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SN § 51

Protokolljustering
Socialnämnden beslutar
att utse Anna–Lena Carlsson (C) att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet

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 5 av 26

Sammanträdesdatum

2021-04-22

SN § 52

Fastställande av föredragningslista
Socialnämnden beslutar
att fastställa föredragningslista enligt utskick
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SN § 53
SN AU § 55

SN/2021-0006

Förvaltningschefens information
Socialnämnden beslutar
att notera förvaltningschefens information
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerade nämnden om aktuella
händelser inom förvaltningen.
• Covid-19
• Ett axplock – aktuellt inom socialtjänstpolitik
• Återkoppling; kontaktpolitikerbesök i verksamheterna och
redovisning av domar
• Digitalisering – digitaliseringsombud
• Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet och färdplan Nära vård
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att notera förvaltningschefens information
Proposition
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner
att så sker.

Kopia till
SN diarie
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SN § 54

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

Justerandes sign

•

Övergripande:
Samverkan på gång med förskola, grundskola, vuxenutbildningen,
kulturskolan. Kartläggning av insatser och resurser för barn och
unga med psykisk ohälsa snart klar. Samarbete med
omställningskontoret börjar ta form.

•

Individ- och familjeenheten:
Läget just nu handlar framför allt om att hantera läget som kan
sammanfattas: Ökning av ärenden och anmälningar varav fler som
innehåller våld och hedersproblematik än tidigare. Fler placeringar.
Samtidigt stor personalomsättning.

•

Biståndsenheten:
Pågående rekrytering av verksamhetsutvecklare, lite instabilt i
personalgruppen med sjukskrivningar och personalomsättning. HR
och företagshälsovården inkopplade. Mycket utvecklingsarbete på
gång, samverkan med Kommuncenter, E-tjänster, IBIC mm.

•

Arbete och försörjning:
Samarbetet mellan försörjningsstödshandläggare,
arbetsmarknadskonsulenter, studie- och yrkesvägledare från
vuxenutbildningen, AF, Samordningsförbundet, samarbete med
andra enheter inom kommunen mm. Allt i syfte att försöka vägleda
människor till åtgärder, studier, mm och därigenom minska
gruppen som inte har någon annan försörjning än försörjningsstöd.
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Insatser i hemmet

Justerandes sign

•

Ytterligare ärende tidsbegränsat till assistans. Startar 31 april,
kommer från privat assistans. Grundutbildning för LSS har startat
för assistans och planerad för boendestöd och resterande vet inom
LSS.

•

Projekt digitalt utanförskap precis uppstarten med två spec uskor.
De kommer arbeta tillsammans med de digitala ombuden ute på
verksamheterna med start i början av maj.

•

Digitala signeringslistor och mobil dokumentation för hemtjänsten
och hemsjukvården är i hamn, utbildning under maj och igång efter
test i början av juni.

•

Utbildning i dokumentation för HSV planeras med 2 tillfälle vår och
höst. Där kommer vi även se över hur vi arbetar med
avvikelsehantering.

•

Hemtjänsten har fortsatt stora problem med lokal och
avstånd, samarbete med Sven Prytz, lokalstrateg. Idag har
hemtjänsten tillfällig lokal för city som ev. får förlängas.

•

Sommarrekrytering går bra inom verksamheterna, klokt beslut om
2/3 ord på varje enhet.

•

Udden lugnt just nu med låg beläggning.

•

Bemanningscentralen arbetar främst med rekrytering av vikarier
för sommaren som sedan fördelas till verksamheterna.
Introduktion planerad och klart, de flesta delar sker digitalt.

•

Arbetet fortgår med centraliserade scheman, varav Beateberg och
Össby är sist in under hösten.

•

På hemsjukvården pågår dialog med gruppen kring de olika delarna
i handlingsplan. Vissa har valt att lämna under våren och
rekrytering har pågått. Nu är ssk tjänster besatta och man har i
dagsläget också sommaren i ordning med viss förstärkning av usk.
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Boende/daglig verksamhet
•

Dagverksamheten öppnat.
Relativt låg efterfrågan – 3 dagar i veckan

•

Växelvård demens åter tillgänglig

•

Ökat antal externa placeringar Socialpsykiatri – Strömstad har inget
stödboende för målgruppen

•

Stort antal nya beslut om sysselsättning inom Daglig verksamhet
(LSS och SoL) Verkställs efter sommarstängning.

•

Minskning av unga som har boende enl LSS 9:8 (Gymnasium) till
hösten.

•

Fullt på Boende LSS. Uppdatering av prognos för framtida behov
pågår.

•

Kö till SÄBO

Ordförandes förslag till beslut
att notera verksamhetschefernas information
Proposition
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner
att så sker.

Kopia till
SN diarie
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SN § 55

Dnr SN/2021-0001

Ekonomi 2021
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för mars
månad 2020
att nämnden kommer att ha en kontinuerlig dialog med
budgetberedningen gällande volymökningar och nämndens ansträngda
budgetläge
Sammanfattning av ärendet
Controller Dennis Arvidsson redogör för ekonomi för mars månad 2021.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-13 signerad av controller Dennis
Arvidsson.
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för mars
månad 2020
Förslag till beslut under sammanträdet
att nämnden kommer att ha en kontinuerlig dialog med
budgetberedningen gällande volymökningar och nämndens ansträngda
budgetläge
Proposition
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut tillsammans med
förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker.
Kopia till
SN diarie
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SN § 56
SN AU § 63

Dnr SN/2021-0091

Migrationsmedel
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om migrationsmedel
Sammanfattning av ärendet
Informationsärende som syftar till att ge nämnden bakgrund inför vårens
budgetärenden. Informationen kommer belysa:
•
•
•

Prognos och budget för migrationsmedel
Behov av annan organisering kring migrationsbudgeten – budget i
balans
Genomgång av förvaltningens utredning kring
schablonersättningar

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-29 signerad av utvecklingsstrateg
Marcus Pettersson och controller Dennis Arvidsson.
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att notera informationen om migrationsmedel
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie
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SN § 57
SN AU § 64

Dnr SN/2021-0005

Budgetförutsättningar 2022
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om budgetförutsättningar 2022
Sammanfattning av ärendet
Planeringsförutsättningar inför budget 2022 och plan 2023-2025 redogör
för kommunens budgetförutsättningar inför kommande år och vad
nämndernas arbete med budgetarbetet bör ta avstamp i.
Nämnderna föreslås få kompensation för löne- och arvodesökningar och
indexuppräkning för hyreskostnader. Ramtillskott ges inte till de nämnder
som har volymökningar i verksamheten. Den kompensation avseende
uppräkning av övriga kostnader som fanns med i förra årets
förutsättningar utgår.
Pandemins påverkan syns inte bara i verksamheterna utan även i
budgetförutsättningarna där pandemin tros ge bland annat följande
konsekvenser:
•
•
•
•
•
•

gradvis återgång till normala förhållanden,
risk för periodvis stängd gräns till följd av regionala/lokala utbrott,
minskade intäkter inom kultur och idrott,
periodvisa omställningar inom vård och skola,
förlorade intäkter hamn, arrenden och hyror,
ökade kostnader för försörjningsstöd

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-13 signerad av controller Dennis
Arvidsson och förvaltningschef Helena Lilliebjelke.
Planeringsförutsättningar inför budget 2022.
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att notera informationen om budgetförutsättningar 2022
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Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie
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SN § 58
SN AU § 57

Dnr SN/2021-0088

Kvalitetsberättelse 2020
Socialnämnden beslutar
att fastställa socialförvaltningens Kvalitetsberättelse 2020
Sammanfattning av ärendet
Enligt Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska en sammanhållen
kvalitetsberättelse upprättas årligen av vilken det ska framgå:
•
•
•

hur kvalitetsarbetet har bedrivits under kalenderåret
vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet
vilka resultat som uppnåtts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-27 signerad av kvalitetscontroller
Suzanne Kinghed.
Kvalitetsberättelse 2020
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att notera informationen angående socialförvaltningens
Kvalitetsberättelse 2020
Förslag till beslut under sammanträdet
att fastställa socialförvaltningens Kvalitetsberättelse 2020
Proposition
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och
finner att så sker.
Kopia till
SN diarie
Kvalitetscontroller
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SN § 59
SN AU § 58

Dnr SN/2021-0053

Patientsäkerhetsberättelse 2020
Socialnämnden beslutar
att fastställa upprättad Patientsäkerhetsberättelse 2020
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 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 uppnått

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-12 signerad av Medicinskt ansvarig
sjuksköterska Lena Olsson,
Patientsäkerhetsberättelse 2020
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att fastställa upprättad Patientsäkerhetsberättelse 2020
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.
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Kopia till
SN diarie
Verksamhetschef vård och omsorg
Enhetschef hälso- och sjukvård

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 17 av 26

Sammanträdesdatum

2021-04-22

SN § 60
SN AU § 59

Dnr SN/2021-0044

Remiss - Omhändertagande av avlidna
Socialnämnden beslutar
att Socialnämnden inte har något att erinra gällande förslag till Riktlinje för
omhändertagande av avlidna i Västra Götaland och länets kommuner
Sammanfattning av ärendet
Behov av länsgemensamma riktlinjer för omhändertagande av avlidna har
identifierats efter de rapporter om sjukhusens bårhusverksamhet, som
togs fram av Västra Götalandsregionen (VGR) 2015 och 2017.
Syftet med en länsgemensam riktlinje är att tydliggöra
ansvarsfördelningen, inklusive kostnader, gällande transport och
bårhusförvaring. Detta för att uppnå en jämlik bårhusverksamhet med
gemensamma riktlinjer inom Västra Götalands län.
Under hösten 2020 har företrädare för Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregion arbetat med att ta fram ett förslag på riktlinje.
Arbetet gällande framtagande av en gemensam kostnad för
bårhushantering inom VGR arbetas parallellt med under remisstiden.
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, har ställt sig bakom att förslaget
skickas på remiss till berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets
49 kommuner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19 signerad av Medicinskt ansvarig
sjuksköterska Lena Olsson
Riktlinje för omhändertagande av avlidna mellan Västra
Götalandsregionen och länets kommuner. Version 14, daterad 21-02-09
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att ställa sig bakom Riktlinje för omhändertagande av avlidna i Västra
Götaland och länets kommuner
Socialnämndens arbetsutskott beslutade
att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut

Justerandes sign
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Förslag till beslut under sammanträdet
att Socialnämnden inte har något att erinra gällande förslag till Riktlinje för
omhändertagande av avlidna i Västra Götaland och länets kommuner
Proposition
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och
finner att så sker.

Kopia till
SN diarie
Madeleine Nilsson, Västkom (madeleine.nilsson@vastkom.se)
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SN § 61
SN AU § 60

Dnr SN/2021-0069

Revidering riktlinje hälso- och sjukvård och rehabilitering
Socialnämnden beslutar
att anta reviderade riktlinjen hälso- och sjukvård och rehabilitering
Sammanfattning av ärendet
Revidering av riktlinjen för hälso- och sjukvård och rehabilitering har skett.
Texten under rubriken Samverkande sjukvård är uppdaterat, övrigt har
endast redaktionella ändringar skett.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-16 signerad av signerad av Medicinskt
ansvarig sjuksköterska Lena Olsson
Reviderad riktlinje för hälso- och sjukvård och rehabilitering
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att anta reviderade riktlinjen hälso- och sjukvård och rehabilitering
Socialnämndens arbetsutskott beslutade
att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut
Proposition
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att
så sker.

Kopia till
SN diarie
Enhetschef hälso- och sjukvård
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SN § 62
SN AU § 61

Dnr SN 2021-0068

Revidering riktlinje för Läkemedelshantering inom kommunal
hälso- och sjukvård
Socialnämnden beslutar
att anta den reviderade riktlinjen läkemedelshantering inom kommunal
hälso- och sjukvård
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjen för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvården
är reviderad, inga ändringar har skett vid denna revidering
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-16 signerad av signerad av Medicinskt
ansvarig sjuksköterska Lena Olsson
Riktlinje för Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård
reviderad 2021-03-16
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att anta den reviderade riktlinjen läkemedelshantering inom kommunal
hälso- och sjukvård
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie
Enhetschef för hälso- och sjukvård
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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SN § 63
SN AU § 62

Dnr SN/2021-0054

Revidering av Riktlinje Delegering av hälso- och
sjukvårdsuppgifter
Socialnämnden beslutar
att anta den reviderade riktlinjen delegering av hälso- och
sjukvårdsuppgifter
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjen delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter är reviderad och
inga ändringar har skett.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-16 signerad av signerad av Medicinskt
ansvarig sjuksköterska Lena Olsson
Reviderad riktlinje delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att anta den reviderade riktlinjen delegering av hälso- och
sjukvårdsuppgifter
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie
Enhetschef hälso- och sjukvård samt rehabilitering
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SN § 64

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 § 65

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 mars 2021 samt arbetsutskottets protokoll från
2021-04-08 redovisas.
Granskning av 15 delegationsärenden visar att handläggningen följt de
riktlinjer och rutiner som finns.
Till nämnden i maj granskar Anna-Lena Carlsson (C) avgifter.

Kopia till
SN diarie

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 24 av 26

Sammanträdesdatum

2021-04-22

SN § 66

Dnr SN/2021-0010

Ordförandebeslut
Socialnämnden beslutar
att ordförandebeslut enligt förteckning som fattats med stöd av
Socialnämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna
•

Yttrande till förvaltningsrätten angående överklagande om
minskad personlig assistans 2021-04-08

Kopia till
SN diarie
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SN § 67

Rapporter från Socialnämndens ledamöter
Socialnämnden beslutar
att notera informationen från socialnämndens ledamöter
Olle Westling (S) och Eugenia Eriksson (SD) har i egenskap av
kontaktpolitiker besökt Fredrik Karlsson på Hemsjukvården och
rapporterar från det mötet.
Hans-Robert Hansson (L) rapporterar från regionen om vaccinationsläget i
turistkommunerna. Krav för att vaccinera sig här: både dos 1 och 2 på
samma vaccinationscenter. Turistkommunerna kommer att få viss
förstärkning för detta.
Samarbetet mellan VGR och kommunerna upplevs förbättrat. Hanteringen
kring pandemin har väckt frågan om man har för många kommuner och
regioner.
Pia Tysklind (S) och Anna-Lena Carlsson (C) rapporterar från lokala hälsooch sjukvårdsnämnden. Ämnen som avhandlades var bl.a.tandvård för
barn, barnfetma och karies hos 6-åringar. Strömstad jobbar bra med
barnfetma men karies hos 6-åringar har ökat. Mini-Maria i Vänersborg
riktar sig till ungdomar med alkohol/drogrelaterade problem.
Vårdutbudsstruktur. Sociala investeringsmedel finns att söka, för få som
söker medel.

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 26 av 26

Sammanträdesdatum

2021-04-22

SN § 68

Anmälan av nya ärenden
Inga nya ärenden.
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