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Ligia Morales Ahlgren (S), 1:e vice ordförande 
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Hans-Robert Hansson (L) 
Simone Fischer Cederbratt (M) 
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Frånvarande ledamöter  
Närvarande ersättare Daniel Ödlund (MP) 
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Tjänstgörande ersättare  
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Joar Alvdal (FI) 
Britt Eriksson (C)  
Markus Hedlund (M) 
Birgitta Laugmo (L)  
 

Övriga deltagare 
 

Helena Lilliebjelke, förvaltningschef 
Lena Beltramin, nämndsekreterare 
Anna Almén, verksamhetschef Individ och familj §§ 134-137 
Joakim Möller, verksamhetschef Stöd och Service 
Dennis Arvidsson, controller §§ 134-138 
Suzanne Kinghed, kvalitetscontroller § 145 
Marcus Pettersson, utvecklingsstrateg §§ 134-136, 144 
Camilla Karlsson, enhetschef § 143 
 

Justeringens plats och tid Stadshuset     
2020-10-22 

 

Sekreterare                                                                                       Paragrafer 134-150 
 
 

Lena Beltramin  

Ordförande __________________________________________________________ 
 
 

Pia Tysklind (S) 

Justerare ____________________________________________ 
  Anna–Lena Carlsson (C) 
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SN § 134   
 
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 § 135   
 
Fastställande av föredragningslista 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att fastställa föredragningslista enligt utskick. 
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SN § 136  Dnr SN/2020-0006 
 
Förvaltningschefen rapporterar 
 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerade nämnden om aktuella 
händelser inom förvaltningen. 
 

• Kommunkompassen 
• Uppdaterad prognos SÄBO 
• Statsbidrag 2020-2021 

 
Socialnämnden beslutar  
att notera förvaltningschefens information 
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SN § 137  Dnr SN/2020-0007 
 
Information från verksamheterna 
 
Anna Almén, verksamhetschef Individ och familjeomsorg och Joakim 
Möller, verksamhetschef Boende/daglig verksamhet, informerar nämnden 
om aktuella händelser inom förvaltningen. 
 
IFO: 

• Generell ärendeökning, i synnerhet på barn/unga, missbruk och 
försörjningsstöd, liknande trender i andra kommuner, dock 
drabbas Strömstad hårdare avs arbetslöshet 

• Hårt tryck på individ och familj, samt arbete och försörjning 
• Förenklad utskrivning försvårar hemgång från sjukhus 
• Arbetet med att uppdatera delegationsordningen är igång 

 
Insatser i hemmet och bemanning: 

• Hemtjänst - dialog kring organisering med tre områden utifrån 
arbetsmiljö för chef och medarbetare 

• Koster –minskning av antal ärenden 
• Larm Tunstall – info kring störning 
• Fler betaldagar dels beroende på möjlighet att verkställa och pga 

av arbetssätt med förenklad sjukskrivning 
• Udden öppnar upp för fler platser 8-14  från slutet av oktober 
• Samplanering från slutet av oktober i liten skala med planerade 

pass 
 
Boende/daglig verksamhet: 

• Uppdatering efter besöksförbudet för särskilt boende samt Korttid 
• Besök i verksamheten av kontaktpolitiker 
• Kö till SÄBO 
• Uppdragsutbildning avslutad 
• Språkombudsutbildning för utbildare – mål är att ha språkombud i 

verksamheterna 
• Daglig verksamhet öppnar caféverksamheterna igen – gradvis 
• Dagverksamhet demens återupptas 1/11 mån-ons 
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Socialnämnden beslutar  
att notera informationen från verksamheterna 
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SN § 138  Dnr SN/2020-0001 
 
 
Ekonomi 2020 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för 
september månad 2020 
 
Sammanfattning av ärendet 
Controller Dennis Arvidsson redogör för ekonomi för september månad 
2020. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för 
september månad 2020 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Kopia till  
SN Diarie 
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SN § 139  Dnr SN/2020-0211 
SN AU § 150  
 
Projektansökan Digitalt utanförskap 
 
Socialnämnden beslutar  
att ställa sig bakom ansökan till folkhälsorådet om 250 000 kr för projektet 
Digitalt utanförskap  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om projektmedel från folkhälsorådet med syfte att motverka 
digitalt utanförskap. Ansökan omfattar ett flertal av socialförvaltningens 
verksamhetsområden. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-01 signerad av verksamhetschef Jennie 
Persson och verksamhetschef Joakim Möller. 
Projektansökan 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att ställa sig bakom projektansökan för Digitalt utanförskap till 
folkhälsorådet 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
att ställa sig bakom ansökan till folkhälsorådet om 250 000 kr för projektet 
Digitalt utanförskap 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och 
finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till  
KS Diarie, SN Diarie 
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SN § 140  Dnr SN/2020-0212 
SN AU § 151 
 
Riktlinjer LSS-verksamheterna 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta riktlinjer för verkställigheten/utförarverksamheten för LSS-
verksamheten i kommunen 

 
att de nya riktlinjerna ska revideras efter ett år 
 
att riktlinjer för personlig assistans enligt LSS 9:2 ska revideras 2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer betraktas som en slags handbok och ska ange ramarna för vårt 
handlingsutrymme på en sådan nivå att det lämnar utrymme för 
verksamheten att själv utforma detaljerna, vilket innebär att riktlinjerna 
kommer kompletteras med rutiner för verksamheten. 

I dag finns för LSS verksamheten i Strömstad enbart riktlinje för insatsen 
LSS § 9.2 personlig assistans, en riktlinje som antogs 2016 och därför 
behöver uppdateras, övriga riktlinjer saknas. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-01 signerad av verksamhetschef Jennie 
Persson och verksamhetschef Joakim Möller. 
Riktlinje 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta riktlinjer för verkställigheten/utförarverksamheten för LSS-
verksamheten i kommunen 

 
att riktlinjerna ska revideras årligen 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
att de nya riktlinjerna ska revideras efter ett år 
 
att riktlinjer för personlig assistans enligt LSS 9:2 ska revideras 2022 

http://www.stromstad.se/
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Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
tillsammans med förslag till beslut under sammanträdet antas och finner 
att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till  
Ledningssystemet, SN Diarie 
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SN § 141  Dnr SN/2020-0213 
SN AU § 152 
 
Riktlinjer för social dokumentation för äldreomsorg och LSS 
verksamhet 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamheten för 
äldreomsorg och LSS verksamheten 

att riktlinjerna ska revideras i oktober 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer betraktas som en slags handbok och ska ange ramarna för vårt 
handlingsutrymme på en sådan nivå att det lämnar utrymme för 
verksamheten att själv utforma detaljerna, vilket innebär att riktlinjerna 
kommer kompletteras med rutiner för verksamheten. 

I dag finns för inga riktlinjer för social dokumentation inom verksamheten. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-01 signerad av verksamhetschef Jennie 
Persson och verksamhetschef Joakim Möller. 
Riktlinjer 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamheten för 
äldreomsorg och LSS verksamheten 

att riktlinjerna ska revideras årligen 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
att riktlinjerna ska revideras i oktober 2021 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
tillsammans med förslag till  beslut under sammanträdet antas och finner 
att så sker. 
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SN § 142  Dnr SN/2020-0151 
SNAU § 158 
 
Yttrande efter tillsyn av Strömstads stödboende 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta yttrandet såsom sitt eget och översända det till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde 2020-08-18 inspektion av 
Strömstads stödboende och har begärt att Socialnämnden yttrar sig 
särskilt över följande: 

• Genomförande av lämplighetsbedömning och beslut om 
inskrivning. 

• Kontroll av registerutdrag inför anställning. 
• Personalens kompetens 

 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-05 signerad av verksamhetschef Joakim 
Möller. 
Bilaga 1 Yttrande efter tillsyn av Strömstads stödboende 
Bilaga 2           Begäran om yttrande och tjänsteanteckning IVO 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta yttrandet såsom sitt eget och översända det till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
Kopia till  
Joakim Möller, IVO, SN Diarie 
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SN § 143  Dnr SN/2020-0214 
SN AU § 155 
 
Information – uppdaterad analys försörjningsstöd 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om uppdaterad analys försörjningsstöd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Camilla Karlsson informerar om hur arbetet med 
försörjningsstöd i Strömstad ser ut 2020 och jämför med tidigare år. 
 
Beslutsunderlag: 
Muntlig föredragning av enhetschef Camilla Karlsson. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om uppdaterad analys försörjningsstöd 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till  
SN Diarie 
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SN § 144   
SN AU § 156 
 
Information digitalisering 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om digitalisering 
 
Sammanfattning av ärendet 
Informationsärende om: 

• Pågående projekt inom digitalisering 
• Planerade projekt inom digitalisering 
• Tydligare koppling mellan mål och digitaliseringsprojekt 

 
Beslutsunderlag: 
Muntlig föredragning av utvecklingsstrateg Marcus Pettersson. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om digitalisering 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
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SN § 145  Dnr SN/2020-0215 
 
 
Nationell brukarundersökning äldre 2020 - "Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen?" 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om nationell brukarundersökning äldre 2020 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kartläggning av de äldres uppfattning om vård och omsorg. Resultatet 
används i kvalitetsutveckling av nämndes verksamheter. 

 
Beslutsunderlag: 
Muntlig föredragning av kvalitetscontroller Suzanne Kinghed. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om nationell brukarundersökning äldre 2020 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
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SN § 146  Dnr SN/2020-0154 
SN AU § 157 
 
Motioner och medborgarförslag 
 
Socialnämnden beslutar  
att godkänna sammanställning, med åtgärdsförslag, över motioner och 
medborgarförslag inkomna till socialnämnden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sammanställning över obesvarade motioner och medborgarförslag. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-17 signerad av nämndsekreterare Lena 
Beltramin. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att godkänna sammanställning, med åtgärdsförslag, över motioner och 
medborgarförslag inkomna till socialnämnden 
 
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 § 147  Dnr SN/2020-0008 
 
Anmälan av handling 
 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna 
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SN § 148  Dnr SN/2020-0009 
 
Delegationsbeslut 
 
Delegeringsärenden för september 2020, arbetsutskottets protokoll från 
2020-10-08 samt ordförandebeslut redovisas. 
Granskning av 15 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 
 

  

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 av 22 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

SN § 149   
 
Rapporter från Socialnämndens ledamöter samt rapport från 
folkhälsorådet 
 
Mattias Gustafsson rapporterar från Folkhälsorådets senaste 
sammanträde. 
 
Simone Fischer Cederbratt har deltagit i ett digitalt möte om vård- och 
omsorgscollege och rapporterar därifrån. Svårt med praktikplatser över 
lag, och i synnerhet för de under 18 år p.g.a. regler för att hindra 
smittspridning av coronaviruset. 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen från socialnämndens ledamöter samt rapport 
från folkhälsorådet 
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SN § 150   
 
Anmälan av nya ärenden 
 
Nämnden vill ha ett klargörande angående nytt särskilt boende. 
 
Nämnden vill ha ett klargörande angående fortsatt arbete med förslag till 
Riktlinjer för Strömstads kommuns minoritetspolitiska arbete. 
 
Ge förvaltningschefen i uppdrag att ta med frågan om ersättarnas 
deltagande på nämnder framöver till grön stab. Önskemål om samma 
förhållningssätt för alla nämnder så att alla har möjlighet att delta utifrån 
sina politiska uppdrag. 
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