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SN § 1   
 
Protokolljustering 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att utse Anna-Lena Carlsson (C) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet 
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SN § 2   
 
Fastställande av föredragningslista 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att fastställa föredragningslista enligt utskick med följande ändring: 
 
ärendet Lokaler daglig verksamhet utgår 
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SN § 3  Dnr SN/2021-0319 
SN AU § 10 
 
Remissvar Turordning för om- och nybyggnation SÄBO 
 
Socialnämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att ombyggnation av resterande avdelningar på Beateberg, i den 
omfattning och takt det är möjligt utifrån prognosticerat behov av platser, 
påbörjas omgående.  
 
att ombyggnation av Jägaren planeras i direkt anslutning till öppnandet av 
nytt SÄBO på Pilen 5. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet avseende 
prioriteringsordningen gällande ombyggnad av Jägaren och 
Beatebergsgården till Socialnämnden för yttrande  
Utifrån den preliminära planering som gjorts anses det som nödvändigt att 
ombyggnation av Jägaren påbörjas i anslutning till att SÄBO på Pilen 5 
öppnar. Ombyggnationen av Jägaren kräver att hela verksamheten stängs 
ner. I prognosen finns inte utrymme att genomföra en sådan stängning 
förrän platserna på Pilen 5 är tillskapade. Att flytta brukare från ett 
boende till ett annat är i sig en känslig fråga. Att därtill få brukare att flytta 
från ett önskat centralt boende till Beateberg skulle sannolikt medföra 
väldigt mycket motstånd. En flytt från Jägaren direkt in till ett nytt boende 
på Pilen 5 ses som den bästa lösningen för de boende.  

Utifrån de premisserna, att ombyggnation av Jägaren påbörjas i anslutning 
till öppnandet av SÄBO på Pilen 5, kvarstår frågeställning om en fortsatt 
ombyggnation av Beateberg kan genomföras före det att Jägaren töms.  

Ur verksamhetens perspektiv är det önskvärt att en ombyggnation av 
Beateberg påbörjas så fort som möjligt. Baserat på riskbedömningen som 
gjorts (bilaga) finns omfattande risker ur arbetsmiljösynpunkt. Kan en eller 
två avdelningar byggas om redan under 2022-2023 är det givetvis ett stort 
plus för den personal som arbetar där, jämfört med alternativet att 
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ombyggnation av Beateberg påbörjas först efter att Jägaren är färdigt, dvs 
först 2025-2026. 

Utifrån prognosen finns utrymme för att genomföra ombyggnation av 1-2 
avdelningar omgående. Ombyggnation kan dock bara göras av en 
avdelning åt gången. Samtliga avdelningar behöver vara i bruk senast 1 
september 2023. Efter det finns inte utrymme för ombyggnation av fler 
avdelningar på Beateberg förrän både Pilen 5 och Jägaren är helt 
färdigställda. 
 
Beslutsunderlag: 
Yttrande daterad 2022-01-12 signerad av utvecklingsstrateg Marcus 
Pettersson. 
Riskbedömning Beateberg 
Riskbedömning Jägaren 
Alternativ prognos  
Underlag KS/2021-0569 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att ombyggnation av resterande avdelningar på Beateberg, i den 
omfattning och takt det är möjligt utifrån prognosticerat behov av platser, 
påbörjas omgående.  
 
att ombyggnation av Jägaren planeras i direkt anslutning till öppnandet av 
nytt SÄBO på Pilen 5. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta yttrandet såsom sitt eget och översända det till kommunstyrelsen 
 
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 § 4  Dnr SN/2021-0321 
SN AU § 6 
 
Remiss: Reviderat reglemente för intern styrning och kontroll 
samt tillämpningsanvisningar 
 
Socialnämnden beslutar 
att anta yttrandet om remiss gällande förslag till reviderat reglemente för 
intern styrning och kontroll samt tillämpningsanvisningar såsom sitt eget 
och översända det till kommunledningsförvaltningen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnder och styrelser ska enligt kommunallagen se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredställande sätt. Kommunstyrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och kommunala bolags verksamhet. 

I kommunrevisionens granskning år 2020 rekommenderades 
kommunstyrelsen att: ”Säkerställa en tillräcklig intern kontroll i enlighet 
med reglemente genom att följa upp hur den interna kontrollen sköts och 
fungerar i de kommunala bolagen.” 

I gällande reglemente framgår inte hur de kommunala bolagen ska 
utforma sitt arbete med intern styrning och kontroll eller hur detta ska 
rapporteras till kommunstyrelsen så att kommunstyrelsen kan fullgöra sin 
uppsiktsplikt. Ett förslag till reviderat reglemente samt 
tillämpningsanvisningar har därför tagits fram där samma krav på det 
interna kontrollarbetet ställs på såväl bolag som nämnder. 

Kommunledningsförvaltningens rekommendation är att 
tillämpningsanvisningarna uppdateras till att nämnder och bolag bör anta 
en internkontrollplan för kommande år senast i december månad. Dels för 
att den riskanalys som ska ligga till grund för internkontrollplanen bör 
genomföras i samband med förvaltningens arbete med 
verksamhetsplanering och verksamhetsplanen ska antas under december 
månad för att få genomslag i verksamheten det kommande 
verksamhetsåret. Dels för att tiden för att genomföra den interna 
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kontrollen förkortas om nämndbeslut om internkontrollplan sker först i 
mars månad. 

Övriga ändringar som har gjorts i gällande reglemente och 
tillämpningsanvisningar är att hänvisningar till kommunallagen har 
uppdaterats samt att kraven på innehållet i internkontrollplanen har 
uppdaterats så att de begrepp som används överensstämmer med de 
begrepp som används i nuvarande mallar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-01 signerad av kvalitetscontroller 
Suzanne Kinghed. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta yttrandet om remiss gällande förslag till reviderat reglemente för 
intern styrning och kontroll samt tillämpningsanvisningar såsom sitt eget 
och översända det till kommunledningsförvaltningen 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 5  Dnr SN/2021-0332 
SN AU § 7 
 
Revision Information om granskning av kommunens 
kompetens-försörjning 
 
Socialnämnden beslutar 
att notera informationen om granskning av kommunens 
kompetensförsörjning – socialnämndens ansvarsområde 
 
Sammanfattning av ärendet 
Granskningen genomförs av revisionsbyrån Ernst & Young på uppdrag av 
de förtroendevalda revisorerna i Strömstads kommun. Granskningen avser 
kommun-styrelsen och socialnämnden. 
Mot bakgrund av revisorernas risk- och väsentlighetsanalys har revisionen 
bedömt det som väsentligt att granska kommunens styrning, ledning och 
uppföljning av det stödjande arbetet med kompetensförsörjning.  
 
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och 
socialnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och 
uppföljning av arbetet med kompetensförsörjning.  
 
Granskningen utförs som en dokument- och intervjustudie 
 
I granskningen ingår följande revisionsfrågor:  

• Har kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig styrning och ledning avseende arbetet med 
kompetensförsörjning? 

• Finns det tydliga mål och styrdokument inom området?  
• Är dessa mål och styrdokument implementerade i 

kommunstyrelsens och socialnämndens verksamhet?  
• Hur arbetar kommunstyrelsen och socialnämnden med att 

analysera det nuvarande och framtida behovet av olika 
kompetenser?  

• Har kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig uppföljning och rapportering av arbetet med 
kompetensförsörjning?  

http://www.stromstad.se/
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• Hur följs kommunstyrelsens insatser på området upp?  
• Vad visar uppföljningen? Kan effekt av insatserna påvisas?  
• Har kommunstyrelsen och socialnämnden tillsett att 

verksamheterna ges ett ändamålsenligt stöd i sitt 
rekryteringsarbete?  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-04 signerad av kvalitetscontroller 
Suzanne Kinghed. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om granskning av kommunens 
kompetensförsörjning – socialnämndens ansvarsområde 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
 

  

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 av 32 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

SN § 6  Dnr SN/2021-0339 
SN AU § 8 
 
Revision Myndighetsutövning SoL o LSS 
 
Socialnämnden beslutar 
att notera informationen om granskning av kommunens 
kompetensförsörjning – Socialnämndens ansvarsområde 
 
Sammanfattning av ärendet 
Granskningen genomförs av revisionsbyrån Ernst & Young på uppdrag av 
de förtroendevalda revisorerna i Strömstads kommun. Granskningen avser 
socialnämnden. 

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om socialnämnden har 
säkerställt att myndighetsutövningen avseende äldre och 
funktionsnedsatta sker på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor:  

• Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning av 
myndighetsutövningen?  

• Har nämnden säkerställt rättssäkerhet och enhetlighet i 
myndighetsutövningen?  

• Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll av 
myndighetsutövningen?  

• Har nämnden säkerställt att tillräckliga åtgärder vidtas vid upptäckt 
av fel och brister?  

Granskningen genomförs genom dokumentstudier, intervjuer och 
aktgranskning. 

Intervjuer kommer att genomföras med:  
• Socialnämndens presidium  
• Förvaltningschef för socialförvaltningen  
• Gruppintervju med chefer för enheterna Boende/daglig 

verksamhet och Insatser i hemmet  
• Gruppintervju med ett urval av handläggare inom LSS och SoL  
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Intervjufrågor kommer att utarbetas utifrån syftet och revisionsfrågorna. 
Frågorna kommer att anpassas efter intervjupersonernas olika roller och 
ansvar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-04 signerad av kvalitetscontroller 
Suzanne Kinghed. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om granskning av kommunens 
kompetensförsörjning – Socialnämndens ansvarsområde 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 7  Dnr SN/2021-0314 
SN AU § 9 
 
Medborgarförslag byta ut ordet brukare 
 
Socialnämnden beslutar 
att återremittera ärendet så att inlämnaren av medborgarförslaget kan 
bjudas in till arbetsutskottet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Hélène Lorentzon har inkommit med ett medborgarförslag där hon 
föreslår att kommunen inte ska använda ordet brukare utan istället 
använda orden deltagare, klient eller omsorgstagare. 
KF:s har 2021- i § 116 beslutat att överlämna medborgarförslag till 
Socialnämnden för beredning och beslut. Delegation ges till 
Socialnämnden att besluta i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-17 signerad kvalitetscontroller Suzanne 
Kinghed. 
KF § 116 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att avslå medborgarförslaget om att byta ut ordet brukare i 
socialförvaltningens verksamhet då socialförvaltningen följer 
socialstyrelsens rekommendationer 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att återremittera ärendet så att inlämnaren av medborgarförslaget kan 
bjudas in till arbetsutskottet 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 8  Dnr SN/2022-0042 
 
 
Överflytt av investeringsmedel 2021 
 
Socialnämnden beslutar  
att godkänna överflyttning av: 
 

1) 76 tkr gällande investeringsprojekt 74421 
 
Sammanfattning av ärendet 
Projekt 74421 Digitala lösningar har fortgått löpande under året. Medel 
har i stort framförallt nyttjats till digitala satsningar samt investering i 
hårdvara bestående av datorer och skärmar. Några inköp återstår dock 
varför resterande medel föreslås överflyttas till nästkommande år.  
 
Se nedanstående bild för ekonomisk redovisning: 
 
Investeringsredovisning 2021   

   
Belopp i tkr Budget Utfall 
74121 - SF Takliftar, sängar SÄBO -400 -394 
74220 - SF Inventarier -172 -171 
74221 - SF Inventarier -300 -286 
74321 - SF Bostadsanpassningar LSS -200                         0 
74421 - SF Digitala lösningar -500 -424 
74520 - SF Digitala lösningar -290 -290 
Summa -1 862 -1 564 

 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20 signerad controller Dennis Arvidsson 
och förvaltningschef Helena Lilliebjelke 
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Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att godkänna överflyttning av: 
 
76 tkr gällande investeringsprojekt 74421 
 
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 § 9  Dnr SN/2022-0041 
 
 
Verksamhetsberättelse 2021 socialnämndens nämndsida 
 
Socialnämnden beslutar 
att notera informationen gällande Socialnämndens nämndsida 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
Controller Dennis Arvidsson går igenom nämndsidan i 
verksamhetsberättelsen för 2021. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20 signerad controller Dennis Arvidsson 
och förvaltningschef Helena Lilliebjelke 
Nämndsidan socialnämnden 2021 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen gällande Socialnämndens nämndsida 2021 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 10  Dnr SN/2021-0310 
SN AU § 12 
 
Remissvar 2021 - Revidering Styrdokument 2022 -  Kostpolicy 
 
Socialnämnden beslutar 
att anta remissvaret som sitt eget och översända det till barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har remitterat ett reviderat 
styrdokument ”Kostpolicy” (Dnr BUN/2021-0100) till Socialnämnden, se 
bilaga 1.  
Socialnämnden finner att policyn täcker socialtjänstens berörda grupper 
inom äldreomsorg och funktionshinder på ett bra sätt och nämnden har 
inga förslag på ändringar eller tillägg. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-02 signerad verksamhetschef Joakim 
Möller. 
Förslag till kostpolicy - Dnr BUN/2021-0100 
Remiss 
BUN § 129 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta remissvaret som sitt eget och översända det till barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, BUN diarie 
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SN § 11  Dnr SN/2021-0310 
SN AU § 13 
 
Tillsyn Jägaren - komplettering 
 
Socialnämnden beslutar 
att anta yttrandet om tillsyn på Jägarens äldreboende såsom sitt eget och 
översända det till IVO 
 
Sammanfattning av ärendet 
IVO har bedömt att det är en brist vid Jägarens äldreboende i Strömstad 
att samtliga avdelningar där enskilda med demenssjukdom eller 
demensliknande tillstånd vistas inte är bemannade dygnet runt på ett 
sådant sätt att personalen har uppsikt och utan dröjsmål kan hjälpa och 
stödja dessa personer vid behov. Jägarens äldreboende har tre 
avdelningar med en avdelning på varje plan vilket försvårar när det gäller 
att ha uppsikt över flera avdelningar. Det är bemanningen nattetid som 
inte bedöms vara tillräcklig för att säkra en god kvalitet.  
 
Efter beslut i tillsynsärende (IVO Dnr 3.5.1-34949/2021-9) har 
socialnämnden yttrat sig till IVO i december 2021 och där beslutat att höja 
bemanningen nattetid på Jägaren från 2 till 3 personal, det vill säga en 
personal per våningsplan.  
 
2021-12-27 inkom begäran från IVO om komplettering kring hur nämnden 
kan säkerställa att ingen avdelning kommer lämnas obevakad i samband 
med insatser som kräver dubbelbemanning nattetid.  
Socialnämnden kompletterar den ökade bemanningen med en digital 
trygghetslösning, sensorer, som ger större trygghet för den enskilde 
jämfört med ytterligare höjning av bemanningen samtidigt som lösningen 
tillvaratar den personliga integriteten och ökar självständigheten för den 
boende. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-25 signerad verksamhetschef Joakim 
Möller 

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 av 32 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

Bilaga 1: Svar på begärd komplettering i ärende med IVO Dnr 3.5.1-
34949/2021-9. 
Bilaga 2: Begäran om komplettering 2021-12-27 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att anta yttrandet om tillsyn på Jägarens äldreboende såsom sitt eget och 
översända det till IVO 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, IVO 
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SN § 12  Dnr SN/2022-0014 
SN AU § 14 
 
Revidering socialnämndens taxa 2022 
 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna revidering av socialnämndens taxa enligt följande två 
punkter för egen del och översända det till kommunfullmäktige för beslut: 
 
1/ att minimibeloppet per månad höjs till en tolftedel av 1,4044 
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 prisbasbelopp 
för var och en av sammanlevande makar och sambor. Mot tidigare en 
tolftedel av 1,3546 för ensamstående och en tolftedel av 1,1446 för var 
och en av sammanlevande makar och sambor. Höjningen motsvarar 
höjningen av konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per 
månad för ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och 
sambor. 
 
2/ att det tidigare uppgivna procenttalet 135,5 % ändras till 140,44 % och  
114,5 % ändras till 116,94 % 
 
Sammanfattning av ärendet  
Riksdagen fattade beslut den 15 december om att höja minibeloppet i 8 
kap. 7 § SoL för att kompensera för ett höjt bostadstillägg. Förslaget om 
höjt bostadstillägg innebär att kommunen i samband med 
inkomstberäkning kan i vissa fall ta ut en högre avgift av den enskilde. För 
att motverka en sådan negativ konsekvens för den enskilde av förslaget 
om höjt bostadstillägg föreslog regeringen därför att minimibeloppet i och 
en tolftedel av 1,1694 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande 
makar och sambor. Höjningen motsvarar höjningen av konsumtionsstödet 
i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per månad för ensamstående och 100 
kronor för sammanlevande makar och sambor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22 signerad enhetschef Blagica 
Strojmanov. 
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Meddelandeblad Socialstyrelsen december 2021: Uppgifter för beräkning 
av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2022 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att anta revidering av socialnämndens taxa enligt följande: 
 
att minimibeloppet per månad höjs till en tolftedel av 1,4044 
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 prisbasbelopp 
för var och en av sammanlevande makar och sambor. Mot tidigare en 
tolftedel av 1,3546 för ensamstående och en tolftedel av 1,1446 för var 
och en av sammanlevande makar och sambor. Höjningen motsvarar 
höjningen av konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per 
månad för ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och 
sambor. 
 
att det tidigare uppgivna procenttalet 135,5 % ändras till 140,44 % och  
114,5 % ändras till 116,94 % 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut i 
saken 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
att godkänna revidering av socialnämndens taxa för egen del och 
översända till kommunfullmäktige för beslut 
 
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, KS diarie 
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SN § 13  Dnr SN/2022-0013 
SN AU § 15 
 
Motioner och medborgarförslag 2022 
 
Socialnämnden beslutar 

att anse Motion om att återinföra serviceteamet från Feministiskt Initiativ 
besvarad då ett arbete pågår med organisation och arbetssätt inom 
hemtjänsten 

att återremittera Motion om att ett Trygghetsboende planeras och byggs i 
centrala Strömstad från Liberalerna till kommunfullmäktige då 
trygghetsboende inte faller inom socialnämndens ansvarsområde 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2021-12-16 beslutat att remittera ”motion om att 
återinföra serviceteamet från Feministiskt Initiativ” samt ”motion om att 
ett Trygghetsboende planeras och byggs i centrala Strömstad från 
Liberalerna” till socialnämnden för beredning. 

 
Beslutsunderlag: 
Förteckning daterad 2022-01-07 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag beslut 

att anse Motion om att återinföra serviceteamet från Feministiskt Initiativ 
besvarad då ett arbete pågår med organisation och arbetssätt inom 
hemtjänsten 

att återremittera Motion om att ett Trygghetsboende planeras och byggs i 
centrala Strömstad från Liberalerna till kommunfullmäktige då 
trygghetsboende inte faller inom socialnämndens ansvarsområde 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
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Kopia till 
SN diarie, KS diarie 
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SN § 14  Dnr SN/2021-0328 
 
 
Initiativärende Sköra äldre - återkoppling 
 
Socialnämnden beslutar 
att notera informationen om hur möjligheten för daglig snabbtest av 
ovaccinerad omsorgspersonal ser ut 
 
Sammanfattning av ärendet 
På Socialnämnden 2021-11-18 lyftes initiativärende ”Sköra äldres  
utsatthet” från Liberalerna genom Hans-Robert Hansson. 
 
Socialnämnden beslutade 2021-11-18 att ge förvaltningschefen i uppdrag 
att ta fram en konsekvensbeskrivning till nästkommande socialnämnd 
gällande eventuell omplacering av ovaccinerad omsorgspersonal enligt 
förslag i initiativärendet ”Sköra äldres utsatthet”. 
 
Förvaltningens konsekvensutredning visade att ett beslut om att 
omplacera ovaccinerad omsorgspersonal skulle medföra risker ur brukar-, 
ekonomi-, personal- och verksamhetsperspektiv. Förvaltningen har varit 
tydlig med inställningen att uppmuntra omsorgspersonal att vaccinera sig, 
både för att skydda brukare och sig själva. Omsorgspersonal använder 
skyddsutrustning och hygienrutiner enligt rutin. 
 
Socialnämnden beslutade 2021-12-16 att avslå initiativärendet ”Sköra 
äldres utsatthet” och gav förvaltningen i uppdrag att kontakta HR-
avdelningen och undersöka möjligheter för daglig snabbtest av 
ovaccinerad omsorgspersonal. 
 
Förvaltningens undersökning visar att ett införande av daglig testning av 
ovaccinerad omsorgspersonal medför en uppskattad kostnad till 595 200 
kr/ år. Budgetmedel saknas för kostnaden att införa antigentester. 
Arbetsgivaren kan erbjuda antigentester inför varje arbetspass. Om en 
medarbetare inte vill lämna test kan arbetsgivaren uppmana 
medarbetaren att göra ett test, testningen behöver bygga på att 
medarbetaren frivilligt vill lämna ett test. Då arbetsgivaren inte kan kräva 
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att få veta om medarbetaren har vaccinerat sig innebär det att 
verksamheten och brukaren inte med säkerhet kan veta om medarbetaren 
är vaccinerad eller inte.  
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-18 av förvaltningschef Helena Lilliebjelke 
Initiativärende av Hans-Robert Hansson 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om hur möjligheten för daglig snabbtest av 
ovaccinerad omsorgspersonal ser ut 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 15  SN/2022-0006 
SN AU § 5   
 
Förvaltningschefens information 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera förvaltningschefens information 
 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerade nämnden om aktuella 
händelser inom förvaltningen. 
 

• Covid – 19 – fantastiskt personal!! 
• Kostnadskalkyl för SÄBO Pilen beräknas tas upp på mars nämnden.  
• PPT – extra budgetsamråd med KSAU 1 feb. 

 
Ordförandes förslag till socialnämndens beslut 
att notera förvaltningschefens information 
 
Proposition 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
Joar in 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 16  SN/2022-0007 
 
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. 
 

• Covid-läget i verksamheterna 
• Inspektion från arbetsmiljöverket på hemtjänsten 

Dialog kring den 6 § 6a som inlämnats kring planering och körtider 
med ombud, enhetschefer och verksamhetschef. 

• Uppdaterad information om Mini-Maria 
• IBIC – info 
• Korttiden – förändrat arbetssätt 

 
 
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 § 17  Dnr SN/2022-0008 
 
Anmälan av handling 
 
Socialnämnden beslutar  
att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna 
 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 18  Dnr SN/2022-0009 
 
Delegationsbeslut 
 
Socialnämnden beslutar  
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av Socialnämndens 
delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna 
 
Delegeringsärenden för december 2021 samt arbetsutskottets protokoll 
från 2022-01-13 redovisas. 
Granskning av fem delegationsärenden visar att handläggningen följt de 
riktlinjer och rutiner som finns. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 19   
 
Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen från socialnämndens ledamöter 
 
Olle och Eugenia är bjudna till hemsjukvården och de ska återkomma när 
coronan har minskat. 
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SN § 20   
 
Anmälan av nya ärenden 
 
Inga nya ärenden. 
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