och översända det till 
Finansdepartementet 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut i 
saken 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, Finansdepartementet 
 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 av 25 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

SN § 133  Dnr SN/2021-0175 
SN AU § 136 
 
Remiss kulturstrategi Strömstads kommun 
 
Socialnämnden beslutar  
att ställa sig bakom yttrandet så som sitt eget och översända det till 
kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsutskottet har remitterat ett förslag till ny kulturstrategi 
till nämnderna och socialnämnden har nu möjlighet att komma med 
synpunkter på förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-01 signerad av nämndsekreterare Lena 
Beltramin. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att ställa sig bakom yttrandet så som sitt eget och översända det till 
kommunstyrelsen 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, KS diarie 
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SN § 134  Dnr SN/2021-0226 
SN AU § 137 
 
Kontaktpolitiker 2021-2022 
 
Socialnämnden beslutar  
att godkänna fördelning av kontaktpolitiker enligt förteckning 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över kontaktpolitiker upprättades i förbindelse med ny 
mandatperiod 2019. Med anledning av att flera ledamöter och ersättare 
bytts ut sedan dess behöver förteckningen uppdateras. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-02 signerad av nämndsekreterare Lena 
Beltramin. 
Förteckning över kontaktpolitiker daterad 2021-09-02. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att godkänna fördelning av kontaktpolitiker enligt förteckning 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 135  Dnr SN/2021-0008 
 
Anmälan av handling 
 
Socialnämnden beslutar  
att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna 
 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 136  Dnr SN/2021-0009 
 
Delegationsbeslut 
 
Socialnämnden beslutar  
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av Socialnämndens 
delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna 
 
Delegeringsärenden för augusti 2021 samt arbetsutskottets protokoll från 
2021-09-09 redovisas. 
Granskning av fem delegationsärenden visar att handläggningen följt de 
riktlinjer och rutiner som finns. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 137  Dnr SN/2021-0010 
 
Anmälan av ordförandebeslut 
 
Socialnämnden beslutar  
att ordförandebeslut enligt förteckning som fattats med stöd av 
Socialnämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna 
 

• Hemtjänst i form av stöd i assistansliknande form 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 138   
 
Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 
Inga rapporter 
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SN § 139   
 
Anmälan av nya ärenden 
 
Inga nya ärenden. 
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SN § 140  Dnr SN/2021-0199 
SN AU § 138 
SEKRETESS 
 
Yttrande till IVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


