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SN § 1 Val av justerare 

Socialnämndens beslut 
att utse Anna-Lena Carlsson (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet  
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SN § 2 Fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 
att fastställa föredragningslista enligt utskick med tillägg av tre nya ärenden: 

17 Ändrad utbetalning studiebidrag 

18 Ändrad utbetalning av underhållsstöd 

19 Rapporter från socialnämndens ledamöter 2020 
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 SN/2018-0259 

SN § 3 Intern kontroll 2019 

Socialnämndens beslut 
att godkänna redovisning av intern kontrollplan år 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden skall varje år, utifrån reglemente och tillämpnings-anvisningar 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 2020-01-03 signerad av kvalitetscontroller Suzanne 
Kinghed. 
Intern kontrollplan 2019 
SN AU § 10 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
att godkänna redovisning av intern kontrollplan år 2019 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  
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 SN/2020-0028 

SN § 4 Riskbedömning inför Intern kontrollplan 2020 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen om riskbedömning inför Intern kontrollplan 2020 

Beslutsunderlag 
SN AU § 11 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår nämnden besluta att notera informationen om 
riskbedömning inför Intern kontrollplan 2020 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut kan antas och finner att så 
sker.  
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 SN/2020-0006 

SN § 5 Förvaltningschefen informerar 

Socialnämndens beslut 
att notera förvaltningschefens information 

Sammanfattning av ärendet 
 Artikel i Strömstadtidningen angående Solbogården 
 Redovisning av sjukfrånvaro 
 Medarbetarenkät resultat 
 Förändrad organisation socialförvaltningen - förvaltningens information 
 Kvalitetsvecka 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår nämnden besluta att notera förvaltningschefens information 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att så sker. 
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 SN/2020-0007 

SN § 6 Information från verksamheterna 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen från verksamheterna 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Almén, verksamhetschef Individ och familjeomsorg, Jennie Persson, 
verksamhetschef Insatser i hemmet och Joakim Möller, verksamhetschef 
Boende/Daglig verksamhet, informerar nämnden om aktuella händelser inom 
förvaltningens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår nämnden besluta att notera informationen från 
verksamheterna 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut kan antas och finner att så 
sker.  
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 SN/2020-0036 

SN § 7 Överföring av investeringsmedel 

Socialnämndens beslut 
att godkänna överflyttning till 2020 av 

1)      690 900 kronor gällande investeringsprojekt 74418 

2)      157 440 kronor gällande investeringsprojekt 74419 

3)      192 003 kronor gällande investeringsprojekt 74519 

Sammanfattning av ärendet 
Investering gällande digitala lösningar har slutförts under året vilket skapat 
förutsättningar för personal, framförallt inom hemtjänst, särskilt boende samt 
hemsjukvård, att dokumentera digitalt på plats hos brukaren. Den större delen av 
de äldre medicinskåpen har bytts ut mot digitala medicinskåp och investeringen 
kommer färdigställas i sin helhet under första kvartalet 2020. 

Ombyggnation av Vård och omsorg kommer enligt förslag om överflyttning skjutas 
till nästa år då denna ej kunnat genomföras under 2019. Delar av medel gällande 
investeringsprojekt för takliftar, sängar Säbo samt Inventarier kommer enligt 
förslag flyttas med till 2020 på grund av ännu ej inkomna fakturor. Varorna är 
dock beställda och levererade under 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22 signerad av controller Dennis Arvidsson och 
förvaltningschef Monica Birgersson 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
att godkänna överflyttning av 

1)      690 900 kronor gällande investeringsprojekt 74418 

2)      157 440 kronor gällande investeringsprojekt 74419 

3)      192 003 kronor gällande investeringsprojekt 74519 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
KS diarie   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28)
 Socialnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2020-01-30 
  
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: sn@stromstad.se Tel:  
 Socialförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 

 SN/2020-0011 

SN § 8 Egenavgifter för färdtjänstresor till och från 
gymnasieskolan 

Socialnämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa egenavgiften för resor till- och från 
Strömstads gymnasium för gymnasieelever med färdtjänsttillstånd inom 
Strömstads kommun till 1/30 av prisbasbeloppet per månad för skolåret 2020 och 
framåt. 

Vidare föreslås att Socialförvaltningen erhåller intern kostnadsersättning från 
Barn- och utbildningsförvaltningen motsvarande 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken per månad som eleven har kostnader för 
resor mellan bostaden och skolan 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lagen om elevresor 1991:1110 har elevens hemkommun skyldighet att ge 
ekonomisk ersättning för resor mellan skolan och hemmet för elever som har 
resväg längre än 6 km. 

Gymnasieresor med färdtjänst är en särskild form av resor som är till för elever 
som studerar på gymnasienivå och som på grund av funktionshinder är 
berättigade till färdtjänst. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07 signerad av verksamhetschef Anna Almén. 
SN AU § 3 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa egenavgiften för resor till- och från 
Strömstads gymnasium för gymnasieelever med färdtjänsttillstånd inom 
Strömstads kommun till 1/30 av prisbasbeloppet per månad för skolåret 2020 och 
framåt. 

Vidare föreslås att Socialförvaltningen erhåller intern kostnadsersättning från 
Barn- och utbildningsförvaltningen motsvarande 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven 
har kostnader för resor mellan bostaden och skolan 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Beslutet skickas till 
KS diarie  
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 SN/2019-0090 

SN § 9 Medborgarförslag ledsagning 

Socialnämndens beslut 
att, efter återremiss från kommunstyrelsen, överlämna nytt yttrande med 
tydligare ställningstagande till att-satsen i medborgarförslaget. Socialnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att delvis bifalla medborgarförslaget genom att 
kontinuerlig ledsagarservice blir avgiftsfri upp till 12 timmar per månad, därutöver 
avgift enligt hemtjänsttaxan. 

Nämnden beslutar för egen del 

att om kommunfullmäktige inför avgiftsfri ledsagning utvärdera resultatet av 
beslutet inför budget 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag gällande avgiftsfri ledsagning. 
Socialnämnden gav 2019-11-07 SN § 167 förvaltningen i uppdrag att ge svar på 
vad konsekvenserna blir av att följa avlösarservice-modellen (12 timmar 
avgiftsfritt, därutöver hemtjänsttaxa) alternativt att göra ledsagningen helt 
avgiftsfri. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till socialnämnden för 
ett tydligare ställningstagande till att-satsen i medborgarförslaget, se KS AU § 235 
(2019-10-09). 

Beslutsunderlag 
Konsekvensbeskrivning daterad 2019-12-20 signerad av verksamhetschef Anna 
Almén. 
KS AU § 235 
Medborgarförslag ledsagning 
Protokoll KF 2019-03-28 
Nämndens yttrande ledsagning 2019-10-24 
SN AU § 4 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
arbetsutskottet beslutade att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag 
till beslut i saken 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår nämnden besluta att, efter återremiss från kommunstyrelsen, 
överlämna nytt yttrande med tydligare ställningstagande till att-satsen i 
medborgarförslaget. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att delvis bifalla 
medborgarförslaget genom att kontinuerlig ledsagarservice blir avgiftsfri upp till 
12 timmar per månad, därutöver avgift enligt hemtjänsttaxan. 

och att nämnden beslutar för egen del 
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att om kommunfullmäktige inför avgiftsfri ledsagning utvärdera resultatet av 
beslutet inför budget 2021 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut under sammanträdet antas 
och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
KS diarie  
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 SN/2019-0248 

SN § 10 REMISS - förslag till gemensam 
överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen för 
Samverkan för barns och ungas bästa 

Socialnämndens beslut 
att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen för Samverkan för barns och ungas 
bästa 

Sammanfattning av ärendet 
REMISS - Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen har inkommit till kommunen. 

Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med 
barnet/ungdomens bästa i centrum. Förslaget omfattar en samlad och gemensam 
överenskommelse mellan VGR och de 49 kommunerna om samarbete kring barn 
och unga som är i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens 
från båda huvudmännen. 

Behovet av stöd, vård och behandling ska fångas upp och tillgodoses hos barn och 
unga, oavsett om de bor med sina vårdnadshavare eller är placerade utanför egna 
hemmet. Tidiga, samordnade och vid behov, integrerade insatser ska motverka 
svåra och komplexa problem senare i livet. Inga barn eller ungdomar ska falla 
mellan stolarna. Denna överenskommelse ska främja samarbete mellan olika 
berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-09 signerad av verksamhetschef Anna Almén. 
Missiv 2019-11-01 
”Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen” 
SN AU § 5 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen för Samverkan för barns och ungas 
bästa 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Beslutet skickas till 
Västkom  
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 SN/2019-0249 

SN § 11 REMISS Handlingsplan för suicidprevention 

Socialnämndens beslut 
att ställa sig bakom förslag till Handlingsplan för suicidprevention i Västra 
Götaland 2020-2025 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för länsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 finns 
två mål om nollvision om suicid i Västra Götaland. Ett avser barn och unga och det 
andra avser vuxna. Handlingsplanen ska i sin helhet genomföras delregionalt och 
lokalt. Inom ramen för handlingsplanen pekas dock några länsgemensamma 
aktiviteter ut. En av dessa handlar om att ta fram en länsgemensam handlingsplan 
för suicidprevention. 

Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet 
suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för 
kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även 
andra aktörer kan inkluderas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-09 signerad av verksamhetschef Anna Almén. 
Missiv 2019-11-01 
Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025 
SN AU § 6 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
att ställa sig bakom förslag till Handlingsplan för suicidprevention i Västra 
Götaland 2020-2025 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Beslutet skickas till 
Terése Lomgård  
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 SN/2019-0272 

SN § 12 Uppstart av kommungemensam förstudie 
avseende psykisk ohälsa 

Socialnämndens beslut 
att ställa sig bakom förvaltningens svar till Ernst & Young angående 
kommungemensam förstudie avseende psykisk ohälsa bland barn och unga 

Sammanfattning av ärendet 
  

Syftet med förstudien är att översiktligt kartlägga ansvarig nämnds arbete med 
psykisk ohälsa bland barn och unga i respektive kommun. Förstudien svarar på 
följande frågor: 

 Vilket förebyggande arbete bedrivs inom ansvarig nämnd för att motverka 
psykisk ohälsa bland barn och unga? 

 Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan ansvariga nämnder i 
respektive kommun vad gäller förebyggande arbete och samverkan? 

 Vilka samverkansformer är respektive nämnd involverad i för att 
motverka psykisk ohälsa bland barn och unga? 

 Hur fungerar samverkan inom respektive nämnd med externa aktörer 
såsom BUP och primärvården? 

 Hur sker uppföljning och analys i respektive nämnd avseende 
förebyggande arbete och samverkan? 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-10 signerad av verksamhetschef Anna Almén. 
Projektplan – kommungemensam förstudie avseende psykisk ohälsa bland barn 
och unga 
Socialförvaltningens svar samt dokumentlista 
SN AU § 12 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
att ställa sig bakom förvaltningens svar till Ernst & Young angående 
kommungemensam förstudie avseende psykisk ohälsa bland barn och unga 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att så 
sker.  
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 SN/2020-0012 

SN § 13 Riskanalys digital tillsyn 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen om genomförd riskanalys 

Sammanfattning av ärendet 
Information om genomförd riskanalys för att testa arbetsverktyget digital tillsyn i 
befintlig verksamhet. 

Inför testperiod av arbetsverktyget digital tillsyn har en riskanalys genomförts. 
Arbetsverktyget testas på särskilda boendet Össby under 6 månader med start 
december 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07 signerad av vikarierande utvecklingsstrateg 
Elisabeth Johansson. 
SN AU § 7 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
att notera informationen om genomförd riskanalys 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att så 
sker.  
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 ON/2015-0271 

SN § 14 Uppsägning hyreskontrakt Blåmesen 10 

Socialnämndens beslut 
att återremittera ärendet till nämnden i februari pga avstämning med 
kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Då det inte längre finns behov i Socialnämndens verksamhet av denna lokal 
föreslås härmed att hyreskontraktet med nr 059.01.99.601.01 sägs upp, gällande 
Blåmesen 10, benämnt Crusellska, för att avslutas 2020-12-31. Hyreskontraktet 
upprättades mellan parterna AB Strömstadslokaler och Omsorgsnämnden 
(numera benämnt Socialförvaltningen) Strömstads kommun 2015-10-16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07 signerad av vikarierande utvecklingsstrateg 
Elisabeth Johansson. 
SN AU § 8 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
att säga upp hyreskontrakt nr 059.01.99.601.01 gällande Blåmesen 10. Hyresvärd 
AB Strömstadslokaler 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras till nämndens sammanträde i 
februari pga avstämning med kommunstyrelsen. 

Anna-Lena Carlsson (C) yrkar på att ärendet avgörs idag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslag om återremiss mot förslag om avgörande idag och 
finner bifall till att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat 
Votering begärs av Anna-Lena Carlsson (C) och genomförs. 

Den som bifaller ordförandes förslag om återremiss röstar ja och den som bifaller 
Anna-Lena Carlssons (C) yrkande om avgörande idag röstar nej. 
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LEDAMOT Parti JA NEJ AVSTÅR 
Pia Tysklind S Ja     
Ligia Morales Ahlgren S Ja     
Anna-Lena Carlsson C   Nej   
Andreas Friedemann Hildebrand KD Ja     
Hans-Robert Hansson L   Nej   
Simone Fischer M   Nej   
Anders Karlsson MP   Nej   
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE          
Joar Alvdal FI Ja     
Eugenia Eriksson SD Ja     
SUMMA   5 st 4 st   

  

Omröstning utfaller med 5 ja-röster och 4 nej-röster. Ordförande finner därmed 
bifall till ordförandes förslag att återremittera ärendet till nästa nämnd.  
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 ON/2014-0158 

SN § 15 Uppsägning hyreskontrakt Löparen 1 

Socialnämndens beslut 
att säga upp hyreskontrakt med nr 172.06.99.601.02 gällande Löparen 1 för 
omförhandling. Hyresvärd AB Strömstadsbyggen 

Sammanfattning av ärendet 
Då ursprungliga hyresförutsättningar har förändrats behöver hyreskontraktet 
sägas upp för att omförhandlas och därmed tillämpas till nuvarande 
förutsättningar. Härmed föreslås att hyreskontrakt med nr 172.06.99.601.02 sägs 
upp, gällande Löparen 1, benämnt Solbacken, för att avslutas 2020-12-31. 
Hyreskontraktet upprättades mellan parterna AB Strömstadsbyggen och 
Socialnämnden Strömstads kommun 2018-12-13 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07 signerad av vikarierande utvecklingsstrateg 
Elisabeth Johansson. 
SN AU § 9 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
att säga upp hyreskontrakt med nr 172.06.99.601.02 gällande Löparen 1 för 
omförhandling. Hyresvärd AB Strömstadsbyggen 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att så 
sker.  
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 SN/2019-0174 

SN § 16 Avropa optioner om gemensamt IT-stöd för 
hälso- och sjukvården i Västra Götaland - 
information 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen om gemensamt IT-stöd för hälso- och sjukvården i 
Västra Götaland 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionen (VGR) har genom fullmakter från samtliga 49 
kommuner i länet upphandlat ett nytt IT-stöd för framtidens vårdinformations-
miljö i Västra Götaland. Det nya IT-stödet underlättar samverkan mellan vårdens 
olika aktörer och förenklar därigenom invånarens resa genom vården. 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår nämnden besluta att notera informationen om gemensamt 
IT-stöd för hälso- och sjukvården i Västra Götaland  
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SN § 17 Ändrad utbetalning av studiebidrag 

Socialnämndens beslut 
SEKRETESS 

Sammanfattning av ärendet 
Muntlig föredragning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-2010-01-07 signerad av socialsekreterare Katrine 
Larsson. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
SEKRETESS 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till socialnämndens beslut antas 
och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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SN § 18 Ändrad utbetalning av underhållsstöd 

Socialnämndens beslut 
SEKRETESS 

Sammanfattning av ärendet 
Muntlig föredragning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-2010-01-07 signerad av socialsekreterare Katrine 
Larsson. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
SEKRETESS 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till socialnämndens beslut antas 
och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 SN/2020-0042 

SN § 19 Rapporter från socialnämndens ledamöter 
2020 

Socialnämndens beslut 
att ärendet utgår 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att ärendet utgår. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att så sker. 
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 SN/2020-0008 

SN § 20 Anmälan av handling 

Socialnämndens beslut 
att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till 
handlingarna 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att så sker. 
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 SN/2020-0009 

SN § 21 Delegationsbeslut 2020 

Socialnämndens beslut 
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av Socialnämndens 
delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Delegeringsärenden för december månad 2019, arbetsutskottets protokoll från 
2020-01-14 samt ordförandebeslut redovisas. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av 
Socialnämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att så sker. 
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SN § 22 Nya ärenden 

Sammanfattning av ärendet 
Inga nya ärenden anmäls. 


