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SN § 174   
 
Protokolljustering 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att utse Hans-Robert Hansson (L) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet 
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SN § 175   
 
Fastställande av föredragningslista 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att fastställa föredragningslista enligt utskick med tillägg av nya ärenden: 
 

• Initiativärende Sköra äldres utsatthet 
• Gåva från Veckovis 
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SN § 176  Dnr SN/2021-0001 
 
 
Ekonomi 2021 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för 
november månad 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
Controller Dennis Arvidsson redogör för ekonomi för november månad 
2021. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-13 signerad av controller Dennis 
Arvidsson. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för 
november 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 § 177  Dnr SN/2021-0005 
 
 
Budget 2022 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om budget 2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-18 om att öka Socialnämndens 
budget med 7,8 miljoner kronor exklusive uppräkningar. I beslutet ingick 
att korttidsverksamheten Udden skulle vara fortsatt lokaliserad på Pilen 5 
och medel tillfördes motsvarande 2,8 miljoner. Beräknad effektivisering av 
förslaget som beslutades av Socialnämnden uppgick dock till 3,3 mnkr. För 
att finansiera den kvarvarande differensen om 0,5 mnkr kommer 
förvaltningen att minska antalet platser på Korttiden Udden. 
 
Utöver de 7,8 mnkr i ökad driftsram finns även inför 2022 5,0 mnkr 
reserverade på finansförvaltningen för att kompensera för volymökningar 
inom Boendestöd samt ökade externa placeringskostnader. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-25 signerad controller Dennis Arvidsson. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om budget 2022 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 178  Dnr SN/2021-028? 
 
 
Yttrande till IVO angående Jägaren 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta yttrandet angående Jägaren som sitt eget och översända det till 
IVO 
 
att på samrådet med budgetberedningen 1 februari 2022 lyfta behovet av 
1,2 mkr med anledning av ökad bemanning  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
210408 beslutade AU (SN AU § 56) att anmälan skulle göras till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 24 f § LSS efter Lex Sarah 
med anledning av en incident där en brukare, boende på 3:e våningen på 
Jägarens äldreboende, gick på natten den 5:e mars in i grannens lägenhet 
och ut på grannens balkong. Brukaren klättrade över balkongräcket och 
ramlade ner på marken. Den aktuella brukaren led av kognitiv svikt och 
var under utredning avseende demens. Brukaren återkom till boendet 
efter sjukhusvistelse men avled den 10:e mars. 
 
Efter kommunikation, kompletteringar och uppföljande granskning mellan 
IVO och Socialförvaltningen fattade IVO beslut i granskningsärendet 
211117 där de konstaterat 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. IVO begär nämndens redovisning av 
vidtagna och planerade åtgärder utifrån beslutet vilka skall vara IVO till 
handa 211217.  
 
Socialnämnden konstaterar att de åtgärder som nämnden hittills vidtagit 
och planerat inte är tillräckliga med bakgrund i detta beslut. Därför 
kommer bemanningen nattetid på Jägarens äldreboende, utifrån den nu 
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aktuella sammansättningen av individer som bor på boendet, att höjas så 
att man är en personal på varje våningsplan och annonsering efter 
personal påbörjas utan dröjsmål. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-10 signerad av verksamhetschef Joakim 
Möller. 
Bilaga 1: Yttrande utifrån IVOs beslut i ärende med Dnr 3.5.1-34949/2021-
7 
Bilaga 2: Beslut från IVO 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att anta yttrandet angående Jägaren som sitt eget och översända det till 
IVO 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
att på samrådet med budgetberedningen 1 februari 2022 lyfta behovet av 
1,2 mkr med anledning av ökad bemanning 
 
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 § 179  Dnr SN/2021-0285 
SN AU § 189 
 
E-handel 
 
Socialnämnden beslutar  
att återremittera ärendet för att ha en dialog med brukarrådet och 
komplettera underlaget 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att skapa grund för upphandling av e-
handel för insatsen inköp inom hemtjänst. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-25 signerad av kvalitetsutvecklare Maria 
Eskel. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att uppdra till förvaltningen att upphandla en handlare för e-handel för 
personer som fått insatsen inköp beviljad 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut i saken 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
att återremittera ärendet för att ha en dialog med brukarrådet och 
komplettera underlaget 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och 
finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 180  Dnr SN/2021-0290 
SN AU § 190 
 
Riktlinje Boendestöd 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta reviderade riktlinjer för verkställigheten för Boendestöd i 
kommunen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt plan skall riktlinjer för verkställigheten av Boendestöd revideras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-26 signerad av kvalitetsutvecklare Maria 
Eskel. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta reviderade riktlinjer för verkställigheten för Boendestöd i 
kommunen 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, EC, kvalitetscontroller 
 

  

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 av 45 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

SN § 181  Dnr SN/2021-0291 
SN AU § 191 
 
Riktlinje social dokumentation 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta reviderad riktlinje för social dokumentation 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt plan ska riktlinjer för social dokumentation revideras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-26 signerad av kvalitetsutvecklare Maria 
Eskel. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta reviderad riktlinje för social dokumentation 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, EC, kvalitetscontroller 
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SN § 182  Dnr SN/2021-0288 
SN AU § 192 
 
Riktlinjer LSS 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta reviderade riktlinjer för verkställigheten för LSS-verksamheten i 
kommunen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt plan skall riktlinjer för utförardelen av LSS uppdateras. 
Riktlinje gällande LSS § 9:2 uppdaterades på förekommen anledning juni 
2021 varför den inte är aktuell för uppdatering nu. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-26 signerad av kvalitetsutvecklare Maria 
Eskel. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta reviderade riktlinjer för verkställigheten för LSS-verksamheten i 
kommunen 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, EC, kvalitetscontroller 
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SN § 183  Dnr SN/2021-0284 
SN AU § 193 
 
Riktlinje Lex Sarah 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta reviderad riktlinje för Lex Sarah 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialtjänstlagen (2001:453) anger i 14 kapitlet 3-7 § för hur verksamhet 
inom socialtjänstens område ska rapportera, utreda, åtgärda 
missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden som uppstår. 
Missförhållanden och risk för missförhållanden som bedöms vara allvarliga 
ska rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra vad skyldigheten innebär och 
fördelningen av ansvar för att säkerställa att bestämmelserna i lagen 
uppfylls.  
 
Hanteringen av missförhållanden är en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet som ingår i kvalitetsledningssystem för verksamhet inom 
socialtjänstens område enligt SOSFS 2011:9. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-22 signerad av kvalitetscontroller 
Suzanne Kinghed. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta reviderad riktlinje för Lex Sarah 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
Kopia till 
SN diarie, EC, kvalitetscontroller 
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SN § 184  Dnr SN/2021-0294 
SN AU § 194 
 
Verksamhetsplan 2022 
 
Socialnämnden beslutar  
att godkänna verksamhetsplan för socialnämnden 2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden godkänner årligen förvaltningens verksamhetsplan som är 
utformad utifrån en kommungemensam mall.  Verksamhetsplanen 
konkretiserar hur vision, mål och strategi-dokument ska förverkligas det 
kommande året. Grunden för verksamhetsplanen är att den ska vara 
realistisk och att aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som 
verksamheten beräknar att genomföra.  
 
Verksamhetsplanen är sammanbunden med politiska målsättningar och 
budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året 
och ligger även den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska 
finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten planerar.  
 
Verksamhetsplanen är socialförvaltningens dokument. Det finns inga krav 
på att verksamhetsplanen skall skickas vidare till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-18 signerad av kvalitetscontroller 
Suzanne Kinghed. 
Verksamhetsplan 2022 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att godkänna verksamhetsplan för socialnämnden 2022 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut i saken 
 
 

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 av 45 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 185  Dnr SN/2021-0295 
SN AU § 195 
 
Intern kontrollplan 2022 
 
Socialnämnden beslutar  
att godkänna intern kontrollplan 2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska varje år, med utgångspunkt i reglemente och 
tillämpningsanvisningar för intern kontroll, anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Granskningsområden i planen ska 
väljas ut med utgångspunkt från en riskanalys som inkluderar en 
konsekvens- och sannolikhetsbedömning.  
 
Ledamöterna i socialnämnden har varit delaktiga i att utifrån 
riskbedömning välja ut områden för intern kontroll inför fastställande av 
plan för intern kontroll 2022. 
 
Resultatet ska rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställs i 
internkontrollplan, dock minst årligen. Allvarligare brott mot eller brister i 
den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-19 signerad av kvalitetscontroller 
Suzanne Kinghed. 
Förslag till Intern kontrollplan 2022 inklusive sammanställning av 
socialnämndens riskbedömning. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att godkänna intern kontrollplan 2022 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
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Kopia till 
SN diarie 
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SN § 186  Dnr SN/2021-0294 
SN AU § 196 
 
Utvärdering integrationsarbetet 2016-2021 
 
Socialnämnden beslutar  
att godkänna utvärdering av integrationsarbetet 2016-2021 och översända 
den till kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, har 2020-03-11 inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige om att utvärdera och systematisera 
integrationsarbetet i Strömstad. Kommunfullmäktige har 2021-03-25 
beslutat följande i punkt 1:  
att bifalla motionens första yrkande att skyndsamt initiera en utvärdering 
av handling- och aktivitetsplanen för integrationsarbetet med fokus på 
framgångsfaktorer och förbättringsområden.  
Socialförvaltningen har muntligen getts uppdraget att göra en utvärdering 
av integrationsarbetet i Strömstads kommun mellan åren 2016-2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28 signerad av integrationssamordnare 
Thomas Niklasson. 
Utvärdering integrationsarbetet 2016-2021 
Bilaga 1-4 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att godkänna utvärdering av integrationsarbetet 2016-2021 och 
översända den till kommunfullmäktige 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut i saken 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
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SN § 187  Dnr SN/2021-0317 
SN AU § 197 
 
Mini-Maria 
 
Socialnämnden beslutar  
att återremittera ärendet för att tydliggöra förlagd tid i Strömstad och 
varför Strömstad har släppts som fast mottagning 

att uppdra åt presidiet att lyfta frågan om finansiering av Mini-Maria på 
nästa samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2018 pågår en utredning att få till stånd Mini-Maria mottagningar i 
Fyrbodal. Utredningen är nu färdig och ett förslag till hur ett införande av 
mottagningar skulle kunna gå till och till vilken kostnad kan nu presenteras 
till socialnämnd i december som då får ta ställning till om Strömstads 
kommun bör delta eller inte.  
Mini-Maria är ett koncept för integrerad mottagning där kommun och 
region erbjuder samordnade insatser till ungdomar med missbruk och 
psykisk ohälsa och deras anhöriga. På en Mini-Mariamottagning arbetar 
vanligtvis sjuksköterska från regionen tillsammans med 
socionom/behandlare från socialtjänsten, det är också vanligt att BUP 
(Barn och ungdomspsykiatrin) medverkar stående eller har en nära 
koppling till mottagningen och att läkarkontakt finns upparbetad. Den 
bärande tanken med mottagningen är att alla resurser ska finnas samlade 
och på så sätt kunna erbjuda rätt stöd och hjälp till den unge på ett samlat 
sätt.  
För att kunna möta lokala önskemål och behov förutsätts att Mini-Maria 
Fyrbodal har hög mobilitet och flexibilitet. Verksamheten föreslås vara en 
kombination av fasta och mobila mottagningar med utbudspunkter i 
samtliga kommuner i Fyrbodal. 
 
Fasta mottagningar föreslås ligga i Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och 
Tanum.  
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Mellerud, Strömstad, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Bengtsfors, Dals Ed, 
Åmål, Färgelanda och Orust föreslås bli bemannade via mobila 
utbudspunkter.  
Socialförvaltningen i Strömstad har en ändamålsenlig och välfungerade 
verksamhet för målgruppen människor med etablerad missbruks- och 
beroendeproblematik. Resurserna för att arbeta förebyggande är dock 
mycket begränsade. I förslaget avseende ny socialtjänstlag är 
förebyggande arbete en av de bärande principerna och då målgruppen för 
Mini-Maria är just de ungdomar som ännu inte utvecklat allvarlig 
problematik, och deras anhöriga, skulle det enligt förvaltningen vara ett 
gott komplement till den verksamhet som bedrivs idag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-25 signerad verksamhetschef Anna 
Almén. 
Bilaga 1: Rapport samordnade insatser för ungdomar med missbruk och 
beroende i Fyrbodal, slutversion 
Bilaga 2: Redovisning tilläggsuppdrag Mini-Maria Fyrbodal 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att Strömstads kommun genom samfinansiering deltar i Mini-Maria 
Fyrbodal 

att kostnaden för deltagande i Mini-Maria Fyrbodal under 2022 finansieras 
med statsbidrag 

att inför budget 2023 äska om medel för fortsatt deltagande i Mini-Maria 
Fyrbodal 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att notera informationen om Mini-Maria  
att uppdra åt presidiet att lyfta frågan om finansiering av Mini-Maria på 
nästa samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Hans-Robert Hansson (L) yrkar på att ärendet återremitteras 
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att återremittera ärendet för att tydliggöra förlagd tid i Strömstad och 
varför Strömstad har släppts som fast mottagning 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag att uppdra åt 
presidiet att lyfta frågan om finansiering av Mini-Maria på nästa samråd 
med kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med förslag till beslut 
under sammanträdet antas och finner att så sker. 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 188  Dnr SN/2021-0242 
SN AU § 199 
 
Medborgarförslag trygghetslarm 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta berett remissyttrande angående trygghetslarm såsom sitt eget 
och översända det till kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har lämnat medborgarförslag om att kommunen ser över 
avgiften för trygghetslarm med anledning av att avgiften upplevs som hög. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-09 att remittera 
medborgarförslaget till Socialnämnden för beredning. Socialförvaltningen 
har med anledning av detta sett över avgiften och vad som ingår i den och 
bedömer att nuvarande avgift är skälig med hänsyn till kostnaderna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23 signerad verksamhetschef Anna 
Almén. 
Medborgarförslag Barbro Nilsson, 2021-08-10 
KF § 83  
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta yttrandet angående trygghetslarm såsom sitt eget och översända 
det till kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
att anta berett remissyttrande angående trygghetslarm såsom sitt eget 
och översända det till kommunfullmäktige 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och 
finner att så sker. 
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SN § 189  Dnr SN/2021-0235 
SN AU § 200 
 
Remiss: initiativärende gällande att skapa kommunal 
beredskap för flyktingar och utsatta från kriget i Afghanistan 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta yttrandet angående initiativärendet att skapa kommunal 
beredskap för flyktingar och utsatta från kriget i Afghanistan som sitt eget 
och översända det till Kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med ett initiativärende om att skapa 
kommunal beredskap för flyktingar och utsatta från kriget i Afghanistan. 
Hon yrkar: 
 

• Att lämplig instans i Strömstads kommun ges i uppdrag att se över 
kommunens beredskap vid en eventuell flyktingström från 
Afghanistan 

• Att komma med förslag på lämpliga beredskapsåtgärder 

Beträffande lämplig instans; socialnämnden menar att KS har det 
samordnande ansvaret i denna fråga, då den berör flera förvaltningars och 
bolags beredskap och förmåga att hantera en ökad flyktingström. 
Socialnämnden föreslår också att denna typ av beredskap bör finnas med i 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-19 signerad verksamhetschef Anna 
Almén. 
KS AU § 151 
Initiativärende från FI 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta yttrandet angående initiativärendet att skapa kommunal 
beredskap för flyktingar och utsatta från kriget i Afghanistan som sitt eget 
och översända det till Kommunstyrelsen 
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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 28 av 45 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

SN § 190  Dnr SN/2021-0264 
SN AU § 201 
 
Remiss Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära 
vård 
 
Socialnämnden beslutar  
att översända synpunkterna på remiss Färdplan - länsgemensam strategi 
för god och nära vård till Vårdsamverkan 
 
Sammanfattning av ärendet 
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. 
Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft 
är vår gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett 
hållbart samhälle. Syftet med en omställning till en god och nära vård är 
att främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg 
tillsammans, utifrån den enskildes behov. Omställningen ska också bidra 
till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen. 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till 
Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen 
innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. 
Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för 
utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård 
behöver öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, 
utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss – Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 
Missiv – Färdplan från SRO 
Tjänsteskrivelse – synpunkter på färdplanen enligt mall från 
Vårdsamverkan 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att översända synpunkterna på remiss Färdplan - länsgemensam strategi 
för god och nära vård till Vårdsamverkan 
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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 § 191  Dnr SN/2021-0264 
SN AU § 202 
 
Remiss Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser 
 
Socialnämnden beslutar  
att översända synpunkterna på remiss Hälso- och sjukvårdsavtalet med 
tillhörande överenskommelser till Vårdsamverkan 
 
Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 
Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov 
av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 
Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska samrådsorganet 
(SRO) 1 har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför 
ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med 
koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på 
att samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats. 
Genomgående i denna revidering har förändringar gjorts med syfte att 
sätta fokus på personcentrerat förhållningssätt. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss – Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelse 
Missiv - Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelse från 
SRO 
Tjänsteskrivelse – Synpunkter på Hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelse enligt mall från Vårdsamverkan 
 
Socialnämndens arbetsutskott förslag till socialnämndens beslut 
att översända synpunkterna på remiss Hälso- och sjukvårdsavtalet med 
tillhörande överenskommelser till Vårdsamverkan 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
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SN § 192  Dnr SN/2021-0253 
SN AU § 203 
 
Inkomna motioner och medborgarförslag 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om status för inkomna motioner och 
medborgarförslag 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sammanställning över motioner och medborgarförslag för beredning och 
yttrande eller beslut som inkommit till socialnämnden per 2021-11-26. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning över inkomna motioner och medborgarförslag per 2021-
11-26. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om status för inkomna motioner och 
medborgarförslag 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 193  SN/2021-0006 
   
 
Förvaltningschefens information 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera förvaltningschefens information 
 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerade nämnden om aktuella 
händelser inom förvaltningen. 

• Planering för kvalitetsdagar 2022 för förvaltningens enhetschefer 
pågår 

• Återupptagna möten kring covid, kommunnivå samt på 
förvaltningen 

• Verksamhetsbesök hemtjänsten 
• Förvaltningschefen har fått i uppdrag att se över vilken 

prioriteringsordning som lämpar sig bäst utifrån aspekterna 
arbetsmiljö och prognostiserat platsbehov gällande renovering av 
Jägaren och Beateberg 

 
 
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 
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SN § 194  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: 

• Ärendeinflödet på barn och unga är ökande. Under perioden 1 
januari – 30 november/pågående utredningar 

                   2021: 334  2020: 297           2019: 256 
I detta ska även påtalas att det allt oftare handlar om mer 
komplexa och “tunga” ärenden med mer psykisk ohälsa, våld, och 
kulturkrockar samt en ökande trend kring droger och kriminalitet 
kring ungdomar. 

• Missbruk/VIN: Ärendemängden ökar något och då i synnerhet inom 
våld i nära relation (VIN). I år har verksamheten haft totalt 132 
pågående ärenden mellan 1 januari – 30 november.  

                            2021            2020         2019 
Missbruk:            100  87              71 
VIN:                        32  11              11 

• Inom området för ÄO har det under perioden 1 januari- 30 
november genomförts och avslutats 770 utredningar. Pandemin 
har haft mycket stor påverkan på målgruppen äldre. Många i 
målgruppen har på grund av oro och rädsla för smitta avstått 
från att söka och/eller avstå att ta emot beviljat stöd från 
hemtjänst. Konsekvensen av det är ett ökat antal inkommande 
ärenden med mycket omfattande behov av stöd.    

• Inom området Sol/LSS har det under perioden 1 januari- 30 
november genomförts och avslutats 135 utredningar – Analys 
boendestöd 
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• Långtidsarbetslösheten ökar fortsatt, stort behov av att 
tillhandahålla insatser som förebygger de konsekvenser detta kan 
leda till. 
 

Insatser i hemmet: 
• Hemtjänsten arbetar vidare med process i grupperna, återkoppling 

med handlingsplan i janauri, rekrytering klar i Norr samt Solteam. 
Rekrytering av specialist undersköterskor pågår, som kommer 
arbeta inriktat mot demens, palliativ vård samt multisjuka äldre. 
Lokalfrågan är under dialog för att säkerställa arbetsmiljö på 
fjällskivlingen. Rekrytering av planerare med inriktning teknik är 
pågående just nu för att säkerställa planering på helg samt få 
spetskompetens i teknikfrågor. 

• Hemsjukvård och rehab arbetar vidare med områdesansvar och 
patientansvar för att tydliggöra roller och ansvarsområden för SSK. 
Man har också på förslag inom digitalisering en sårvårdsapp som 
presenteras under december. Lokalfrågan är uppe även här. 

• Bemanningscentralen har presenterat ett förslag som LG tagit 
emot positivt och som samverkats och fattas beslut kring på 
förvaltningssamverkansgrupp. Det innebär att man på BC dels 
lägger fasta schemaförslag för sommarperioden 2022 samt 
rekryterar all sommarpersonal och fördelar ut i respektive område. 
Syfte att kvalitetssäkra sommarperioden samt avlasta första linjens 
chefer. 

• Socialpsykiatri samt personlig assistans – där pågår introduktion av 
ny chef för respektive område och man har haft 
kompetensutveckling för de bägge grupperna i lågaffektiv metod 
samt ökad kunskap kring NPF. 

 
Boende/daglig verksamhet: 

• 6:6a anmälan på Beatebergsgården – arbetsmiljö avdelningar gul 
och blå. Riskbedömning kommer genomföras. 

• Vi följer Covid-utvecklingen kontinuerligt och anpassar 
verksamheten. Översyn av kontinuitetsplaner, påminnelse om 
hygienrutiner och skyddsutrustning, mm.  
Oro för svårigheter att ha full personaltäckning utifrån stor 
frånvaro. 
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• Julfester har anordnats på SÄBO för personer med demens 
finansierat av medel från Alzheimerfonden. 

• Kö till SÄBO: 
Totalt 9 personer, 5 med demenssjukdom, 4 somatik 
3 på korttid, 1 i annan kommun 
2 väntat mer än tre månader, båda har tackat nej till erbjudande 

 
 
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 § 195  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 § 196  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 november 2021 samt arbetsutskottets protokoll 
från 2021-12-02 redovisas. 
 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 197  Dnr SN/2021-0010 
 
Ordförandebeslut 
 
Socialnämnden beslutar  
att ordförandebeslut enligt förteckning som fattats med stöd av 
Socialnämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna 
 

• Resa till Norge BC 
• Utlandsresa IMT 
• Skyddsplacering kvinnojour 

 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 198   
 
Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen 
 
30 november presidiesamråd med BUN, diskussion om matdistribution 
och kyld mat. Psykisk hälsa – ohälsa hos ungdomar. Protokoll läggs ut i 
intranätsgruppen. 
 
Hans-Robert Hansson, Britt Eriksson och Anders Karlsson ska träffa René 
Kronemalm. AME och Integrationscenter; 2 olika kontaktområden som bör 
slås samman till ett. 
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SN § 199  Dnr SN/2018-0281 
 
Val av ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott 
 
Socialnämnden beslutar  
att välja Gunilla Hegardt (V) som ersättare i socialnämndens arbetsutskott 
 
Socialdemokraterna föreslår Gunilla Hegardt (V) som ny ersättare efter 
Johanna Ekeroth (S) i socialnämndens arbetsutskott. 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialdemokraternas förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, KS diarie 
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SN § 200   
 
Anmälan av nya ärenden 
 
Inga nya ärenden 
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SN § 201  Dnr SN/2021-0328 
 
 
Initiativärende Sköra äldres utsatthet 
 
Socialnämnden beslutar  
att avslå initiativärendet ”Sköra äldres utsatthet” 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta HR-avdelningen och undersöka 
möjligheter för daglig snabbtest av ovaccinerad omsorgspersonal 
 
Reservation 
Hans-Robert Hansson (L) reserverar sig till förmån för eget förslag till 
beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På Socialnämnden 2021-11-18 lyftes initiativärende ”Sköra äldres 
utsatthet” från Liberalerna genom Hans-Robert Hansson:  
”Varje dag knackar en omsorgsperson på dörren till en omsorgstagare och 
de kan bygga en relation och känna ömsesidig trygghet. Varje 
omsorgstagare är oftast en skör person och ska inte utsättas för onödig 
smitta av personal. Enligt Sveriges grundlag är vaccinering frivillig. ”Norge 
och många andra länder överväger, eller har infört, att all personal som 
hanterar sköra personer ska vara vaccinerade mot covid. Flera kommuner 
i Sverige (bla. Uddevalla och Tanum) har infört detta, och jag anser att 
Strömstad bör införa det omgående. Socialnämnden är ansvarig för 
arbetsmiljön, därför är Socialnämnden även ansvarig för ett sådant beslut 
(politiker ska ta sitt ansvar för beslut som påverkar dess organisation).” 
 
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 visar att ett beslut om att omplacera 
ovaccinerad omsorgspersonal skulle medföra risker ur brukar-, ekonomi-, 
personal- och verksamhetsperspektiv. Förvaltningen är tydlig med 
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inställningen att uppmuntra omsorgspersonal att vaccinera sig, både för 
att skydda brukare och sig själva. Omsorgspersonal använder 
skyddsutrustning och hygienrutiner enligt rutin.  
 
Beslutsunderlag: 
Muntlig dragning  
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-13 signerad förvaltningschef Helena 
Lilliebjelke 
Initiativärende från Liberalerna ”Sköra äldres utsatthet” 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om konsekvensbeskrivning gällande eventuell 
omplacering av ovaccinerad omsorgspersonal enligt förslag i 
initiativärendet ”Sköra äldres utsatthet” 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Emmelie Stackegård Hansen yrkar avslag på initiativärendet. 
Pia Tysklind (S) och Eugenia Eriksson (SD) ställer sig bakom Emmelie 
Stackegård Hansens yrkande. 
 
Hans-Robert Hansson (L) yrkar bifall till initiativärendet. 
 
Anders Karlsson yrkar på tillägget att förvaltningen kontaktar HR-
avdelningen och undersöker möjligheter för daglig snabbtest av 
ovaccinerad omsorgspersonal. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Emmelie Stackegård Hansens (L) avslagsyrkande mot 
Hans-Robert Hanssons bifallsyrkande och finner bifall till Emmelie 
Stackegård Hansens yrkande om att avslå initiativärendet 
 
Ordförande frågas om Anders Karlssons (MP) tilläggsyrkande antas och 
finner att så sker 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 202  Dnr SN/2021-0330 
 
 
Gåva från Veckovis 
 
Socialnämnden beslutar  
att motta gåvan och tacka Veckovis 
 
Sammanfattning av ärendet 
Veckovis i Strömstad vill ge socialnämnden en gåva om 3 000 kr att 
användas inom verksamheten boende och daglig verksamhet 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-14 signerad verksamhetschef Joakim 
Möller. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att motta gåvan och tacka Veckovis 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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