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SN § 38   
 
Protokolljustering 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att utse Anders Karlsson (MP) att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet 
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SN § 39   
 
Fastställande av föredragningslista 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att fastställa föredragningslista enligt utskick 
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SN § 40  SN/2021-0006 
SN AU § 42   
 
Förvaltningschefens information 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera förvaltningschefens information 
 
att nämndens sammanträde i april och maj hålls mellan kl 09:00-14:00 
 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerar nämnden om aktuella 
händelser inom förvaltningen: 
 

• Lägesrapport kommuncenter 
• Covid-19 status 
• Aktuellt inom socialpolitik – en utblick i skuggan av pandemin 
• Strömstad som arbetsgivare 

 
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 

 
  

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 av 22 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

SN § 41  SN/2021-0007 
 
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. 
 
IFO: 

• Rekrytering och personalomsättning 
• Konsulter 
• Placeringar – ökande trend 
• Ärendeökning inom vissa enheter 
• Försörjningsstöd 
• Samverkan omställningskontoret, DUA, rutin mellan SF och BUF för 

placerade barn 
 
Insatser i hemmet: 

• IBIC modulen kopplas på, planering av testversion för utvärdering 
innan sommaren 

• Mobil dokumentation och digitala signeringslistor klara innan 
sommaren 

• HSV – arbete pågår med rekrytering av kollega till EC – stort och 
omfattande uppdrag, dialog kring MAS-rollen pågår – 
utbildningsinsatser planerade, nyrekrytering av 4 SSK, budget i 
balans just nu 

• Hemtjänst – lokalbehov framtaget underlag, kommer arbetas med 
tillsammans med ny lokalsamordnare Sven Pryttz, förslag om ny 
lokal samplanerad med HSV. 

• Socialpsykiatri – fortsatt ärendeökning, nytt ärende på väg in i 
assistans – rekrytering av samordnare för personlig assistans 

• Bemanningscentralen – alla scheman ligger nu i centraliserad 
funktion – stort fokus på rekrytering av vikarier 

http://www.stromstad.se/
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Boende/daglig verksamhet: 

• Försening av arbetet på avd Vit pga vattenläcka 
• Ärendeökning på LSS boende – saknas lägenheter just nu 
• Kö till SÄBO  
• Össby snart certifierad stjärnmärkt verksamhet 
• Kök på Össby – planer 
• Antigentester 

 
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 § 42  Dnr SN/2021-0001 
 
 
Ekonomi 2021 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om ekonomi och statistik för februari månad 
2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
Controller Dennis Arvidsson redogör för ekonomi för februari månad 
2021. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-18 signerad av controller Dennis 
Arvidsson. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för 
februari månad 2021 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 43  Dnr SN/2020-0177 
SN AU § 44 
 
Svar till revisionen – revisionsrapport ”Grundläggande 
granskning 2020 Strömstads kommun” 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta förvaltningens svar till revisionen angående revisionsrapport 
”Grundläggande granskning 2020 Strömstads kommun” såsom sitt eget 
och översända det till revisionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömstads 
kommun genomfört en grundläggande granskning avseende 2020. Syftet 
med granskningen har varit att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet 
med kommunallagen och God revisionssed.  
 
När det gäller socialnämnden är revisionens bedömning:  

• att socialnämnden har säkerställt att verksamheten bedrivs i 
enlighet med den vision samt de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt. Inga väsentliga avvikelser har noterats. 

• att socialnämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
rapportering. Inga väsentliga avvikelser har noterats. 

• att socialnämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Vi 
noterar dock vi att nämnden antog internkontrollplan för 2020 
senare än tillämpnings-anvisningarna anger. 

 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-04 signerad av kvalitetscontroller 
Suzanne Kinghed. 
Svar till revisionen - Grundläggande granskning för år 2020 daterat 2021-
03-04 
Grundläggande granskning 2020 Strömstads kommun – slutlig 
Följebrev – Revisionens grundläggande granskning 
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Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta förvaltningens svar till revisionen angående revisionsrapport 
”Grundläggande granskning 2020 Strömstads kommun” såsom sitt eget 
och översända det till revisionen 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, Revisionen 
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SN § 44  Dnr SN/2021-0037 
SN AU § 43 
 
Remiss Strategi Agenda 2030 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen från folkhälsostrateg Terése Lomgård angående 
förslag till kommunövergripande strategi för Agenda 2030 
 
att anta yttrandet om remiss Strategi Agenda 2030 såsom sitt eget och 
översända det till kommunledningsförvaltningen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen i Strömstads kommun har tagit fram ett 
förslag strategi för Agenda 2030. Förslaget har gått ut på remiss till 
berörda nämnder, bolag, utskott och parti-grupper i Strömstads kommun. 
Efter avslutad remisstid slutförs Strategi Agenda 2030 och behandlas 
därefter i kommunstyrelsen.  
 
Denna strategi ska utgöra grunden för förvaltningsspecifika handlings- och 
verksamhetsplaner. 
 
I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar 
utveckling. De 17 globala målen för hållbar utveckling är den mest 
ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin 
antagit. Det innebär att alla FN:s medlemsländer förbundit sig att arbeta 
för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till 
2030.  
 
Beslutsunderlag 
Muntlig dragning från Folkhälsosamordnare Terése Lomgård 
Yttrande signerat kvalitetscontroller Suzanne Kinghed daterat 2021-03-02  
Förslag till Strategi Agenda 2030 Strömstads kommun KS/2020-0375 
Remiss Strategi Agenda 2030 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att lämna ärendet vidare till socialnämnden utan eget förslag till beslut 

http://www.stromstad.se/
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Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen från folkhälsostrateg Terése Lomgård angående 
förslag till kommunövergripande strategi för Agenda 2030 
 
att anta yttrandet om remiss Strategi Agenda 2030 såsom sitt eget och 
översända det till kommunledningsförvaltningen 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, KS diarie 
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SN § 45  Dnr SN/2021-0052 
SN AU § 45 
 
Remittering av promemorian Utbetalning av ersättning för 
personlig assistans endast vid tillstånd 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta yttrandet angående promemorian Utbetalning av ersättning för 
personlig assistans endast vid tillstånd såsom sitt eget och översända det 
till Regeringskansliet 
 
Sammanfattning av ärendet 
I promemorian föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 
förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
 
Ändringarna ska göra det möjligt för Försäkringskassan och kommunerna 
att neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig 
assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 
23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
I anslutning till detta föreslås ändringar som medför skyldighet för 
Försäkringskassan och kommunerna att informera Inspektionen för vård 
och omsorg när en enskild kan antas bedriva verksamhet med personlig 
assistans utan tillstånd. Inspektionen för vård och omsorg föreslås även få 
en skyldighet att informera berörda kommuner när ett tillstånd att bedriva 
personlig assistans återkallas. Inspektionen för vård och omsorg föreslås få 
större möjligheter att begära in information i tillsynsärenden. 
 
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-03 signerad av enhetschef Blagica 
Strojmanov. 
Underskrivet remissmissiv 
PM Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd 
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Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta yttrandet angående promemorian Utbetalning av ersättning för 
personlig assistans endast vid tillstånd såsom sitt eget och översända det 
till Regeringskansliet 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
s.remissvar@regeringskansliet.se  
s.sof@regeringskansliet.se 
SN diarie 
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SN § 46  SN/2021-0057 
 
 
Remittering av promemoria – förordning om statsbidrag för 
att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta yttrandet angående promemoria Förordning om statsbidrag för 
att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg såsom sitt eget och 
översända det till Regeringskansliet, med tillägget att nämnden gärna sett 
att förslaget även inkluderade personal inom LSS-området 
 
Sammanfattning av ärendet 
I denna promemoria föreslås att ett statsbidrag införs i syfte att förbättra 
arbetssituationen för anställda inom vård och äldreomsorg. Bidraget 
möjliggör för regionerna och kommunerna att finansiera projekt som 
syftar till att utprova nya eller vidareutveckla befintliga arbetsmetoder, 
arbetssätt eller arbetstidsmodeller, inklusive arbets-tidsförkortning. 
Insatserna bör vara anpassade till de behov som är identifierade för en 
viss arbetsplats. Bidraget ska komma såväl privata som offentliga 
verksamheter till del. 
 
Beslutsunderlag 
Remissmissiv 2021-03-08 
Yttrande daterat 2021-03-18 signerat av förvaltningschef Helena 
Lilliebjelke. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att anta yttrandet angående promemoria Förordning om statsbidrag för 
att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg såsom sitt eget och 
översända det till Regeringskansliet 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Pia Tysklind (S) föreslår att nämnden påpekar att man gärna sett att 
förslaget även inkluderade personal inom LSS-området 
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Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut tillsammans med 
förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
s.remissvar@regeringskansliet.se  
s.sof@regeringskansliet.se 
SN diarie 
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SN § 47  Dnr SN/2021-0008 
 
Anmälan av handling 
 
Socialnämnden beslutar  
att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna 
 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 48  Dnr SN/2021-0009 
 
Delegationsbeslut 
 
Socialnämnden beslutar  
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av Socialnämndens 
delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna 
 
Delegeringsärenden för februari 2021 samt arbetsutskottets protokoll från 
2021-03-11 redovisas. 
Till nämnden i april granskar Pia Tysklind vuxen – missbruk och Ligia 
Morales Ahlgren Bistånd - äldre och funktionshindrade. 
 

 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 49  Dnr SN/2021-0010 
SN AU § 46 
 
Anmälan av ordförandebeslut 
 
Socialnämnden beslutar  
att ordförandebeslut anmäls och läggs till handlingarna 
 

• Yttrande till förvaltningsrätten personlig assistans 
• Tillbakatagande av begäran om överflytt av ärende hos IVO 
• Ändring av placering (flytt) 

 
Kopia till 
SN diarie 

 
 
  

http://www.stromstad.se/
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

 
SN § 50   
 
Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 
 
Hans-Robert Hansson (L) ställer en fråga om möjligheten till digitala 
lösningar för kontaktpolitikerna. Förvaltningschef undersöker deltagande 
på APT digitalt och återkommer med information. 
 
 

 
  

http://www.stromstad.se/
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

SN § 51   
 
Anmälan av nya ärenden 
 
Förvaltningschefen informerar kort om pågående lokalutredning. 

 

http://www.stromstad.se/
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