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SN § 111 Fastställande av föredragningslista 
Ärende: SN/2022-0190 

Socialnämndens beslut 
att fastställa föredragningslista enligt utskick med följande ändring: 

att ärendet "Återrapport digitala matinköp" utgår, Ärendet "Intraprenad", ett 
initiativärende från Hans-Robert Hansson (L) läggs till samt ändring av plats på 
punkt 9 och 10. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att ärendet "Återrapport digitala matinköp" ska utgå och ett 
tillägg att få information gällande "Intraprenad", ett initiativärende av Hans-
Robert Hansson (L) samt ett platsbyte av punkt 9 delårsbokslut och 10 
användande av stadsbidrag 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med ordförandens 
förslag och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 112 Rekommendation kunskapsstyrning 
socialtjänst –information  

Ärende: SN/2021-0109 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 10 juni 2022 beslutat 

att förlänga rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett 
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och 
med 2024. 

Beslutet om förlängning innebär att deltagande kommuners finansiering för 2024 
blir densamma som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen, det vill 
säga 1,95 kr/invånare i kommunen/år.  

Kostnaden för respektive kommun påverkas inte av antalet deltagande 
kommuner. SKR:s kansli kommer senast den 1 september 2022 att återkomma om 
tillvägagångssätt för kommunerna att senast den 1 december 2022 meddela sitt 
ställningstagande inför 2024. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-02 av Maria Eskel, SAS (Socialt Ansvarig 
Samordnare) 
Meddelande från SKR om förlängd rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter till och med 2024. 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden  

att notera informationen. 

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

Beslutet skickas till 
SKR med ärende nr 22/00731  
Diarie nr 18/00295,  
Jennie Nilsson controller 
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SN § 113 Revidering av delegationsordning, Lex Lilla 
hjärtat 

Ärende: SN/2022-0168 

Socialnämndens beslut 
att anta förvaltningens föreslagna ändringar i socialnämndens delegationsordning  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens delegationsordning behöver revideras utifrån ny lag ”Lex Lilla 
hjärtat”, den innehåller fem lagändringar för att stärka principen om barnets 
bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn. 

Dessutom kompletteras delegationsordningen med delegation gällande elevhem, 
då det inte finns i delegationsordningen sedan tidigare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 av Maria Eskel SAS (Socialt Ansvarig 
Samordnare) 
Förslag till reviderad delegationsordning, där tillägg är markerad med röd text. 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 

att anta föreslagna ändringar i socialnämndens delegationsordning. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag, med föreslagen ändring, och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Diarie 
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SN § 114 Förlängning av avtal gällande 
verksamhetssystemet Treserva 

Ärende: SN/2022-0169 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen om att förlänga gällande grundavtal med 
avtalsbeteckning Strömstad121221, med 2 år att gälla under perioden 2023-01-01 
-- 2024-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Befintligt avtal med avtalsbeteckning Strömstad121221 behöver förlängas med 
två år för att löpa under tiden som upphandling av nytt verksamhetssystem 
startas upp och genomförs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 av utvecklingsstrateg Marcus Pettersson 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 

att notera informationen om att förlänga gällande grundavtal med 
avtalsbeteckning Strömstad121221, med 2 år att gälla under perioden 2023-01-01 
-- 2024-12-31. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 115 Medborgarförslag Hemvaktmästaren 
Ärende: SN/2021-0315 

Socialnämndens beslut 
att hemvaktmästartjänsten inte återinsätts då det ekonomiskt läge inte ger 
utrymme för denna typ av verksamhet i nuläget då tjänsten inte heller är 
lagstadgad. 

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 
I Strömstads kommun fanns under perioden 2004 – 2018 tjänsten 
hemvaktmästare, en sorts fixartjänst som riktade sig till målgruppen äldre 70 +, 
samt de som har funktionsnedsättning. Tjänsten låg organisatoriskt först under 
AME, därefter under LSS-verksamhetens dagliga verksamhet. 2018 gjordes 
bedömningen inom förvaltningen att dessa arbetsuppgifter inte tillgodosåg 
brukarnas behov. Yttre servicetjänster slutade utföras före 2016, vilket 
motiverades med att insatserna blev för kostsamma för att det skulle anses 
rimligt. I praktiken är alltså dessa tjänster borttagna och det har nu inkommit ett 
medborgarförslag som föreslår att det ska återinföras, främst för att förebygga 
fallolyckor. 

2020 övergick Arbetsmarknadsenheten till kommunens individ- och 
familjeomsorg. Arbetsmarknadsenhetens främsta uppdrag är att utifrån 
deltagarnas behov tillhandahålla verksamheter som syftar till att ge en utveckling 
för deltagarna där målet på sikt är att individerna ska komma ut i egen 
försörjning. Förvaltningens bedömning är att verksamheter som kräver att 
tjänster som ska kunna utföras på specifika tider och inom rimlig väntetid inte bör 
läggas inom vare sig AME eller daglig verksamhet, då det inte alltid finns deltagare 
i alla verksamheter samt att de deltagare som finns inte alltid har en jämn 
förväntad arbetskapacitet. 

Förvaltningen föreslår därför två olika alternativ:  

1. Ingen förändring, hemvaktmästartjänster finns, som idag, för de som bor på 
särskilt boende. 

2. Tjänsten förs över till annan enhet inom socialförvaltningen där riktlinjer 
upprättas i syfte att avgränsa tjänsten till fallpreventiva åtgärder, en tjänst 
som hemvaktmästare tillsätts vilket möjliggör tjänsten att breddas även till 
ordinärt boende. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Fakta och statistik 
Bilaga 2 - Fixartjänster i Sveriges kommuner - Kartläggning och samhällsekonomisk 
analys (2013) 
Tjänsteskrivelse signerad 2022-08-02 av verksamhetschef Anna Almén 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialförvaltningens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta 
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att hemvaktmästartjänsten inte återinsätts då det ekonomiskt läge inte ger 
utrymme för denna typ av verksamhet i nuläget då tjänsten inte heller är 
lagstadgad. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Diariet 
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SN § 116 Rekommendation Handlingsplan för psykisk 
hälsa 2023-2024 

Ärende: SN/2021-0011 

Socialnämndens beslut 
att anta förslag till förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 
2018-2022 för perioden 2023-2024. 

Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund har den 10 december 2020 
beslutat att rekommendera kommunerna att anta förslag till förlängning av 
Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018 - 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03 signerad av verksamhetschef Anna Almén. 
§ 113 Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022, Fyrbodal 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslå socialnämnden besluta 

att anta förslag till förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 
2018-2022 för perioden 2023-2024. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Fyrbodal 
Diariet 
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SN § 117 Genomlysning 
Ärende: SN/2022-0095 

Socialnämndens beslut 
 att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta utefter framtagen handlingsplan 

Sammanfattning av ärendet 
Behov och beviljade timmar inom hemtjänsten har under senaste året ökat 
kraftigt inom Strömstad kommun. Budget för beviljade timmar överskrids vilket 
ger ett ekonomiskt underskott. Under 2021 ökade andelen beviljade timmar med 
ca 20 procent. De kommande åren väntas en stor ökning relaterat till att allt fler 
blir äldre (80 +) samt att alltmer sjukvård kan ges i hemmet i stället för på sjukhus. 

Verksamheten behöver ha en robust organisation som möter brukarnas behov 
tillsammans med en ekonomi i balans och en god arbetsmiljö för medarbetarna. 
Utifrån ovanstående har förvaltningschefen beslutat om en extern genomlysning 
av verksamheten. 

Genomlysningen visar två större utvecklingsområden:  

• Tydliggöra uppdrag, forum och den röda tråden i styrning och ledning och 
säkerställa ett tydligt beslutsfattande baserat på analys, prioriteringar och 
uppföljning samt 

• Ta fram tvärfunktionella, gemensamma och förbättrade processer med 
ändamålsenliga forum för att utgå från brukarens perspektiv och stärka 
medarbetarnas engagemang i utveckling av verksamheten. Praktiskt sätt, att 
inkludera hela förvaltningens spännvidd (från bistånd till verkställighet) för 
att öka samsyn och kommunikativ tydlighet vilket kommer att ge lugn i 
organisationen. 

  

Förvaltningen har utefter genomlysningen tagit fram en handlingsplan för att nå 
en effektiv organisation med budget i balans där följande delar ingår.  

• Öka kunskapen hos enhetschefer i analys för att kunna fatta rätt beslut i det 
som påverkar budget. Följ relevanta nyckeltal och systematisk uppföljning. 

• Fokus på planering av insatser utifrån nämndens beslutade brukartal 
tillsammans med optimerad bemanning. 

• Aktivt arbete med rehabilitering och övertid. 
• Fokus på kärnuppdraget som enhetschef 
• Helhetssyn och samverkan i förvaltningen. 
• Följa fattade beslut och rutiner. 
• IBIC – fortsätta med införande i förvaltningen 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21 av Helena Lilliebjelke, förvaltningschef 
Genomlysning hemtjänstverksamheten 
Handlingsplan Genomlysning Hemtjänst 
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Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag  

att arbeta utefter framtagen handlingsplan. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Jennie Persson, verksamhetschef 
Helena Lilliebjelke, förvaltningschef 
  
  



Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 13 (26) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-09-29 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon:  

 

SN § 118 Användandet av statsbidrag 
Ärende: SN/2022-0205 

Socialnämndens beslut 
att godkänna användandet av 2 mkr av prestationsinriktat statsbidrag för åtgärder 
inom biståndsenheten och hemtjänstverksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har under flera år arbetat med optimerad bemanningen, vilket 
innefattar att öka andelen heltidsanställda och minska andelen timanställda.  

Under 2022 kunde Sveriges kommuner söka ett prestationsinriktat statsbidrag där 
två kriterier fanns angivna:  

• att uppnå en god nivå av timanställda i förhållande till tillsvidareanställda  
• en tydlig förbättring av andelen timanställda i förhållande till 

tillsvidareanställda.  

Socialnämnden uppnådde bägge kriterierna och fick därför statsbidrag 
motsvarande 17 062 824kr. Bidraget är beviljat som generellt medel och ingen 
återbetalning kommer att vara aktuell. Bidraget skall användas under 2022 och 
2023.  

Socialnämnden står inför stora demografiska utmaningar där andelen personer 80 
år och äldre förväntas öka med 400 personer under åren 2020–2030 i kommunen. 
Personer som är 80 år och äldre är de som behöver Socialnämndens insatser i 
allra högst grad.  

Socialförvaltningen har under halva 2021 och 2022 haft en kraftig ökning av 
andelen beviljade timmar i hemtjänsten, och kostnaderna för verksamheten har 
ökat betydande.  

Biståndsenheten möter fler brukare med mer omfattande behov jämfört med 
tidigare samt att antalet brukare har ökat vilket följer av den demografiska 
utvecklingen. Förvaltningen har ett pågående förbättringsarbete med att 
implementera IBIC där processen startar på bistånd. För att fullfölja 
implementeringen och få effekt även i verkställighet inom hemtjänst krävs en 
tillfällig personalförstärkning på biståndsenheten. Förstärkningen bedöms vara en 
konsultkostnad upp till 8 månader motsvarande 1 mkr.  

Fram till juli 2022 har hemtjänsten ett underskott motsvarande ca 9 mkr 
gentemot budget. Analysen visar att underskottet bland annat kan relateras till: 

• att beviljade timmar har ökat,  
• en kostnadsökning av bemanning på Koster där en effektivisering inte gått att 

genomföra  
• beroende på brukar- och personalplanering som inte är tillräckligt effektiv.  

En genomlysning av verksamheten pågår som stödjer ovanstående.  
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För att snarast få ekonomisk effekt behöver en tillfällig personalresurs tillsättas 
med syfte att skapa ett strukturerat arbetssätt, med effektiv brukar- och 
personalplanering. Personalresursen beräknas motsvarande 1 mkr.  

Ekonomisk prognos görs för helår i september och förvaltningen återkommer 
efter bedömning av prognos med förslag på plan gällande resterande del av 
statsbidraget.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-26 av verksamhetschef Helena Lilliebjelke 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden  

att godkänna användandet av 2 mkr av prestationsinriktat statsbidrag för åtgärder 
inom biståndsenheten och hemtjänstverksamheten. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Helena Lilliebjelke förvaltningschef 
Diariet 
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SN § 119 Delårsbokslut 
Ärende: SN/2022-0217 

Socialnämndens beslut 
att godkänna socialnämndens tertialrapport per augusti 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Jennie Nilsson redogör gällande ekonomi för augusti månad 2022 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialförvaltningens föreslår Socialnämnden 

att godkänna socialnämndens tertialrapport per augusti 2022 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna redovisningen av 
tertialrapporten och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 120 Budget 2023 
Ärende: SN/2022-0005 

Socialnämndens beslut 
att större placeringar fortsatt finansieras centralt och att socialnämndens 
budgetunderskott för 2023 täcks med det ettårigt prestationsinriktade statsbidrag 
motsvarande 7 610 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet innehåller förslag Budgetskrivelse 2023 med tillhörande mål samt taxor 
och avgifter. 

Som bilaga till budgetskrivelsen finns Socialnämndens taxa. 

Kompletterande information: 

Prestationsinriktat statsbidrag och budget 2023 

I juni 2022 erhöll Socialförvaltningen ett prestationsinriktat statsbidrag avseende 
minskad andel timanställda, en summa om 17 062 825 kr. Enligt RKR (rådet för 
kommunal redovisning) skall ett generellt statsbidrag periodiseras rak över den tid 
de är avsedda för, vilket innebär att cirka 6,3 mnkr avser 2022 och 10,8 mnkr 
avser 2023. Tillfällig inkomstökning 2022 och 2023. 

År 2022 planeras medlen täcka underskotten inom framför allt hemtjänst och 
ökade placeringskostnader. Kostnader för placeringar fortsätter belasta budgeten 
kommande år. 

År 2023 planeras 2 mkr av medlen täcka kostnader för insatser gällande arbete 
med hemtjänst inom både bistånd och verkställighet utefter den genomlysning 
som gjorts av verksamheten. Socialnämnden har inför 2023 även ökade kostnader 
för placeringar motsvarande 6,2 mkr som inte är medräknade inom ram för 2023. 
Placeringskostnader för elevboende har inför 2023 ökat motsvarande 0,9 mkr som 
inte är medräknade inom ram för 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21 av controller Jennie Nilsson,  
Socialnämndens budgetskrivelse inklusive mål och förslag till  
Taxor och avgifter för år 2023 
Bilaga 1 Kompletterande information statsbidrag 
Taxa för kopia av allmän handling samt kopiering och utskrift av medtaget 
material 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämndens arbetsutskott besluta 

att notera informationen 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att då de föreslagna besparingarna och effektiviseringarna 
kommer att få stora oacceptabla försämringar för brukare och anhöriga föreslår 
socialnämnden 

att större placeringar fortsatt finansieras centralt och att socialnämndens 
budgetunderskott för 2023 täcks med det ettårigt prestationsinriktade statsbidrag 
motsvarande 7 610 tkr. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag 
och finner att så inte är fallet.  

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta enligt ordförandens förslag 
och finner det så. 

Emmelie Stackegård Hansen (M),  Britt Eriksson (C), och Hans-Robert Hansson (L), 
deltar inte i beslutet  

Beslutet skickas till 
SN-diarie 
KS-diarie 
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SN § 121 Förvaltningschefen informerar 
Ärende: SN/2022-0006 

Socialnämndens beslut 
Att notera information från förvaltningschefen samt notera information om 
fortsatt hantering av ombyggnation avdelning Aprikos, Beatberg och att skicka 
ärendet vidare till kommunstyrelsen med önskan om skyndsamt beslut i frågan. 

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

- Lokaler för daglig verksamhet, behovet av översikt av ventilation på Pilen 5 
- Beateberg, behovet av fortsätta renoveringar och även eventuella framtida 
renoveringar på        Jägaren 
-Ekonomisk återhållsamhet i hela kommunen 
- Pilen 5 och anbud som kommer i oktober 
- Genomlysning hemtjänst 
- Budgetsamråd  
-Lex Sarah anmälningar 
-Hälso- och sjukvårdsavtalet och färdplan Nära vård 
-Verksamhetsbesök boendestödet 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera förvaltningschefens information 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

Att notera information om fortsatt hantering av ombyggnation avdelning Aprikos, 
Beatberg och att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen med önskan om 
skyndsamt beslut i frågan. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta att notera informationen samt 
besluta enligt förvaltningens förslag och finner det så. 

Beslutet skickas till 
SN-diarie 
KS-diarie 
  



Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 19 (26) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-09-29 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

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

Telefon:  

 

SN § 122 Verksamhetschefernas information 
Ärende: SN/2022-0007 

Socialnämndens beslut 
att notera verksamhetschefernas information 

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 
förvaltningen 

- Lokaler, saknar samverkanspart 
- IBIC, arbetet fortskrider i pilotgrupper 
- Agilt förhållningssätt i samverkan, effektivisering av mötesformen 
- Ny enhetschef i hemtjänsten Sofia Bergström 
- Ny enhetschef på Jägaren Anna Sundberg 
- Verkan i samordningsförbunden, en utökning av rehabiliteringstjänsten 2023 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera verksamhetschefernas information 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta att notera 
verksamhetschefernas information och finner det så. 
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SN § 123 Granskning av delegationsbeslut 
Ärende: SN/2022-0009 

Socialnämndens beslut 
att godkänna redovisningen av granskningen av delegationsärendena. 

Sammanfattning av ärendet 
Emmelie Stackegård Hansen (M) har varit hos Vuxen missbruk och genomfört 
granskning av delegationsbeslut, tillsamman fem ärenden. Granskning 
genomfördes utan anmärkning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
granskningen av delegationsärendena. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämnden kan godkänna redovisningen av 
granskningen och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 124 Anmälan av handling 
Ärende: SN/2022-0008 

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

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

Beslutsgång 
Ordförande frågar socialnämnden om redovisningen av anmälningsärendena kan 
godkännas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 125 Anmälan om ordförandebeslut 
Ärende: SN/2022-0010 

Socialnämndens beslut 
Att notera informationen och lägga ordförandebeslutet till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiskt bistånd 4 kap 2 § SoL samt 4 kap 1§ SoL (SN/2022-0211) 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämnden kan notera informationen och finner det 
så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 126 Rapporter från socialnämndens ledamöter 

Sammanfattning av ärendet 
Hans-Robert Hansson (L) informerande om TAIK där kommunen kan ansöka om 
bistånd från regionen gällande äldres munhälsa. 
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SN § 127 Nya ärenden 

Sammanfattning av ärendet 
Inga nya ärenden att anmäla 
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SN § 128 Initiativärende om Intraprenad på Pilen 5 
Ärende: SN/2022-0157 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden går igenom hur tankarna är hos Liberalerna gällande deras förslag 

Folkpartiet Liberalerna lämnade 2012-01-30 in en motion till  
kommunfullmäktige gällande Intraprenad inom äldreomsorgen. 
Motionen bifölls 2014-02-27. 
Omsorgsnämnden beslutade 2016-12-15 att ge förvaltningen i uppdrag att 
undersöka möjligheten att driva en enhet inom äldreomsorgen genom  
intraprenad. 
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. 

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. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår socialnämnden att notera informationen och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 129 Övrig fråga: Rehab-bassängen 

Sammanfattning av ärendet 
Hans-Robert Hansson (L) tar upp frågan vad som gäller den framtida användning 
av rehab-bassängen när den övergår i kommunalt ägo den 31 oktober. 

Ordföranden informerar att frågan bör lyftas i Kommunfullmäktige då 
socialnämnden inte äger frågan. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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