
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

  

Plats och  
sammanträdestid 
 

Kommunfullmäktigesalen  
2021-10-21 09:00 – 12:10 

Närvarande ledamöter Anna–Lena Carlsson (C), 2:e vice ordförande 
Friedemann Hildebrand (KD)  
Anders Karlsson (MP) 
Emmelie Stackegård Hansen (M) 
 

Frånvarande ledamöter Pia Tysklind (S), ordförande 
Ligia Morales Ahlgren (S), 1:e vice ordförande 
Hans-Robert Hansson (L) 
Gunilla Hegardt (V) 
Mattias Gustafsson (SD) 
 

Närvarande ersättare Britt Eriksson (C)  
Per Stade (M) 
 

Tjänstgörande ersättare Johannes Hultin (S)  
Olle Westling (S) 
Birgitta Laugmo (L)  
Daniel Ödlund (MP) 
Eugenia Eriksson (SD)  
 

Frånvarande ersättare Helene Andersson Novela (S) 
Joar Alvdal (FI) 
 

Övriga deltagare 
 

Helena Lilliebjelke, förvaltningschef 
Lena Beltramin, nämndsekreterare 
Anna Almén, verksamhetschef Individ och familj 
Joakim Möller, verksamhetschef Stöd och Service 
Jennie Persson, verksamhetschef Vård och omsorg 
Dennis Arvidsson, controller § 141-143 
Marcus Pettersson, utvecklingsstrateg § 145 
Fredrik Karlsson, enhetschef § 151 
Maria Nysten, enhetschef § 151 
 

Justeringens plats och tid Stadshuset     
2021-10-21 

 

Sekreterare                                                                                       Paragrafer 141-156 
 
 

Lena Beltramin  

Ordförande __________________________________________________________ 
 
 

Anna–Lena Carlsson (C) 

Justerare ____________________________________________ 
                                                 Emmelie Stackegård Hansen (M) 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 av 22 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

  
 ANSLAGSBEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2021-10-21 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-10-21 Datum då anslaget tas ned 2021-11-12 
  
Protokollets förvaringsplats Socialförvaltningens kontor  
  
Underskrift   
 Lena Beltramin 
  

 
 
 
  

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 av 22 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

Innehåll 
Protokolljustering ...................................................................................................................................... 4 

Fastställande av föredragningslista .......................................................................................................... 5 

Ekonomi 2021 ........................................................................................................................................... 6 

Arkivbeskrivning för socialnämnden ......................................................................................................... 7 

Remiss Klimatlöften 2022 ......................................................................................................................... 8 

Remiss gällande Motion om att Strömstads kommun, hos regeringen, ansöker om befogenheter och 
ekonomiska resurser från AF .................................................................................................................. 10 

Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott ................................................................................ 13 

Förvaltningschefens information ............................................................................................................ 14 

Verksamhetschefernas information ....................................................................................................... 15 

Genomlysning hemsjukvården - uppföljning .......................................................................................... 17 

Anmälan av handling ............................................................................................................................... 18 

Delegationsbeslut ................................................................................................................................... 19 

Anmälan av ordförandebeslut ................................................................................................................ 20 

Rapporter från Socialnämndens ledamöter ........................................................................................... 21 

Anmälan av nya ärenden ........................................................................................................................ 22 

 
 
  

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 av 22 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

SN § 141   
 
Protokolljustering 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att utse Emmelie Stackegård Hansen (M) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet 

 
 

  

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 av 22 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

SN § 142   
 
Fastställande av föredragningslista 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att fastställa föredragningslista enligt utskick 
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SN § 143  Dnr SN/2021-0001 
 
 
Ekonomi 2021 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för 
september månad 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
Controller Dennis Arvidsson redogör för ekonomi för september månad 
2021. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-15 signerad av controller Dennis 
Arvidsson. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för 
september 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 § 144  Dnr SN/2021-0246 
SN AU § 152 
 
Arkivbeskrivning för socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje myndighet ska enligt arkivlagen och offentlighets- och 
sekretesslagen, redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en 
arkivförteckning. Arkivbeskrivningen innehåller en historik över arkivet 
och myndigheten. Här finns också en översiktlig presentation av de 
handlingar som arkivet innehåller samt vilka lagar som reglerar 
verksamheten. Dokumentet upprättas och diarieförs av 
socialförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30 signerad nämndsekreterare Lena 
Beltramin. 
Arkivbeskrivning socialnämnden Strömstad 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade  
att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut i 
ärendet 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 145  Dnr SN/2021-0234 
SN AU § 153 
 
Remiss Klimatlöften 2022 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta yttrande över remiss avseende klimatlöften 2022 och översända 
det till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av 
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan 
med andra aktörer.  
 
Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. 
Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen 
har rådighet, som är beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. 
Dessa 20 klimatlöften täcker inte in alla viktiga klimatfrågor i en kommun, 
utan är ett urval baserat på bland annat vad som är möjligt att genomföra 
och följa upp under ett år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29 signerad utvecklingsstrateg Marcus 
Pettersson. 
KS AU § 149 
Beskrivning kommunernas klimatlöften 
Förslag Strömstads kommuns klimatlöften 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta yttrande över remiss avseende klimatlöften 2022 och översända 
det till kommunstyrelsen 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
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SN diarie 
 

  

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 av 22 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

SN § 146  Dnr SN/2021-0227 
SN AU § 154 
 
Remiss gällande Motion om att Strömstads kommun, hos 
regeringen, ansöker om befogenheter och ekonomiska 
resurser från AF 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta yttrandet såsom sitt eget och översända det till 
kommundirektören 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet, Åsa Torstensson, har inkommit med en motion om att 
Strömstads kommun, hos regeringen, ansöker om att på försök överta 
befogenheter och ekonomiska resurser från Arbetsförmedlingen för att 
möta den ökade arbetslöshet som nu lokalt följer i pandemins spår.  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-29 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsförmedlingen har tre övergripande uppdrag: 

• Verksamhetsområdet Direkt erbjuder förmedlingsservice till 
arbetsgivare och arbetssökande i hela landet via digitala tjänster 
och telefon. 
 

• Verksamhetsområdet Arbetsgivare tillhandahåller service lokalt 
och regionalt med utgångspunkt i arbetsgivares behov. 
 

• Verksamhetsområdet Arbetssökande tillhandahåller service utifrån 
arbetssökandes behov lokalt och regionalt. De fysiska kontoren 
organiseras i sex regioner. 

Under tiden som gått sedan motionen inkom har 
Arbetsmarknadsdepartementet kommit med flera uttalanden och 
skrivelser som klargör att man avser behålla de ansvar och roller stat, 
kommuner och fristående aktörer har idag, att man avser stärka 
samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna, men att man 
inte avser underlätta för kommunerna att bli leverantörer av 
arbetsmarknadstjänster. Vad det konkret innebär att stärka samarbetet 

http://www.stromstad.se/
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med kommunerna kommer tydliggöras i det fortsatta reformarbetet under 
2022. 
 
Socialnämnden föreslår att Strömstads kommun avvaktar med att ansöka 
om att få ta över vissa befogenheter från arbetsförmedlingen tills läget 
blivit klarare och beskeden kring hur arbetsförmedlingen konkret ska 
stärka sitt samarbete med kommunerna kommit. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-01 signerad av verksamhetschef Anna 
Almén. 
Meddelande 
Motion från centerpartiet 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta yttrandet såsom sitt eget och översända det till 
kommundirektören 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 147  Dnr SN/2021-0253 
SN AU § 155 
 
Hantering av motioner och medborgarförslag 2021 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om motioner och medborgarförslag 2021 som 
kommer att behandlas av socialnämnden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Status över inkomna motioner och medborgarförslag. 
 
Beslutsunderlag: 
Förteckning daterad 2021-10-01. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om hantering av motioner och medborgarförslag 
2021 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
att notera informationen om inkomna motioner och medborgarförslag 
2021 som kommer att behandlas av socialnämnden 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 148 Dnr: SN/2021-0283 

Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott 

Socialnämnden beslutar  
att utse Emmelie Stackegård Hansen till ersättare i arbetsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden behöver utse ny ersättare till arbetsutskottet med 
anledning av att Simone Fischer Cederbratt har avsagt sig sitt politiska 
uppdrag i socialnämnden. Förslag att utse Emmelie Hansen Stackegård (M) 
till ersättare i arbetsutskottet föreligger. 

Proposition 
Ordförande frågar om Emmelie Stackegård Hansen (M) kan utses till 
ersättare i arbetsutskottet och finner att så sker. 

Kopia till 
SN diarie, KS diarie 

http://www.stromstad.se/
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SN § 149  SN/2021-0006 
SN AU §   
 
Förvaltningschefens information 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera förvaltningschefens information 
 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerade nämnden om aktuella 
händelser inom förvaltningen. 

• SKR – ekonomirapport oktober 2021 
• Verksamhetsbesök daglig verksamhet 
• Aktuellt lokalfrågor 
• Status planering nytt SÄBO, Pilen 5 
• Budget 2022 
• Statsbidrag – planering tas upp i november 

 
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 § 150  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 av ny EC till Enheten för Arbete och försörjning 
• Lokaler AME och övrigt 
• Rekrytering försörjningsstöd, biståndshandläggare 
• Avtal bostäder: Ny samverkansaktör 
• IBIC – projektet är igång 
• Missbruk: Ökande tendens både bland ungdomar och vuxna 
• Försörjningsstöd: Försiktig minskning 
• Analys ökning boendestöd – fortsatt utvecklingsområde 

 
Insatser i hemmet: 

• Aktuellt läge Hemtjänst samt arbete framåt – Målet är Sveriges 
bästa hemtjänst! 
Prioordning: 1. Rekrytering, 2. Planering, 3. Kvalitet och utveckling 
av verksamheten.  
Pågående arbete just nu; 
- Dialog på APT 
- Reflektion i grupp 
- Förstärkning med rekrytering av fast personal 
- Utökad reflektion 
- Förändring av APT/VT för ökad dialog 
- Workshop med facklig part, FVCH, EC Medarbetare 
- Uppföljning under våren 2022 

http://www.stromstad.se/
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• Udden – ett fall av covid. Situationen är under kontroll, med 
smittspårning och testning, smittan kom från sjukhuset. Mycket 
dialog med personal kring förslag om eventuell flytt av verksamhet. 

• Bemanningscentralen – jobbar för fullt med rekrytering och även 
med förslag inför sommaren 2022 vad gäller schemaläggning och 
rekrytering. Aktuellt just nu är brist på vikarier för BUN och SF – 
god dialog och samverkan i frågorna med bägge förvaltningarna. 

• Socialpsykiatri och Personlig assistans – nytt stort ärende på väg in, 
nya chefer på plats första november och första januari, Maria 
Andersson samt Emma Larsson. Tidigare chef fortsatt sjukskriven. 

• Hemsjukvård/Rehab presenterar sig under dagens nämnd 
 
Boende/daglig verksamhet: 

• LSS & Socialpsykiatri: Utbildning kring NPF (Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) och LAB (lågaffektivt bemötande) för all 
personal – 3 dagars utbildning 

• Rekryteringar daglig verksamhet & Boende LSS för att täcka ökat 
behov 

• Beateberg Avdelning Vit & kök inflyttningsklart v. 45 
• Väntelista till SÄBO: 

Totalt: 7 personer varav 5 till somatikplats och 2 till demensplats 
Väntat mer än 3 månader: 5 personer, samtliga tackat nej till 
erbjudande. 

 
 
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 § 151  SN/2021-0038 
 
Genomlysning hemsjukvården - uppföljning 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om uppföljning av HSV 
 
Enhetschefer Fredrik Karlsson och Maria Nysten följer upp 
genomlysningen av hemsjukvården som presenterades i våras och 
berättar hur man arbetar inom hemsjukvården idag, med utgångspunkt i 
resultatet av genomlysningen. 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 152  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 § 153  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 september 2021 samt arbetsutskottets protokoll 
från 2021-10-07 redovisas. 
Granskning av fem delegationsärenden visar att handläggningen följt de 
riktlinjer och rutiner som finns. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 154  Dnr SN/2021-0010 
 
Anmälan av ordförandebeslut 
 
Socialnämnden beslutar  
att ordförandebeslut enligt förteckning som fattats med stöd av 
Socialnämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna 
 
 

• LVM, PA 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 155   
 
Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 
Socialnämnden beslutar  
 
Inga rapporter. 
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 
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SN § 156   
 
Anmälan av nya ärenden 
 
Inga nya ärenden. 
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