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SN § 37   
 
Protokolljustering 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att utse Anna–Lena Carlsson (C), att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet 
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SN § 38   
 
Fastställande av föredragningslista 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att fastställa föredragningslista enligt utskick 
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SN § 39  Dnr SN/2022-0001 
 
Ekonomi 2022 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för 
februari månad 2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke redogör för ekonomi för februari 
månad 2022. 
 
Beslutsunderlag: 
Sammanställning ekonomi daterad 2022-03-23 signerad av controller 
Dennis Arvidsson. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för 
februari månad 2022 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 40  Dnr SN/2021-0005 
SN AU § 45 
 
Budget 2022 – behov insatser i hemmet 
 
Socialnämnden beslutar 
att återremittera ärendet för att ändra belopp till att gälla endast 
volymökningar inom hemtjänsten 

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut på sitt sammanträde 2022-
04-07 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån prognoser av demografin har det framkommit att behoven hos 
brukarna inom Socialnämndens ansvarsområde kommer att öka. Ökningen 
av behov är nu synlig i verksamheten vilket medför att nämnden inte inom 
ram klarar av att finansiera ovanstående kostnadsökningar. Andelen 
personer över 80 år är den åldersgrupp som påverkar beviljade timmar 
mest. Under åren 2015-2022 så ökar antalet personer som är 80 år och 
äldre med 102 personer. Under 2022-2024 så är ökningen lika stor, det vill 
säga, antalet 80 år och äldre ökar nu lika många på 2 år som tidigare på 7 
år. Utöver detta så är även förändringen mot nära vård. Allt mer vård kan 
ges och ges i hemmen vilket innebär att individen kan få betydande mer 
sjukvård i hemmet istället för att vara på sjukhus. Denna förändring 
kommer att fortsätta och kommer också att påverka antalet beviljade 
timmar för hemtjänsten. 

Socialnämnden har det senaste halvåret noterat en kraftig ökning gällande 
antalet beviljade timmar inom hemtjänsten. Detta ledde till en negativ 
budgetpåverkan 2021 och denna förväntas öka under 2022. Prognosen på 
antalet beviljade timmar avviker cirka 17 % mot budget. Förvaltningen 
bedömer, utifrån den demografiska utvecklingen, att nivån på beviljade 
timmar kommer hålla i sig.   

Utöver detta så arbetar förvaltningen aktivt med att nå måltalen gällande 
brukartider samt pågående insatser avseende arbetsmiljön i syfte att 
sänka sjukfrånvaron.  
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Då stora volymökningar väntas under de närmsta åren planerar 
förvaltningen för en genomlysning utifrån nuvarande situation samt hur 
verksamheten skall anpassas på bästa sätt för att klara de kommande 
behoven.  

 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 signerad controller Dennis Arvidsson 
och förvaltningschef Helena Lilliebjelke. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att bevilja utökad ram motsvarande 5,8 mnkr till Socialnämnden avseende 
volymökningar inom hemtjänsten 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
att återremittera ärendet för att ändra belopp till att gälla endast 
volymökningar inom hemtjänsten 
 
att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut på sitt sammanträde 2022-
04-07 
 
Proposition 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 41   
 
 
Pilen 5 – SÄBO  - information 
 
Socialnämnden beslutar 
att notera informationen om Pilen 5 - SÄBO 
 
Sammanfattning av ärendet 
Information om kostnader som tagits fram under projekteringen av SÄBO -  
Pilen 5. 
 
Beslutsunderlag: 
Förenklad kalkyl av kostnad för projekt, preliminär hyresnivå samt 
uppskattad driftskostnad (personal) 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om Pilen 5 - SÄBO 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 42  Dnr SN/2022-0044 
SN AU § 49 
 
Remiss – Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
 
Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom remissvaret om samverkansavtal och översända det 
till Vårdsamverkan i Västra Götaland 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utredningen om Välfärdsteknik i samverkan har pågått sedan mars 2021 
och pågår fram till december 2021. Resultaten från utredningen visar att 
invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel av hög kvalitet 
om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla 
detta. Vidare framkommer av utredningen att det finns en samsyn kring 
att en sådan samverkan kan ge en bättre användning av de gemensamma 
resurserna (exempelvis kopplat till upphandling, logistik och support). Det 
finns också ett brett stöd i regionen och bland kommunerna för den 
principiella modellen för hur en sådan samverkan ska fungera. För att 
säkra framdrift har ett förslag på Samverkansavtal formulerats och 
förankring i relevanta forum har påbörjats. Avsikten är att förslaget på  
 
Samverkansavtal går ut på remiss under våren 2022 för att därefter 
hanteras i samverkansstrukturen med sedvanliga rekommendationer till 
respektive huvudman som följd 
 
Socialförvaltningens arbete 
Arbetet med remissen har involverat MAS, enhetschefer för hemsjukvård 
och rehab samt utvecklingsstrateg. Förvaltningens sammantagna 
bedömning är att det inte finns några områden att lämna synpunkter på 
och föreslår därmed att nämnden ställer sig bakom remissförslaget utan 
synpunkter.   
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Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att ställa sig bakom remissvaret om samverkansavtal och översända det 
till Vårdsamverkan i Västra Götaland  
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 43  Dnr SN/2022-0078 
SN AU § 48 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 
Socialnämnden beslutar 
att fastställa upprättad Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har vårdgivaren 
dokumentationsskyldighet.  
 
Den 1 januari 2011 trädde den nya Patientsäkerhetslagen (2020:659) i 
kraft. Syftet med denna lag är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- 
och sjukvården och därmed jämförlig verksamhet. Enligt ska vårdgivaren 
dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för 
patientsäkerhetetsarbetet är fördelat inom verksamheten. 
 
Vårdgivaren skall senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken ska framgå 
 

• hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under kalenderåret 
• vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten  
• vilka resultat som uppnåtts 

 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att fastställa upprättad Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
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Kopia till 
SN diarie 
 

  

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 av 21 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

SN § 44   
 
 
IBIC - information 
 
Socialnämnden beslutar 
att notera informationen om IBIC 
 
Ordförandes förslag till beslut 
att notera informationen om IBIC 
 
Proposition 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
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SN § 45  SN/2022-0006 
SN AU § 44   
 
Förvaltningschefens information 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera förvaltningschefens information 
 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerade nämnden om aktuella 
händelser inom förvaltningen. 

• Flyktingar från Ukraina. 
• Hemtjänst; 

 samarbete Koster  
genomlysning av verksamheten 
fokus samverkan 

• Arbete budget 2022 
• Budget 2023, stora behov.  
• Revisioner 

 
Ordförandes förslag till socialnämndens beslut 
att notera förvaltningschefens information 
 
Proposition 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 46  SN/2022-0007 
 
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. 
 

• Hemsjukvård; fortsatt arbete med handlingsplan, ny 
verksamhetslokal 

• Chefsbyte personlig assistans 
• Rekrytering inför sommaren – svårt läge ffa hemtjänst 
• Förändring nattarbetstid 1 april.  
• Hur flyktingläget påverkar IFO 
• Upphandling Bemanningstjänster 

 
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 § 47  Dnr SN/2022-0008 
 
Anmälan av handling 
 
Socialnämnden beslutar  
att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
 

  

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 av 21 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

SN § 48  Dnr SN/2022-0009 
 
Delegationsbeslut 
 
Socialnämnden beslutar  
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av Socialnämndens 
delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna 
 
Delegeringsärenden för februari 2022 samt arbetsutskottets protokoll från 
2022-03-10 redovisas. 
Granskning av fem delegationsärenden visar att handläggningen följt de 
riktlinjer och rutiner som finns. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 49  Dnr SN/2022-0010 
 
Anmälan av ordförandebeslut 
 
Socialnämnden beslutar  
att ordförandebeslut enlig förteckning anmäls och läggs till handlingarna 
 

• SIS-placering LVM, PH 
• Ändring av delegationsändring 
• Beslut om Takåsen 

 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 50   
 
Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 
 
Inga rapporter. 
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SN § 51   
 
Anmälan av nya ärenden 
 
Inga nya ärenden. 
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