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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter Pia Tysklind (S), ordförande 

Ligia Morales Ahlgren (S), 1:e vice ordförande, § 97-105, 107-110 
Gunilla Hegardt (V) 
Andreas Friedemann Hildebrand (KD) 
Eugenia Eriksson (SD) 
Hans-Robert Hansson (L) 
Emmelie Stackegård Hansen (M) 
Anna-Lena Carlsson (C), 2:e vice ordförande 

Tjänstgörande ersättare Britt Eriksson (C) 

Övriga närvarande 
Ersättare Per Stade (M) 

Övriga deltagare Helena Lilliebjelke, förvaltningschef Socialförvaltningen 
Joakim Möller, verksamhetschef 
Anna Almén, verksamhetschef 
Jennie Persson, verksamhetschef 
Jennie Nilsson, controller, § 101-103 
Madeleine Hagward, enhetschef, § 105 
Linda Ekelund, enhetschef, § 105 
Daniel Höglund, socialsekreterare, § 106 
Ulrika Haugland, kommunsekreterare 
Pamela Olsén, nämndsekreterare  
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SN § 98 Motion om kontaktpersoner för ensamma 
och äldre i Strömstads kommun 

Ärende: SN/2022-0161 

Socialnämndens beslut 
att uppdra åt förvaltningschefen att bereda motionen och komma med förslag till 
beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Rose-Marie Fagerberg (KD) har inkommit med en motion där hon föreslår: 

att Strömstads kommun engagerar Kontaktpersoner som mot arvode och 
ersättning några timmar varje månad träffar personer som behöver stöd av en 
medmänniska. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-21 § 72 att remittera motionen till 
Socialnämnden för beredning och förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-11 § 126 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-06-21 § 72 
Motionen 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att uppdra åt förvaltningschefen att bereda motionen och komma med förslag till 
beslut. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
Diariet 
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SN § 99 Medborgarförslag Hemvaktmästaren 
Ärende: SN/2021-0315 

Socialnämndens beslut 
att återremittera ärendet för att utreda kostnaderna för vaktmästartjänster totalt 
i förvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
I Strömstads kommun fanns under perioden 2004 – 2018 tjänsten 
hemvaktmästare, en sorts fixartjänst som riktade sig till målgruppen äldre 70 +, 
samt de som har funktionsnedsättning. Tjänsten låg organisatoriskt först under 
AME, därefter under LSS-verksamhetens dagliga verksamhet. 2018 gjordes 
bedömningen inom förvaltningen att dessa arbetsuppgifter inte tillgodosåg 
brukarnas behov. Yttre servicetjänster slutade utföras före 2016, vilket 
motiverades med att insatserna blev för kostsamma för att det skulle anses 
rimligt. I praktiken är alltså dessa tjänster borttagna och det har nu inkommit ett 
medborgarförslag som föreslår att det ska återinföras, främst för att förebygga 
fallolyckor. 

2020 övergick Arbetsmarknadsenheten till kommunens individ- och 
familjeomsorg. Arbetsmarknadsenhetens främsta uppdrag är att utifrån 
deltagarnas behov tillhandahålla verksamheter som syftar till att ge en utveckling 
för deltagarna där målet på sikt är att individerna ska komma ut i egen 
försörjning. Förvaltningens bedömning är att verksamheter som kräver att 
tjänster som ska kunna utföras på specifika tider och inom rimlig väntetid inte bör 
läggas inom vare sig AME eller daglig verksamhet, då det inte alltid finns deltagare 
i alla verksamheter samt att de deltagare som finns inte alltid har en jämn 
förväntad arbetskapacitet. 

Förvaltningen föreslår därför två olika alternativ:  

1. Ingen förändring, hemvaktmästartjänster finns, som idag, för de som bor på 
särskilt boende. 

2. Tjänsten förs över till annan enhet inom socialförvaltningen där riktlinjer 
upprättas i syfte att avgränsa tjänsten till fallpreventiva åtgärder, en tjänst 
som hemvaktmästare tillsätts vilket möjliggör tjänsten att breddas även till 
ordinärt boende. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-08-11 § 129 
Tjänsteskrivelse 2022-08-02 av verksamhetschef Anna Almén 
Bilaga 1 – Fakta och statistik 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-18 § 117 
Medborgarförslaget 
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Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att översända ärendet till socialnämnden utan eget förslag. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anna-Lena Carlsson (C) yrkar, med instämmande från ordföranden, på återremiss 
för att utreda kostnaderna för vaktmästartjänster totalt i förvaltningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Socialnämnden kan besluta enligt Anna-Lena Carlssons 
förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 100 Ändring i delegationsordning 
Ärende: SN/2022-0175 

Socialnämndens beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige delegera till Socialnämnden att själva kunna göra 
justeringar i taxebilagan om avgifter som föranleds av lagändringar eller 
riksdagsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Under våren och sommaren 2022 har riksdagen tre gånger fattat beslut om 
höjning av bostadstillägg och minimibelopp. Senaste beslutet om ändring fattades 
22 juni 2022 och förändringen började gälla 1 augusti 2022. Varje sådan 
förändring påverkar hur höga avgifter kommunerna kan ta ut av personer som har 
vissa insatser enligt socialtjänstlagen. 

Då beslut om ändringar av taxor enligt delegation endast får fattas av 
kommunfullmäktige innebär det att varje ändring riksdagen fattar beslut om 
resulterar i att kommunfullmäktige måste fatta beslut om ändring i taxan. 

Socialförvaltningen föreslår att delegation ges till Socialnämnden att själva göra 
justeringar i taxebilagan som föranleds av lagändringar eller riksdagsbeslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 signerad av verksamhetschef Anna Almén 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige delegera till Socialnämnden att själva kunna göra 
justeringar i taxebilagan om avgifter som föranleds av lagändringar eller 
riksdagsbeslut. 

Beslutet skickas till 
KS Diarie 
SN Diarie 
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SN § 101 Ekonomi och statistik 
Ärende: SN/2022-0189 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Jennie Nilsson redovisar ekonomiskt resultat och månadsstatistik för 
juli 2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk sammanställning för juli 2022 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen om ekonomi och statistik för juli månad 2022 

Beslutet skickas till 
Diarie 
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SN § 102 Budget 2023  
Ärende: SN/2022-0005 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke redogör för volymökningar som 
Socialnämnden saknar budgettäckning för 2022, ökning av hemtjänsttimmar, 
placeringskostnader, vad som gjorts och kommer att göras för att minska 
kostnadsutvecklingen och sammanställning verksamhetsförändringar 2023. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 103 Förvaltningschefen informerar 
Ärende: SN/2022-0006 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerar om: 

• Ekonomi och budgetarbete. Fokus hemtjänst och kompetensförsörjning 
avseende prestationsinriktad statsbidrag 

• Extra budgetsamråd med budgetberedning 220823 
• Hemtjänst, högsta prioritet och fokus. Återkoppling genomlysning i 

september 
• Samråd BUN inbokat 220901 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 104 Information från verksamheterna 
Ärende: SN/2022-0007 

Socialnämndens beslut 
att notera verksamhetschefernas information 

Sammanfattning av ärendet 
Jennie Persson, verksamhetschef Insatser i hemmet/bemanning, Joakim Möller, 
verksamhetschef Boende/daglig verksamhet, och Anna Almén, verksamhet Individ 
och familjeomsorg informerar nämnden om aktuella händelser inom 
förvaltningen gällande:  

• Äldreomsorgslag info 
• Ekonomi och budgetarbete. Fokus hemtjänst och kompetensförsörjning 

avseende prestationsinriktad statsbidrag. 
• Extra budgetsamråd med budgetberedningen 220823 
• Hemtjänst, högsta prioritet och fokus. Återkoppling genomlysning i 

september. 
• Samråd med BUN inbokat 220901 
• Sommaren – Tufft med bemanning i vissa enheter. Påverkan av Covid och en 

kraftig ökning av sommarärenden på hemtjänst. 
• Hårt tryck på biståndsenheten 
• LÖK – lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Går ihop med 

Tanum. 
• Framgångsrikt samarbete med BUF kring vuxenstuderande 
• Inspektion hemtjänst av Arbetsmiljöverket 24/8 – AU deltog 
• IBIC – Utökar verksamheterna 
• Rekryteringar 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 105 Information från verksamhet - Solbo 
Ärende: SN/2022-0191 

Socialnämndens beslut 
Att notera informationen till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetscheferna Madeleine Hagward och Linda Ekelund informerar om den 
förbättrade arbetssituationen på Solbogården. 

• Sjukskrivningarna har sjunkit från 27 % till dagens 8 % 
• Grundschemat är 8 timmars/dagar men arbetstagaren har stora möjligheter 

att påverka själv 
• Boende på Solbo hänvisas till som hyresgäster 
• Gått från Spinnrock till rockenroll, avdelningarna har renoverats utifrån varje 

arbetsgrupp önskemål 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 106 Information från verksamheten - Våld i nära 
relationer 

Ärende: SN/2022-0191 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialsekreterare Daniel Haglund informerar om våld i nära relationer. 
Genomgång av de olika typer av våld som finns. Hur en normaliseringsprocess ser 
ut att acceptera att vara utsatt för våld och de traumatiska band som ligger 
bakom. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 107 Anmälan av handling 
Ärende: SN/2022-0008 

Socialnämndens beslut 
att inga handlingar finns att anmäla 

Sammanfattning av ärendet 
att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna 

Inga handlingar att anmäla 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 108 Delegationsbeslut - Anmälningsärende 
Ärende: SN/2022-0158 

Socialnämndens beslut 
att notera anmälningsärendet till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärende: 
Delegationsbeslut - Dokumentation av direktupphandling 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 109 Anmälan av ordförandebeslut 
Ärende: SN/2022-0051 

Socialnämndens beslut 
Att notera ordförandebeslutet till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärende: 
Ordförandebeslut - Komplettering till inspektionen för vård och omsorg (IVO)  
Dnr: 3.1.2.-07661/2022-5 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 110 Rapporter från socialnämndens ledamöter 
Ärende: SN/2020-0042 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen från nämndens ledamöter till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Ligia Morales Ahlgren (S) redogjorde för sitt besök hos Ulrika Reinholdsson.  
Granskning av fem delegationsärenden visar att handläggningen följt de riktlinjer 
och rutiner som finns. Men det är svårt att se i Treserva att beslutet har 
kommunicerats. 

Emmelie Stackegård Hansen (M) och Gunilla Hegardt (V) redogjorde för sitt besök 
i verksamheten på Solbo. 
Hyresgästerna och arbetstagarna var nöjda med uteområden och arbetsplatsen 
samt att ventilationen fungerat i värmen. Även möjligheten att själva få pynta upp 
avdelningarna var de nöjda med. 
Önskvärt hade varit en takhiss i några av rummen samt att frisör-
/fotvårdsmöjligheterna ska komma tillbaka då utrustning finns. 

Andreas Friedemann Hildebrand (KD) vill uppmärksamma hemtjänsten att 
använda handsfree under bilkörning. 

Hans-Robert Hansson (L) vill att nämndens ledamöter är uppmärksamma på 
eventuella jävsituationer vid andra politiska uppdrag, exempelvis 
förvaltningsrätten. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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