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SN § 163 Fastställande av föredragningslista 
Ärende: SN/2022-0190 

Socialnämndens beslut 
Att lägga till ärendet, Fastställande av socialnämndens arbetsutskott 2023-
2026 samt fastställa föredragningslistan 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Att lägga till ärendet; Fastställande av socialnämndens arbetsutskott 2023-2026 
samt fastställa föredragningslista 

Beslutsgång 
Ordförande frågar socialnämnden kan besluta att lägga till ärendet samt fastställa 
föredragningslistan och finner det så. 
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SN § 164 Internkontroll 2023 
Ärende: SN/2022-0250 

Socialnämndens beslut 
att anta Internkontrollplan för Socialnämnden 2023. 

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. 

På Socialnämndens möte i november diskuterades och arbetade nämndens 
ledamöter med en av förvaltningen framtagen bruttolista för internkontroll. 
Resultaten av dessa grupparbeten har sammanställts till ett förslag om 
Internkontrollplan för socialnämnden för 2023. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till 
Socialnämnden årligen. Redovisning skall härefter ske till kommunstyrelsen samt 
till kommunens revisorer 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan för Socialnämnden för 2023 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att anta 
Internkontrollplan för Socialnämnden 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan anta förslag till beslut och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke 
SAS, Socialt ansvarig samordnare Maria Eskel 
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SN § 165 Verksamhetsplan 2023 
Ärende: SN/2022-0237 

Socialnämndens beslut 
att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden godkänner årligen förvaltningens verksamhetsplan, planen är 
utformad utifrån en kommungemensam mall. 

Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska 
förverkligas det kommande året. Grunden för verksamhetsplanen är att den ska 
vara realistisk och att aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som 
verksamheten beräknar att genomföra. Verksamhetsplanen är sammanbunden 
med politiska målsättningar och budget.  

Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även 
den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten 
för aktiviteterna verksamheten planerar.  

Verksamhetsplanen är socialförvaltningens dokument. Det finns inga krav på att 
verksamhetsplanen skall skickas vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsplan för 2023 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens förvaltning föreslår Socialnämnden att godkänna förvaltningens 
förslag till verksamhetsplan för 2023. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande frågar om socialnämnden kan anta förslag till beslut och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke 
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SN § 166 Utökning av familjerådgivning 2023 
Ärende: SN/2022-0281 

Socialnämndens beslut 
att godkänna kostnadsökningen på familjerådgivningen för år 2023, som ryms 
inom ram. 

Sammanfattning av ärendet 
Familjerådgivningen Uddevalla samt Norra Bohuslän har som gemensam 
verksamhet varit i gång sedan 2013, då ett samverkansavtal slöts mellan 
kommunerna Uddevalla samt Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil. 
2023 kommer även Mellerud att ansluta vilket påverkar nedanstående 
kostnadsberäkning. Totalt finns två tjänster varav en servar Uddevalla och en 
servar övriga kommuner, med mottagning i Uddevalla samt i Tanum. Under 2022 
har en tillfällig utökning finansierad av Uddevalla tillförts Familjerådgivningen med 
upp till 40% extra tjänst.  

På grund av en väsentlig befolkningsökning i området samt ett ökat inflöde till 
familjerådgivningen krävs en utökning av minst en tjänst för att kunna nå upp till 
kvalitetskraven i en lagstadgad verksamhet. 

Kostnaden för Strömstad kommer då att öka från 197 tkr/år till 265 tkr/år. För 
2023 kommer dock kostnaden ligga på 199 tkr då första kvartalets kostnad 
kommer dras av då det beräknas ta ca tre månader innan rekryterad person kan 
vara på plats. Detta innebär att det blir en marginell kostnadsökning för 2023 och 
att den beräknade kostnadsökningen på ca 70.000 kr kommer först år 2024. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 av verksamhetschef Anna Almén 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslå socialnämnden besluta 

att godkänna kostnadsökningen på familjerådgivningen för år 2023, som ryms 
inom ram. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens kan besluta enligt arbetsutskottets förslag 
och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Anna Almén, verksamhetschef 
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SN § 167 Utökning av barnahus 2023 
Ärende: SN/2022-0282 

Socialnämndens beslut 
Att godkänna kostnadsökningen avseende verksamheten Barnahus för år 2023. 
Kostnaden för Strömstad ökar med 45 905 kr/år. 

Sammanfattning av ärendet 
Barnahus Fyrbodal startade år 2017 där Trollhättan är värdkommun, dvs äger 
huvudkontorsansvaret med en gemensam samordnare för de tre filialerna Åmål, 
Trollhättan och Uddevalla. Totalt samverkar 17 kommuner inom Barnahus 
Fyrbodal. 

Syftet med Barnahus Fyrbodal är att stärka barnperspektivet och ge barn och 
ungdomar den hjälp de behöver genom att berörda myndigheter, socialtjänsten, 
polis, åklagare och BUP, samverkar. 

  

I uppdraget ingår genom olika aktiviteter att bidra med kompetenshöjande 
insatser för kommunerna, polis och åklagare inom målgruppen för Barnahus, bla 
genom: 

• Samordning i ärenden, samråd, erbjuda konsultationer, utbildningsinsatser 

För att säkerställa kvaliteten i verksamheten och uppfylla de grundkrav som ingår i 
uppdraget som en av tre filialer i Barnahus Fyrbodal är det nödvändigt med 
utökning av en samordnartjänst för filial Uddevalla.  

Att utöka verksamheten med ytterligare en samordnare innebär en 
kostnadsökning för de deltagande kommunerna och för Strömstad innebär det en 
höjning per år från 117 126 kr till 163 031 kr, en kostnad på 45 905 kr/ år. 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 av verksamhetschef Anna Almén 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 

Att godkänna kostnadsökningen avseende verksamheten Barnahus för år 2023. 
Kostnaden för Strömstad ökar med 45 905 kr/år. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens kan besluta enligt arbetsutskottets förslag 
och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 168 Dialogärende Återrapport digitala matinköp 
Ärende: SN/2021-0285 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Utvecklingsstrateg Marcus Pettersson informera om de olika alternativen gällande 
digitala matinköp.  

Beslutsunderlag 
Information från utvecklingsstrateg Marcus Pettersson 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta att notera informationen och 
finner det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 169 Revidering av månadsuppföljning till 
socialnämnden 

Ärende: SN/2022-0299 

Socialnämndens beslut 
att anta reviderad version av Månadsuppföljning till socialnämnd 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Månadsuppföljning till socialnämnd. I revideringen har ett antal 
nyckeltal lagts till, inaktuella har tagits bort samt att dokumentet fått ny struktur 
för enklare orientering. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-07 signerad utvecklingsstrateg Marcus 

Pettersson 
• Reviderad Månadsuppföljning till socialnämnd  
• Reviderad Månadsuppföljning till socialnämnd med markerade ändringar 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

att anta reviderad version av Månadsuppföljning till socialnämnd 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan anta föreslagen revidering och finner 
det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Maria Eskel 
Mona-Back Åsberg 
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SN § 170 Fastställande av socialnämndens 
arbetsutskott 2023-2026 

Ärende: SN/2022-0315 

Socialnämndens beslut 
Att fastställa det av kommunfullmäktige valda presidiet för Socialnämnden under 
mandatperioden 2023 - 2026 som Socialnämndens interimistiska arbetsutskott 
fram till socialnämndens första sammanträde 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
För att göra en smidig övergång och ha ett aktivt och fungerade arbetsutskott vid 
årsskiftet för eventuella händelser som kräver omedelbar insats behöver det nya 
presidiet för mandatperioden 2023-2026 fastställas som Socialnämndens 
arbetsutskott för samma period. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Att fastställa det av kommunfullmäktige valda presidiet för Socialnämnden under 
mandatperioden 2023 - 2026 som Socialnämndens interimistiska arbetsutskott 
fram till socialnämndens första sammanträde 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan anta förslag till beslut under 
sammanträde och finner det så. 
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SN § 171 Initiativärende: (L) - Intraprenad på Pilen 5 
Ärende: SN/2022-0157 

Socialnämndens beslut 
att anse Initiativärendet besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna föreslår: 
att när SÄBO på Pilen 5 tas i bruk ska det i första hand vara en verksamhet i  
intraprenadform. Förvaltningen ska uppmuntra och söka medarbetare som vill  
prova denna driftsform. 

KF antog 2018-06-19 Riktlinje intraprenad. Dnr: KS/2018-0278. 
Intraprenaden är en självständig resultatenhet inom kommunens 
verksamhetsområden som ges ökade befogenheter och ansvar för verksamhet, 
ekonomi och personal. Intraprenaden är inte självständig i juridisk mening, utan 
ägs och drivs fortsatt kommunalt vilket innebär att det yttersta ansvaret för 
ekonomi och personal ligger på kommunen. 
Intraprenaden ska drivas inom ramen för de lagar, avtal, regler och 
styrdokument som gäller för övriga verksamheter inom kommunen. 
Intraprenaden ska ha samma tillgång till kommunens tjänster för stöd och  
service som övriga verksamheter, om inte annat anges i överenskommelsen. 

Förvaltningen har via intranätet efterfrågat intresse hos medarbetarna gällande 
intraprenad. Förvaltningen har under denna tidsperiod inte mottagit någon 
intresseanmälan gällande intraprenad på SÄBO.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16 av förvaltningschef, Helena Lilliebjelke 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att anse 
initiativärendet besvarat. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens kan besluta enligt förvaltningens förslag 
och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Hans-Robert Hansson 
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SN § 172 Information till nämnd - Hemtjänst 
Ärende: SN/2022-0191 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke och enhetschef Emelie Lundkvist informerar 
om åtgärder och dess effekter efter genomlysning av hemtjänsten. 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta att notera informationen och 
finner det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 173 Granskning av myndighetsutövning 
Ärende: SN/2022-0285 

Socialnämndens beslut 
att anta förvaltningens svar som sitt eget samt översända det till revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömstads kommun 
genomfört en granskning av myndighetsutövning avseende äldre och 
funktionsnedsatta inom socialnämnden. Granskningen visar att det finns 
utvecklingsområden avseende styrning, rättssäkerhet, enhetlighet och 
uppföljning. Ett antal förbättringsområden har identifierats och EY önskar ett 
skriftligt svar på vilka åtgärder Socialnämnden tänker vidta med anledning av det 
som framkommit i rapporten. Socialnämnden redogör för åtgärder som redan 
vidtagits eller kommer att vidtas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-05 av Anna Almén, Verksamhetschef 
Rapport: Granskning av myndighetsutövning Ernst & Young 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att anta förvaltningens svar 
som sitt eget samt översända det till revisionen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan anta förvaltningens förslag och finner 
det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Revisionen 
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SN § 174 Revidering delegationsordning inför 2023 
Ärende: SN/2022-0301 

Socialnämndens beslut 
att anta förvaltningens föreslagna ändringar i delegationsordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsordningen behöver nu revideras för att spegla den nya 
mandatperioden. 

Förändringarna som föreslås framgår av bifogat förslag till reviderad 
delegationsordning och är markerade med röd text samt överstrykningar.  

Nedan redogörs kort för den föreslagna förändringen: 
Under punkt 2.” Kompletterade beslutsrätt” (s.16) har revidering skett av 
namngivna ledamöter samt ändring av ledamöternas mandatperiod. Hänsyn har 
tagits till Ernst & Youngs granskning av andra kommuner där kritik givits ut då det 
inte framgått tydligt att det rör sig om ett förordnande och inte en delegation. 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning antagen 2022-09-29 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att anta förvaltningens 
föreslagna ändringar i delegationsordningen. 

Beslutet skickas till 
SN-diarie  
KS-diarie 
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SN § 175 Ekonomiskt utfall November 
Ärende: SN/2022-0241 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke redovisar novembers ekonomiska statistik. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan besluta att notera informationen och 
finner det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 176 Dialog - Budget 2023 
Ärende: SN/2022-0005 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen samt lämna till förvaltningschefen Helena Lilliebjelke att 
utreda hur Koster hemtjänst och Uddens korttid kan effektiviseras. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerar om utmaningar för budget 2023 

Demografi 
Postpandemi 
Kompetensförsörjning 
Ej kompensation för löneökningar 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Ligia Morales Ahlgren (S) föreslår att notera informationen samt 
lämna till förvaltningschefen Helena Lilliebjelke att utreda hur Koster hemtjänst 
och Uddens korttid kan effektiviseras. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta enligt eget förslag och finner 
det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke 
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Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 177 Förvaltningschefens information 
Ärende: SN/2022-0006 

Socialnämndens beslut 
att notera förvaltningschefens information. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerar nämnden om aktuella händelser 
inom förvaltningen. 

• SÄBO Pilen 5 – KS 
• Tvist betaldagar Sahlgrenska 
• Fokus ekonomi, påbörjat arbete med effektiviseringar för 2023 
• Utmaningar framåt; volymökningar, medarbetarunderskott och ekonomi 
• Stort TACK för gott samarbete under denna mandatperiod! 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta att notera förvaltningschefens 
information och finner det så. 

Beslutet skickas till 
att notera förvaltningschefens information. 
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Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 178 Verksamhetschefernas information 
Ärende: SN/2022-0007 

Socialnämndens beslut 
att notera verksamhetschefernas information. 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Almén, verksamhetschef Individ och omsorg, och Joakim Möller, 
verksamhetschef Boende/daglig verksamhet informerar nämnden om aktuella 
händelser inom förvaltningen. 

• Covid-19 
• Ökad ärendemängd IFO; Våld i nära, barnavård, bistånd 
• Granskning av verksamheter som arbetssätt; Hemsjukvård/Rehab, Hemtjänst 
• Satsning på ledarskap 
• Organisationsförändring 2019/2020 där Arbete- och Försörjning skapats 
• IBIC – projekterat och satt igång 
• Bemanningsfrågor – heltid från 66 % till 80 % 
• Stjärnmärkt, BPSD, Senior Alert 
• Digitalisering har gett konkreta resultat 
• Samverkan prioriterat; ökad samverkan med BUF 
• God och nära vård har tagit steg framåt 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta att notera 
verksamhetschefernas information och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
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Telefon:  

 

SN § 179 Ej verkställda beslut Kvartal 2-3 
Ärende: SN/2022-0003 

Socialnämndens beslut 
att godkänna förteckningarna över ”Ej verkställda beslut” för kvartal 2 och 3. 

att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige, och 
revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO 

  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om 
en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader. Nämnden ska på 
motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom tre månader.  

För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av 
bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.  

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-07 av nämndsekreterare Pamela Olsén 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
att godkänna förteckningarna över ”Ej verkställda beslut” för kvartal 2 och 3. 

att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige, och 
revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta enligt förlag och finner det så. 

Beslutet skickas till 
SN-diariet 
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Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 180 Rapporter från socialnämndens ledamöter 
Ärende: SN/2020-0042 

Sammanfattning av ärendet 
Inga rapporter att anmäla. 
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Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 181 Anmälan av handling 
Ärende: SN/2022-0008 

Socialnämndens beslut 
att förteckningen "Anmälan av handling" anmäls och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna domar och beslut från domstolsväsendet samt beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som är av vikt för socialnämndens 
framtida arbete. Även inbjudningar gällande kurser riktade till socialnämnden ska 
redovisas. 

Domar och beslut förvaras p.g.a. sekretess på socialförvaltningen. 
Ta kontakt med nämndsekreterare om tillgång till dokumentation önskas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-07 av nämndsekreterare Pamela Olsén 
Förteckning ”anmälan av handling” 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att förteckningen "Anmälan av 
handling" anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta att godkänna förteckningen och 
finner det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 182 Anmälan av ordförandebeslut 
Ärende: SN/2022-0010 

Sammanfattning av ärendet 
Inga beslut att anmäla 
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Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 183 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärende: SN/2022-0009 

Socialnämndens beslut 
att godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Delegeringsärenden för november 2022 samt arbetsutskottets protokoll från 
2022-12-01 och 2022-12-14 redovisas. 

Anna-Lena Carlsson (C) har granskat Vuxen- missbruk och försörjningsstöd. Vid tre 
av fem ärenden hade saknades journalanteckning om att beslutet hade 
kommunicerats till brukaren, i ett fall helt och de övriga två efter beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-07 av nämndsekreterare Pamela Olsén 
Återkoppling socialnämndens granskning av delegationsbeslut Vuxen - missbruk, 
försörjningsstöd ifylld av Anna- Lena Carlsson (C) 
Återkoppling socialnämndens granskning av delegationsbeslut Bistånd- äldre 
funktionsnedsatta ifylld av Pia Tysklind (S) 
 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
att förteckning som fattats med stöd av Socialnämndens delegationsordning 
anmäls och läggs till handlingarna 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna informationen och finner att 
så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 
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SN § 184 Nedläggning av faderskapsutredning 

Sammanfattning av ärendet 
Sekretess 

Beslutet skickas till 
Akten 
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