SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sida 1 av 27

Sammanträdesdatum

2021-11-18
Plats och
sammanträdestid

Kommunfullmäktigesalen
2021-11-18 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
Gunilla Hegardt (V)
Hans-Robert Hansson (L)
Emmelie Stackegård Hansen (M) (ej §§ 165-167)

Frånvarande ledamöter

Friedemann Hildebrand (KD)
Anders Karlsson (MP)
Mattias Gustafsson (SD)

Närvarande ersättare

Johannes Hultin (S)
Joar Alvdal (FI)
Britt Eriksson (C)
Birgitta Laugmo (L)

Tjänstgörande ersättare

Olle Westling (S)
Daniel Ödlund (MP)
Eugenia Eriksson (SD)
Per Stade (M) §§ 165-167

Frånvarande ersättare

Helene Andersson Novela (S)

Övriga deltagare

Helena Lilliebjelke, förvaltningschef
Lena Beltramin, nämndsekreterare
Anna Almén, verksamhetschef Individ och familj
Joakim Möller, verksamhetschef Stöd och Service
Jennie Persson, verksamhetschef Vård och omsorg §§ 162, 168-169
Suzanne Kinghed, kvalitetscontroller §§ 160-161
Marcus Pettersson, utvecklingsstrateg
Sandra Hansson § 162
Håkan Baatz § 162

Justeringens plats och tid

Stadshuset
2021-11-19

Sekreterare
Ordförande

Lena Beltramin

Paragrafer 157-173

__________________________________________________________

Pia Tysklind (S)
Justerare

____________________________________________

Anna–Lena Carlsson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sida 2 av 27

Sammanträdesdatum

2021-11-18

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-18

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-19

Protokollets förvaringsplats

Socialförvaltningens kontor

Underskrift

Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

2021-12-11

Lena Beltramin

Strömstads Kommun
Socialnämnden
452 80 STRÖMSTAD

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sida 3 av 27

Sammanträdesdatum

2021-11-18

Innehåll

Protokolljustering......................................................................................................................................4
Fastställande av föredragningslista ..........................................................................................................5
Ekonomi 2021 ...........................................................................................................................................6
Uppföljning intern kontroll 2021 ..............................................................................................................7
Riskbedömning intern kontroll 2022 ........................................................................................................9
Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta ...............................................................................................11
Preliminära statsbidrag 2022 ..................................................................................................................13
Samarbetsavtal Strömstad Project Development AB .............................................................................14
Framtida utveckling av Strömstads stödboende ....................................................................................16
Överenskommelse hjälpmedel ...............................................................................................................18
Sammanträdestider socialnämnden och arbetsutskottet 2022 .............................................................19
Förvaltningschefens information ............................................................................................................20
Verksamhetschefernas information .......................................................................................................21
Anmälan av handling...............................................................................................................................23
Delegationsbeslut ...................................................................................................................................24
Rapporter från Socialnämndens ledamöter ...........................................................................................25
Sköra äldres utsatthet .............................................................................................................................26

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Socialnämnden
452 80 STRÖMSTAD

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sida 4 av 27

Sammanträdesdatum

2021-11-18

SN § 157

Protokolljustering
Socialnämnden beslutar
att utse Anna–Lena Carlsson (C), 2:e vice ordförande att tillsammans
med ordföranden justera dagens protokoll senast 14 dagar efter
sammanträdet
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SN § 158

Fastställande av föredragningslista
Socialnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan med följande ändringar:
Adoptionsärende utgår.
Initiativärende från Liberalerna läggs till som ärende 17.
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SN § 159

Dnr SN/2021-0001

Ekonomi 2021
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för
oktober månad 2021
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke redogör för ekonomi för oktober
månad 2021.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-11 signerad av ekonom Mona Back
Åsberg.
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för
oktober månad 2021
Proposition
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att
så sker.

Kopia till
SN diarie
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SN § 160
SN AU § 170

Dnr SN/2021-0251

Uppföljning intern kontroll 2021
Socialnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2021
att rapport gällande uppföljning av internkontrollplan 2021 skickas till
kommunstyrelsen och till kommunens revisorer, tillsammans med
verksamhetsberättelsen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden skall varje år, utifrån reglemente och
tillämpningsanvisningar för intern kontroll, anta en särskild plan för
uppföljning av den interna kontrollen. Olika granskningsområden väljs ut
med utgångspunkt från en riskbedömning.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till
Socialnämnden årligen. Redovisning skall härefter ske till
kommunstyrelsen samt till kommunens revisorer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-27 signerad kvalitetscontroller Suzanne
Kinghed.
Rapport: Uppföljning Intern kontrollplan 2021
Bilaga 1 och 2
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2021
att rapport gällande uppföljning av internkontrollplan 2021 skickas till
kommunstyrelsen och till kommunens revisorer, tillsammans med
verksamhetsberättelsen.
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Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie, KS diarie, revisorer
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SN § 161
SN AU § 171

Dnr SN/2021-0296

Riskbedömning intern kontroll 2022
Socialnämnden beslutar
att godkänna riskbedömning inför intern kontrollplan 2022
Sammanfattning av ärendet
Nämnden ska varje år, utifrån reglemente och tillämpningsanvisningar för
intern kontroll anta en särskild plan. Olika granskningsområden ska väljas
med utgångs-punkt från en riskbedömning. Bedömningen av konsekvens
och sannolikhet vägs samman för olika verksamheter. På det sättet kan en
rimlig nivå hittas på kontrollen.
Att identifiera och analysera olika risker och deras konsekvens är en
ständigt pågående process och är avgörande för nämndens möjligheter att
nå sina mål. Riskbedömningen syftar främst till att föregripa eventuella
risker innan de inträffar. Kontrollprocesserna ska prioritera områden där
konsekvensen av fel är störst.
Resultat av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från den
antagna planen, årligen rapporteras till nämnden. Redovisning ska också
ske till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28 signerad kvalitetscontroller Suzanne
Kinghed.
Socialförvaltningens förslag till bruttolista med förslag på
kontrollområden.
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att godkänna riskbedömning inför intern kontrollplan 2022
Socialnämndens arbetsutskott beslutade
att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut
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Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie, kvalitetscontroller
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SN § 162
SN AU § 172

Dnr SN/2021-0252

Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta
Socialnämnden beslutar
att frigöra en tjänst/del av tjänst för att under en period, ta fram förslag
på hur det förebyggande arbetet skulle kunna se ut och vilka kostnader
det skulle medföra. Identifiera, föreslå och erbjuda lösningar.
Tidsram: påbörjas januari 2022, redovisa förslag mars 2022 för
Socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Ålder är inte en riskfaktor i sig, utan alla som har svårt att uppfatta eller
snabbt sätta sig i säkerhet vid en brand är särskilt riskutsatta. (Stärkt
brandskydd för särskilt riskutsatta (msb.se) Personer som bor i ordinärt
boende med funktionsnedsättning, rörelsenedsättningar,
synnedsättningar, bor ensamma eller har medicinska faktorer som
påverkar är riskutsatta. Det finns också personer som har ett beteende
som ökar risken för brand. Av de som dör har många alkohol i blodet och
minst en tredjedel av alla dödsbränder relaterar till rökning. (msb.se)
Vad kan göras?
MSB har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram en vägledning, en
webbutbildning och annat stödmaterial till kommunerna.
Genom att utreda frågan stärks brandskyddet för de personer som är
särskilt riskutsatta i ordinärt boende. En grupp som Strömstad kommun
idag inte arbetar aktivt med ur brandsäkerhetssynpunkt.
Vad behövs?
Uppdraget kring stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta förutsätter ett
samarbete och en samverkan mellan politiker och förvaltningar,
Socialförvaltningen, Miljö och Byggförvaltningen, samt tjänstepersoner
inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, räddningstjänsten. Det
kommer också att krävas en samverkan med kommunala och privata
fastighetsägare.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30 signerad av verksamhetschef Jennie
Persson.
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att frigöra en tjänst/del av tjänst för att under en period, ta fram förslag
på hur det förebyggande arbetet skulle kunna se ut och vilka kostnader det
skulle medföra. Identifiera, föreslå och erbjuda lösningar.
Tidsram: påbörjas januari 2022, redovisa förslag mars 2022 för
Socialnämnden.
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie, Räddningstjänsten Strömstad
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SN § 163
SN AU § 173

Dnr SN/2021-0287

Preliminära statsbidrag 2022
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om preliminära statsbidrag 2022
Sammanfattning av ärendet
De senaste åren har antalet riktade statsbidrag återigen börjat öka vilket
ställer ökade krav på att i ett tidigt skede påbörja arbetet med planeringen
för dem. Förvaltningen visar i denna dragning en sammanställning över de
än så länge kända statsbidragen och i vissa fall, hur de planeras användas.
Detta är alltså en preliminär sammanställning, då riksdagen ännu inte
fattat beslut. Detta förväntas ske i december 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-26 signerad av controller Dennis
Arvidsson.
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att notera informationen om preliminära statsbidrag 2022
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie
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SN § 164
SN AU § 174

Dnr SN/2021-0274

Samarbetsavtal Strömstad Project Development AB
Socialnämnden beslutar
att ingå samarbetsavtal avseende bostäder med Strömstad Project
Development AB
att uppdra åt förvaltningschef att underteckna avtalet
Sammanfattning av ärendet
Strömstad Project Development AB erbjuder Strömstads kommun att i
samband med byggnation av hyresrätter i kvarteret Linden hyra 8
lägenheter i kvarteret Linden 12, samt 12 lägenheter i kvarteret Linden 13
i syfte att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för
personer i en socialt utsatt situation som behöver en boendeinsats
beslutad med stöd av 4 kap. 1 eller 2 § socialtjänstlagen (2001:453), vid
den initiala inflyttningen förmedla till personer under 31 år, eller utnyttja
genom en kombination av 1 och 2.
Bostaden är en viktig och grundläggande faktor för människors
möjligheter att etablera sig socialt, bygga långsiktiga kontakter, få ett
arbete och självförsörjning. Syftet med samarbetet är att skapa tillgång på
bostäder för särskilda grupper, vilka omfattar hushåll som av medicinska
eller sociala skäl har hinder att på egen hand etablera sig på
bostadsmarknaden eller utifrån sin situation har behov av bostad
snabbare än andra sökande.
Erbjudande gäller som sociala kontrakt. Strömstads kommun ska ha rätt
att hyra lägenheterna som sociala kontrakt i fem år eller fram till dess att
kommunens hyresgäst dessförinnan har övertagit hyresrätten.
Erbjudandet gäller även inom Strömstad Project Development AB:s övriga
bestånd inom Strömstads kommun. Lägenheterna ska om möjligt vara
fördelade mellan flera bostadshus.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-27 signerad av verksamhetschef Anna
Almén.
Samarbetsavtal mellan Strömstads kommun och Strömstad Project
Development AB
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att ingå samarbetsavtal avseende bostäder med Strömstad Project
Development AB
att uppdra åt förvaltningschef att underteckna avtalet
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie, verksamhetschef Anna Almén
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SN § 165
SN AU § 175

Dnr SN/2021-0111

Framtida utveckling av Strömstads stödboende
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om att ett eventuellt stödboende i nuläget inte
skulle vara ekonomisk fördelaktigt
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att utreda de ekonomiska
förutsättningarna för ett stödboende enligt Socialtjänstlagen (SoL) med
huvudinriktning vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning, inom
området socialpsykiatri. Denna ekonomiska beräkning görs under rubriken
”Ärendet” nedan.
Strömstads kommun har inte insatsen stödboende enligt SoL för vuxna
personer i egen regi. Socialförvaltningen ser ett behov av en strukturerad
boendeinsats för gruppen med behov inom ramen för socialpsykiatri.
Under 2020 och 2021 har tre beslut fattats om denna insats och dessa har
verkställts i extern regi då det inte finns i egen regi. Skulle insatsen
stödboende ha funnits i egen regi så bedöms två av tre av dessa beslut ha
kunnat verkställas i egen regi.
Om stödboende samordnas i samma enhet som övrigt bistånd till enskilda
med denna behovsbild, det vill säga enheten med ansvar för Boendestöd
så finns möjlighet att bedriva insatsen kostnadseffektivt.
Strömstad har idag ett stödboende för målgruppen unga vuxna 16-21 år,
främst ensamkommande barn. De som idag har denna insats beräknas ha
flyttat från boendet innan årsskiftet 2021/2022 och prognosen framåt
visar på enstaka nya ärenden per år. Detta lämnar en lokal som är byggd
som gruppbostad, Granvägen, utan användningsområde. I tillägg har
Socialförvaltningen närliggande blockförhyrda lägenheter som är
disponibla.
En förstudie har gjorts (bilaga 1) på uppdrag av verksamhetschef för att
utreda möjligheten för ett förändrat stödboende på Granvägen med
huvudinriktning mot socialpsykiatri och med möjlig koppling till stöd i
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enskilda lägenheter (satellitboende) för fler målgrupper vid
Beatebergsvägen (även kallat Annexet).
Socialförvaltningen önskar få Socialnämndens inställning till om
förvaltningen skall arbeta vidare med ett förändrat stödboende där
huvudinriktningen skulle vara vuxna personer med psykisk
funktionsnedsättning och behov inom socialpsykiatri.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-25 signerad verksamhetschef Joakim
Möller.
Bilaga 1: Förstudie avseende förändrat stödboende i Strömstads Kommun
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att notera informationen om att ett eventuellt stödboende i nuläget inte
skulle vara ekonomisk fördelaktigt
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie
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SN § 166
SN AU § 176

Dnr SN/2021-0286

Överenskommelse hjälpmedel
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta den föreslagna regionala
överenskommelsen för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet
Sammanfattning av ärendet
att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta den föreslagna regionala
överenskommelsen för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-26 signerad medicinskt ansvarig
sjuksköterska Lena Olsson.
Fyrbodals förbundsdirektions beslut 2021-09-23 § 71, med bilagor
KSau § 194
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta den föreslagna regionala
överenskommelsen för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie
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SN § 167
SN AU § 177

Dnr SN/2021-0293

Sammanträdestider socialnämnden och arbetsutskottet 2022
Socialnämnden beslutar
att godkänna förslag till socialnämndens och arbetsutskottets
sammanträdestider för 2022
Sammanfattning av ärendet
Controller Dennis Arvidsson och nämndsekreterare Lena Beltramin har
tagit fram förslag till sammanträdestider för socialnämnden 2022 med
utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut KF § 109 Årsplan 2022 för
sammanträden och ekonomiprocesser.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-27 signerad nämndsekreterare Lena
Beltramin
Förslag till sammanträdestider 2022
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att godkänna förslag till socialnämndens och arbetsutskottets
sammanträdestider för 2022
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 § 168
SN AU § 178

SN/2021-0006

Förvaltningschefens information
Socialnämnden beslutar
att notera förvaltningschefens information
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerade nämnden om aktuella
händelser inom förvaltningen.
•
•
•
•

Lägesrapport kommuncenter
Budget 2022
Lokaler och uppstart projektering SÄBO Pilen 5.
Ärenden december: Mini-Maria, Färdplan nära vård och hälso- och
sjukvårdsavtal

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 § 169

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:
•
•
•
•

Pandemins konsekvenser – problematiken ökar inom missbruk,
våld och psykisk ohälsa – samtidigt finns en ökad oro inom
verksamheter som hanterar barn och unga
Rekrytering av EC till Arbete och försörjning pågår
Verksamheten ser över lokalbehovet för IFO:s utförare
Framgångsrikt arbetssätt på Enheten för Arbete och försörjning –
Besök Öppet Hus och träffa de som jobbar med
arbetssökarverksamheten – Mån 22/11 09.00 – 12.00 på
Gymnasiegatan

Insatser i hemmet:
• Hemtjänst – Workshop med hela hemtjänstens personal under v
46. Otroligt konstruktiva dialoger och konkreta förslag till
förändring från grupperna. Man har tankar kring planering,
rapporter, högre kvalité i verksamheten genom samverkan med
andra samt samarbete inom grupperna. God samverkan med
grupp och fackliga ombud. Stort fokus på att få folk på plats –
rekrytering pågår.
• Socialpsykiatri/Assistans – Mia Andersson på plats som ny chef för
personlig assistans, konsultchef försvinner sista november. Emma
Larsson går intro under december med start januari för
boendestödet.
• Hemsjukvård samt rehab – här pågår arbete med patient och
områdesansvar, samt samverkan och samarbete, både internt och
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•

•

externt. Handlingsplanen följs upp kontinuerligt. Just nu pågår bl.a.
utbildning i kompressionsbehandling.
Bemanningscentralen – fortsatt rekryteringsarbete och
förberedelse inför sommaren och helåret 2022.
Bemanningsakademi i samverkan med BUN , förskolechefer samt
nya chefer inom SF – högt tryck.
IBIC – alla chefer kommer genomgå första modulen i
Socialstyrelsen utbildning för att ha gemensam grund att utgå från
i den vidare implementeringen av IBIC ut i verksamheterna.

IBIC består av kärnkomponenterna:
o Ett behovsinriktat arbetssätt med individen i centrum
o En systematisk dokumentation som omfattar handläggning,
genomförande och uppföljning
o En strukturerad dokumentation som bygger på nationell
informationsstruktur och nationellt fackspråk (ICF)
Boende/daglig verksamhet:
• Dos 3 vaccination mot Covid för personal är tillgänglig för personal
inom ”Vård och Omsorg”. Vårdcentral utför.
• Våld i nära – En större del av personalen inom äldreomsorg har
genomgått i enlighet med beslut på KF.
• Sysselsättning SoL – socialpsykitatri fortsätter öka. Kräver översyn
av verksamheten samt kompetensutveckling.
• All LSS personal genomför utbildning kring NPF och Lågaffektivt
bemötande 3 heldagar per anställd nov-jan.
Ordförandes förslag till beslut
att notera verksamhetschefernas information
Proposition
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner
att så sker.

Kopia till
SN diarie
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SN § 170

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 § 171

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 september månad 2021 samt arbetsutskottets
protokoll från 2021-11-04 redovisas.

Kopia till
SN diarie
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SN § 172

Rapporter från Socialnämndens ledamöter
Socialnämnden beslutar
Johannnes Hultin, Gunilla Hegardt och Daniel Ödlund rapporterar från APT
på Hemtjänst SOL och Hemtjänst Landet.
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SN § 173

Sköra äldres utsatthet
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en
konsekvensbeskrivning rörande vaccinationskrav på omsorgspersonal
till nästkommande sammanträde
Sammanfattning av ärendet
Initiativärende från Liberalerna genom Hans-Robert Hansson:
”Varje dag knackar en omsorgsperson på dörren till en omsorgstagare och
de kan bygga en relation och känna ömsesidig trygghet. Varje
omsorgstagare är oftast en skör person och ska inte utsättas för onödig
smitta av personal.
Enligt Sveriges grundlag är vaccinering frivillig.
”Om skälen är tillräckligt starka är det juridiskt möjligt för arbetsgivare att
omplacera omsorgspersonal som inte vaccinerar sig mot covid-19”.
"Ett sådant krav är sakligt motiverat och vetenskapligt underbyggt. Så det
är fullt ut möjligt" säger Jens Tillqvist, advokat och expert på
arbetsrättsfrågor.
Norge och många andra länder överväger, eller har infört, att all personal
som hanterar sköra personer ska vara vaccinerade mot covid. Flera
kommuner i Sverige (bla. Uddevalla och Tanum) har infört detta, och jag
anser att Strömstad bör införa det omgående.
Socialnämnden är ansvarig för arbetsmiljön, därför är Socialnämnden även
ansvarig för ett sådant beslut (politiker ska ta sitt ansvar för beslut som
påverkar dess organisation).
Förslag till beslut:
att Socialnämnden beslutar att all personal som hanterar sköra personer
ska vara fullt vaccinerade enligt FHM rekommendationer, förutom i de fall
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där medicinska skäl förhindrar detta (där ska en lösning ses över
individuellt).
att ovaccinerad personal kan omplaceras till andra uppgifter inom
Strömstads kommuns hela organisation till dess att omständigheter
medger återgång till ursprunglig eller liknande tjänst, eller att en policy
reglerar detta.
Förslag till beslut under sammanträdet
att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en
konsekvensbeskrivning rörande vaccinationskrav på omsorgspersonal
till nästkommande sammanträde
Proposition
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet kan antas
och finner att så sker.
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