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SN § 166

Protokolljustering
Socialnämnden beslutar
att utse Hans-Robert Hansson (L) att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet
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SN § 167

Fastställande av föredragningslista
Socialnämnden beslutar
att fastställa föredragningslista enligt utskick med tillägg av ett nytt
ärende:
•
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SN § 168

SN/2020-0006

Förvaltningschefen rapporterar
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerar nämnden om aktuella
händelser inom förvaltningen.
•

Covid-19
Status – stor spridning i regionen
Möjlighet till besöksförbud SÄBO
Vaccination
Coronakommissionen

•

Genomlysning HSL

•

Pågående i förvaltningen nu: Arbete med verksamhetsplan,
verksamhetsberättelse, texter för publicering, internbudget

•

Julfilm som tack till medarbetarna

•

Stort tack för gott samarbete under hösten

Socialnämnden beslutar
att notera förvaltningschefens information
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SN § 169

SN/2020-0007

Information från verksamheterna
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
Övergripande:
• Information – omställningskontoret
• Rekrytering av personal pågår, planerad start jan-feb
• Covid-19 – anpassning utifrån nya riktlinjer och beslut pågår
• Arbete med verksamhetsberättelse och måluppföljning
Arbete och försörjning:
• Rekrytering av ytterligare en arbetsmarknadskonsulent pågår
Individ- och familjeenheten:
• Hårt tryck, stort behov av ytterligare en familjebehandlare, ökning
av placeringar
• 1:e socialsekreterare tillträtt sin tjänst
• Ny handläggare på missbruk/Våld i nära tillträtt sin tjänst
Insatser i hemmet
• Nytt ärende från hemtjänst till personlig assistans
• Hemtjänst city har flyttat, nu påbörjas arbetet med ny större lokal
gemensamt med hemtjänst hemsjukvård
• Tunstall – arbete med sammanställning av de delar Tunstall ej
levererat pågår, all fakturering gås igenom för 2018-2020 och
kommer kravställas. Regelbunden uppföljning med tunstall med
upphandling och kommunjurist
• Ny tillfällig chef på hemsjukvården – Fredrik Karlsson SSK, tidigare
erfarenhet som chef för HSV i Tanum och
Ambulansjukvården/Rekryteringen pågår för tillsvidaretjänst. Del
av genomlysning har rapporterats av till HSV – blandade reaktioner
på det som framkommit i intervjuerna men det finns önskan om
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•

förändring och ordning och reda. Man arbetar just nu med
anpassning av schema för SSK.
Storhelgerna ser stabila ut vad gäller bemanning på enheterna,
med förbehåll för ev. frånvaro p.g.a. Covid-19, finns timvikarier för
normal frånvaro.

Boende/daglig verksamhet
• Uppdatering Solbo
• Kostnadsökningar Opalen p.g.a. nytt omfattande ärende
• Spinnaren ökade personalkostnader p.g.a. ökade behov hos de
boende
• Ombyggnad avd. vit – Tilldelningsbeslut taget, byggstart nu i vår
• Kompetensutveckling Stjärnmärkt i full gång på Solbogården och
Gruppboende demens
• Aktiviteter på SÄBO extra fokus för att motverka effekter av
mindre besök – Luciatåg med personal, Konserter på distans,
digitala, aktiviteter (UF) och samtal med anhöriga på distans med
storskärm och ljudutrustning
• Kö till SÄBO
Socialnämnden beslutar
att notera informationen från verksamheterna
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SN § 170

Dnr SN/2020-0275

Samarbetsavtal med Orvelin Fastigheter AB
Socialnämnden beslutar
1. att uppdra åt förvaltningschef att ta fram samarbetsavtal avseende
bostäder med Orvelin Fastigheter AB samt att underteckna det
2. att under förutsättning att samarbetsavtalet är undertecknat ingå
överenskommelse avseende bostäder med Orvelin Fastigheter AB
3. att uppdra åt förvaltningschef att underteckna överenskommelsen
Sammanfattning av ärendet
Orvelin Fastigheter AB erbjuder Strömstads kommun att hyra eller
förmedla sex (6) lägenheter i samband med byggnation av hyresrätter i
kvarteret Skepparen 8.
Erbjudandet 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 avser även motsvarande antal lägenheter i Orvelin
Fastigheter AB:s befintliga bestånd inom Strömstads kommun.
Lägenheterna ska om möjligt vara fördelade mellan flera bostadshus.
Orvelin Fastigheter AB och Strömstads kommun ska för att reglera
överenskommelsen ingå ett samarbetsavtal om anskaffning av bostäder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-16 signerad av verksamhetschef Anna
Almén.
Överenskommelse daterad 2020-12-14
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
1. att Ingå överenskommelse avseende bostäder med Orvelin
Fastigheter AB
2. att uppdra åt förvaltningschef att underteckna överenskommelsen
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3. att uppdra åt förvaltningschef att ta fram samarbetsavtal avseende
bostäder med Orvelin Fastigheter AB samt att underteckna det
Yrkande
Britt Eriksson yrkar följande:
1. att uppdra åt förvaltningschef att ta fram samarbetsavtal avseende
bostäder med Orvelin Fastigheter AB samt att underteckna det
2. att under förutsättning att samarbetsavtalet är undertecknat ingå
överenskommelse avseende bostäder med Orvelin Fastigheter AB
3. att uppdra åt förvaltningschef att underteckna överenskommelsen
Anders Karlsson (MP) och Anna-Lena Carlsson (C) bifaller yrkandet.
Proposition
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut antas mot Britt
Erikssons yrkande och finner bifall till yrkandet.

Kopia till:
SN diarie, Helena Lilliebjelke
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SN § 171

Dnr SN/2020-0001

Ekonomi 2020
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för
november månad 2020
Sammanfattning av ärendet
Controller Dennis Arvidsson redogör för ekonomi för november månad
2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-03 signerad av controller Dennis
Arvidsson.
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för
november månad 2020
Proposition
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att
så sker.
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SN § 172
SN AU § 194

Dnr SN/2020-0028

Uppföljning Intern kontrollplan 2020
Socialnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2020
att rapport gällande uppföljning av internkontrollplan 2020 skickas till
kommunstyrelsen och till kommunens revisorer
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 2020-11-23 signerad av kvalitetscontroller
Suzanne Kinghed
Rapport: Uppföljning Intern kontrollplan 2020
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2020
att rapport gällande uppföljning av internkontrollplan 2020 skickas till
kommunstyrelsen och till kommunens revisorer
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.
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Kopia till
SN diarie, kvalitetscontroller
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SN § 173
SN AU § 192

Dnr SN/2020-0255

Riktlinjer för resursfördelning inom insatser i hemmet och
särskilt boende
Socialnämnden beslutar
att anta Riktlinjer för resursfördelning inom insatser i hemmet och särskilt
boende
att riktlinjen revideras dec 2021
Sammanfattning av ärendet
Syftet med en resursfördelningsmodell är att brukarna ska få en likvärdig
vård och omsorg utifrån sina behov. Syftet är också att inom kommunens
ekonomiska ramar få en rättvis resursfördelning, en hög effektivitetsgrad
samt en likvärdig kvalitetsnivå mellan verkställighetens olika utförare.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23 signerad verksamhetschef Jennie
Persson
Förslag till riktlinjer för resursfördelning
Socialnämndens arbetsutskotts/ Förvaltningens förslag till
socialnämndens beslut
att anta Riktlinjer för resursfördelning inom insatser i hemmet och särskilt
boende
att riktlinjen revideras dec 2021
Förslag till beslut under sammanträdet
att utvärdera och revidera riktlinjen dec 2021
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.
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Kopia till
SN diarie, ledningssystemet
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SN § 174

Dnr SN/2019-0228

Revidering av riktlinjer för färdtjänst
Socialnämnden beslutar
att godkänna revidering av riktlinjer gällande färdtjänst och riksfärdtjänst
med följande tillägg:
att under 2.9 införa ett maxtak för egenavgift om 80 kr
att under 2.12 lägga till att resor ska beställas senast en timme i förväg
att utvärdera och revidera riktlinjerna i december 2021
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att det under 2019/2020 inkom medborgarförslag och
synpunkter från kommuninvånare och kommunala funkisrådet i Strömstad
samt att det kommer att ske förändringar inom kollektivtrafiken i Västra
Götaland som påverkar egenavgiftsberäkningen för färdtjänstresor, har
det skett en översyn av nuvarande riktlinjer för färdtjänst och
riksfärdtjänst.
På socialnämndens sammanträde 2020-09-24 återremitterades förslaget
till riktlinjer då nämnden önskade få svar på frågor innan man gick till
beslut.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-03 signerad av verksamhetschef Anna
Almén
Slutligt förslag riktlinjer färdtjänst-riksfärdtjänst
SN § 123 2020-09-24
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-28 signerad av verksamhetschef Joakim
Möller
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att godkänna revidering av riktlinjer gällande färdtjänst och riksfärdtjänst
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Tilläggsyrkande
att under 2.9 införa ett maxtak för egenavgift om 80 kr
att under 2.12 lägga till att resor ska beställas senast en timme i förväg
att utvärdera och revidera riktlinjerna i december 2021
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
tillsammans med tilläggsyrkandena antas och finner att så sker.
Kopia till
SN diarie, ledningssystemet
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SN § 175
SN AU § 195

Dnr SN/2020-0014

Motion Våldet går inte i pension
Socialnämnden beslutar
att genom sitt yttrande föreslå kommunfullmäktiga besluta:
1. att bifalla motionens förslag om att berörda yrkesgrupper i
kommunen får utbildning med information om hur våld mot äldre
kan förebyggas, identifieras och hanteras. Ett sätt kan vara en webutbildning personal genomgår vid nyanställning.
2. att anse motionens förslag, att särskilda uppsamlingsheat görs i
början av varje sommar så att även sommarvikarier får ta del av
informationen, besvarat genom att-sats 1
3. att bifalla motionens förslag om att det, på de enheter det saknas,
tas fram tydliga rutiner och ansvarsfördelning för hur personalen
ska agera vid våld eller misstanke om våld
4. att bifalla motionens förslag om att det tas fram information till
anhörigvårdare i Strömstad om det stöd de har rätt till.
Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, har 2019-11-07 inkommit med en
motion till kommunfullmäktige ”Våldet går inte i pension” som remitterats
till socialnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag:
TS daterad 2020-11-11 signerad av verksamhetschef Anna Almén.
KSAU § 289, 2019-12-11
Motion från FI
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktiga besluta:
1. att bifalla motionens förslag om att berörda yrkesgrupper i
kommunen får utbildning med information om hur våld mot äldre

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 19 av 31

Sammanträdesdatum

2020-12-17

kan förebyggas, identifieras och hanteras. Ett sätt kan vara en
web-utbildning personal genomgår vid nyanställning.
2. att anse motionens förslag, att särskilda uppsamlingsheat görs i
början av varje sommar så att även sommarvikarier får ta del av
informationen, besvarat genom att-sats 1
3. att bifalla motionens förslag om att det, på de enheter det saknas,
tas fram tydliga rutiner och ansvarsfördelning för hur personalen
ska agera vid våld eller misstanke om våld
4. att bifalla motionens förslag om att det tas fram information till
anhörigvårdare i Strömstad om det stöd de har rätt till.
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
KS diarie, SN diarie
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SN § 176
SN AU § 196

Dnr SN/2020-0135

Motion om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i
Strömstad som omfattas av gymnasielagen från feministiskt
initiativ
Socialnämnden beslutar yttra sig enligt följande
1.

att anse motionens första yrkande, att ge Socialförvaltningen i
uppdrag att optimera stödet för de personer i kommunen som
omfattas av gymnasielagen, med fokus på utbildning, boende och
arbete, besvarat med hänvisning till Kommunstyrelsens beslut
2020-10-28, § 167

2.

att hänvisa motionens andra yrkande, att utreda möjligheten att
ge även dessa Strömstadsbor kötid i Strömstadsbyggen från deras
ankomst till Strömstad, till Strömstadsbyggens styrelse, då det inte
ligger inom socialnämndens ansvarsområde

3.

att avstå från att yttra sig om motionens tredje yrkande, att
utreda möjligheten att i projektform rekrytera personal som kan
hjälpa dessa unga vuxna att rikta in sig mot rätt utbildning och
arbete, med hänvisning till att arbetet med stöd och
yrkesvägledning ligger inom barn- och utbildningsnämndens
ordinarie uppdrag

4.

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt initiativ lade fram en motion i kommunfullmäktige 2020-0311, om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstads
kommun som omfattas av gymnasielagen. Kommunfullmäktige beslutade
2020-04-23 att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 att remittera
motionen till socialnämnden för beredning och yttrande.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-26 signerad av integrationssamordnare
Thomas Niklasson.
Motion från FI
KS AU § 132
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
1. att anse motionens första yrkande, att ge Socialförvaltningen i
uppdrag att optimera stödet för de personer i kommunen som
omfattas av gymnasielagen, med fokus på utbildning, boende och
arbete, besvarat med hänvisning till Kommunstyrelsens beslut
2020-10-28, § 167
2.

att hänvisa motionens andra yrkande, att utreda möjligheten att
ge även dessa Strömstadsbor kötid i Strömstadsbyggen från deras
ankomst till Strömstad, till Strömstadsbyggens styrelse, då det inte
ligger inom socialnämndens ansvarsområde

3.

att avstå från att yttra sig om motionens tredje yrkande, att
utreda möjligheten att i projektform rekrytera personal som kan
hjälpa dessa unga vuxna att rikta in sig mot rätt utbildning och
arbete, med hänvisning till att arbetet med stöd och
yrkesvägledning ligger inom barn- och utbildningsnämndens
ordinarie uppdrag

4.

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen

Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
KS diarie, SN diarie
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SN § 177
SN AU § 197

Dnr SN/2020-0205

Begäran om yttrande, IVO
Socialnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget och sända det till Inspektionen för vård
och omsorg
Sammanfattning av ärendet
Ej verkställt beslut inom tidsram gällande kontaktperson, ärendet
verkställdes från 1a oktober.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-26 signerad av enhetschef Glenn
Hasselberg.
Begäran om yttrande.
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att anta yttrandet som sitt eget och sända det till Inspektionen för vård
och omsorg
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
IVO, SN diarie
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SN § 178

Dnr SN/2020-0274

Projektorganisation för planering av lokaler avsedda för
särskilda boenden
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om planering av lokaler avsedda för särskilda
boenden
Socialnämnden förväntar sig att kontinuerligt uppdateras under arbetets
gång.
Socialnämnden önskar att även socialnämndens andre vice ordförande
adjungeras till styrgruppen.
Sammanfattning av ärendet
2020-11-20 fattade KSO ett ordförandebeslut där kommundirektören fick i
uppdrag att bilda en styrgrupp för planering av lokaler avsedda för särskilt
boende tillsammans med socialchefen. Syftet är att styrgruppen med hjälp
av en kommunövergripande projektgrupp ska ta fram en plan för hur
kommunens behov av platser i särskilda boenden under de kommande 10
åren ska tillgodoses.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-08 signerad av utvecklingsstrateg
Marcus Pettersson.
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att notera informationen om planering av lokaler avsedda för särskilda
boenden
Tilläggsyrkande
Socialnämnden förväntar sig att kontinuerligt uppdateras under arbetets
gång.
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Socialnämnden önskar att även socialnämndens andre vice ordförande
adjungeras till styrgruppen.
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
tillsammans med tilläggsyrkandena antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie, KS diarie
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SN § 179

Dnr SN/2020-0005

Budget 2021
Socialnämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till användande av statsbidrag
på 5,7 Mkr
Beslutsunderlag:
Muntlig dragning av förvaltningschef Helena Lilliebjelke och controller
Dennis Arvidsson.
Förslag till beslut under sammanträdet
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till användande av statsbidrag
på 5,7 Mkr
Proposition
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och
finner att så sker.

Kopia till
SN diarie
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SN § 180

Dnr SN/2020-0265

Sammanträdestider 2021
Socialnämnden beslutar
att godkänna förslag till sammanträdestider 2021
Beslutsunderlag:
Förslag till sammanträdestider 2021
Ordförandes förslag till beslut
att godkänna förslag till sammanträdestider 2021
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 § 181

Dnr SN/2020-0008

Anmälan av handling

Socialnämnden beslutar
att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna
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SN § 182

Dnr SN/2020-0009

Delegationsbeslut
Delegeringsärenden för november 2020, arbetsutskottets protokoll från
2020-12-03 redovisas.
Granskning av 5 delegationsärenden visar att handläggningen följt de
riktlinjer och rutiner som finns.
Socialnämnden beslutar
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av Socialnämndens
delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna
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SN § 183

Dnr SN/2020-0010

Anmälan av ordförandebeslut
•

LVU flytt, CH

Socialnämnden beslutar
att ordförandebeslut enligt förteckning som fattats med stöd av
Socialnämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna
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SN § 184

Rapporter från Socialnämndens ledamöter
Ansökan om medel till digitalt utanförskap samt Träffpunkten har beviljats
medel från Folkhälsorådet.
Hans-Robert Hansson rapporterar från utbildning i Agenda 2030 samt
Internationella funktionshinderdagen.
Pia Tysklind, Ligia Morales och Anna-Lena Carlsson rapporterar från
digitalt möte med HSNs presidie:
Info om Mini-Maria som vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till
21 år som har frågor eller bekymmer kopplade till alkohol eller droger
samt deras föräldrar eller anhöriga. Vi ser över vårt behov om att ev. delta
i pilot.
Redovisning av statistik m.m.
Rehabbassängen, nytt avtal.
Ronden.
Socialnämnden beslutar
att notera informationen från socialnämndens ledamöter
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SN § 185

Anmälan av nya ärenden
Inga nya ärenden.
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