
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) 
 Socialnämnden  
 Sammanträdesdatum Ärende 
 2022-05-19 SN/2022-0122 
   
    

Justeringens tid och plats 2022-05-24 Stadshuset 
  
Sekreterare   Paragrafer 70–80 
 Ulrika Haugland 
  
Ordförande  
 Pia Tysklind 
  
Justerare  
 Anders Karlsson 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2022-05-19 
  
Datum då anslaget sätts upp 2022-05-24 Datum då anslaget tas ned 2022-06-15 
  
Protokollets förvaringsplats Socialförvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulrika Haugland 
  

 

Tid och plats 2022-05-19 kl 09.00–12.55 
 Kommunstyrelsesalen 
Beslutande  
Ledamöter Pia Tysklind (S), ordförande 

Ligia Morales Ahlgren (S), 1:e vice ordförande 
Gunilla Hegardt (V) 
Andreas Friedemann Hildebrand (KD) 
Eugenia Eriksson (SD) 
Hans-Robert Hansson (L) 
Anna-Lena Carlsson (C), 2:e vice ordförande 
Anders Karlsson (MP) 

  
Tjänstgörande ersättare Per Stade (M) 
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Övriga närvarande  
Ersättare Johannes Hultin (S) 

Joar Alvdal (FI) 
Mattias Gustafsson (SD) 
Daniel Ödlund (MP) 

  
Övriga deltagare Helena Lilliebjelke, förvaltningschef Socialförvaltningen 

Anna Almén, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
Joakim Möller, verksamhetschef Stöd och Service 
Maria Eskel, kvalitétsutvecklare, § 71 
Jennie Persson, verksamhetschef Vård och omsorg, § 72-73 
Håkan Baatz, brandinspektör, § 72 
Maria Nysten, enhetschef Hälso- och sjukvård, § 75 
Blagica Strojmanov, biståndschef, § 76 
Agneta Gustavsson, avgiftshandläggare, § 76 
Ulrika Haugland, kommunsekreterare 
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SN § 70 Fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 
att fastställa dagens föredragningslista samt lägga till ärendet om remissvar på 
motion om trygghetsboende. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Hans-Robert Hansson (L) yrkar på att lägga till ärendet om remissvar på motion 
om trygghetsboende. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Socialnämnden kan besluta enligt Hans-Robert Hanssons 
förslag och finner att så sker.  
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 SN/2022-0083 

SN § 71 Kvalitetsberättelse 2021 

Socialnämndens beslut 
att godkänna socialförvaltningens kvalitetsberättelse 2021 

Sammanfattning av ärendet 
I ärendet presenteras socialförvaltningens kvalitetsrapport 2021. Rapporten är en 
del av det systematiska kvalitetsarbetet. I rapporten ingår analyser och 
sammanställning av verksamhet under 2021. Rapporten ska ingå som del i 
planeringen av förvaltningens fortsatta kvalitetsarbete.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-16 signerad socialt ansvarig samordnare Maria 
Eskel. 
Kvalitetsrapport 2021 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna socialförvaltningens kvalitetsberättelse 2021 

Beslutet skickas till 
Socialt ansvarig samordnare 
SN diarie  
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 SN/2021-0252 

SN § 72 Brandskydd i ordinärt boende 

Socialnämndens beslut 
att återremittera ärendet till nästkommande möte för att kunna diskutera de olika 
finansieringsalternativen i partigrupperna. 

Sammanfattning av ärendet 
MSB har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram en vägledning, en 
webbutbildning och annat stödmaterial till kommunerna. Genom att utföra 
riskbedömningar och tillsätta resurser där det behövs stärks brandskyddet för de 
personer som är särskilt riskutsatta i ordinärt boende. En grupp som Strömstad 
kommun idag inte arbetar aktivt emot ur brandsäkerhetssynpunkt. Sedan många 
år har Strömstad kommun arbetat med förebyggande åtgärder för att förhindra 
brand på särskilda boenden och skolor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 signerad verksamhetschef Jennie Persson. 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att införa ett förebyggande arbete kring Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta 
där man under andra kvartalet 2022 startar riskinventeringar i ordinärt boende  

att erbjuda och installera brandvarnare kopplat till trygghetslarm i ordinärt 
boende där behov påvisas. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Karlsson (MP) yrkar, med instämmande från Gunilla Hegardt (V), på ett 
tillägg att kommunen står för 100 % av kostnaden. 

Hans-Robert Hansson (L) yrkar på ett tillägg att kostnaden delas 70 % för 
kommunen och 30 % för brukaren. 

Ordföranden yrkar, med instämmande från Ligia Morales Ahlgren (S) på att 
återremittera ärendet till nästkommande möte för att kunna diskutera de olika 
finansieringsalternativen i partigrupperna. 

Anders Karlsson (MP) yrkar på att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 

Votering begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för att 
återremittera ärendet och nej-röst för att avgöra ärendet idag. 
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Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster för att återremittera ärendet mot 1 nej-röster för att avgöra 
ärendet idag beslutar Socialnämnden att återremittera ärendet. 

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
1 Pia Tysklind S       Ja     
2 Ligia Morales Ahlgren S       Ja     
3 Gunilla Hegardt V       Ja     

4 
Andreas Friedemann 
Hildebrand KD       Ja     

5 Eugenia Eriksson SD       Ja     
6 Hans-Robert Hansson L       Ja     
7 Emmelie Stackegård Hansen M 7 Per Stade M Ja     
8 Anna-Lena Carlsson C       Ja     
9 Anders Karlsson MP         Nej   

  Summa 8 1   
 

Beslutet skickas till 
Jennie Persson 
SN diarie  
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 SN/2022-0004 

SN § 73 Delårsbokslut 

Socialnämndens beslut 
att godkänna socialnämndens delårsbokslut per april 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsbokslutet behandlar dels utfallet per 30 april 2022 där ett underskott om -
1,2 mnkr redovisas men även prognosen för helåret där ett underskott om -8,6 
mnkr prognostiseras. Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder, som 
återfinns i delårsrapporten. Trots föreslagna åtgärder bedömer förvaltningen inte 
att det är möjligt att underskottet i sin helhet skulle kunna reduceras genom 
effektiviseringar i verksamheterna, utan att göra ingrepp i nämndens 
kärnverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut april 2022 SN 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-13 signerad controller Dennis Arvidsson och 
förvaltningschef Helena Lilliebjelke 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna socialnämndens delårsbokslut per april 2022. 

Beslutet skickas till 
SN-Diarie 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen  
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 SN/2022-0005 

SN § 74 Budget 2023 - information 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerar om förslag till budget 2023 och 
plan 2024-2026. 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen om budget 2023. 

Beslutet skickas till 
SN diarie  
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 SN/2022-0095 

SN § 75 Hemsjukvården - information 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Maria Nysten informerar om: 

• Ny schemamodell med fokus på kärnuppdraget 
• Aktiviteter för att möjliggöra arbetsmodellen 
• Tid är den viktigaste tiden/resursen 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen om hemsjukvården. 

Beslutet skickas till 
SN Diarie  
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 SN/2022-0014 

SN § 76 Revidering av socialnämndens taxa 2022 

Socialnämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta revidering av socialnämndens taxa under förutsättning att beslut fattas i 
riksdagen den 14 juni 2022 och lagen i 8 kap 7 § SOL träder i kraft 1 augusti 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen kommer att fatta beslut den 14 juni om att ytterligare höja 
minibeloppet i 8 kap. 7 § SOL för att kompensera för ett ytterligare höjt 
bostadstillägg. Minibeloppet är den summa som den enskilde enligt lag ha rätt att 
ha kvar för personliga behov. Eftersom bostadstillägget höjts skulle i vissa fall 
kommunen kunna ta ut högre avgift från den enskilde och för att motverka detta 
så höjs minimibeloppet med motsvarande nivå. Syftet är alltså att den enskilde 
skall kunna tillgodogöra sig höjningen av bostadstillägget för ökad konsumtion. 
Minimibeloppet per månad höjs ytterligare till en tolftedel av 1,4541 
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,1942 prisbasbelopp för var 
och en av sammanlevande makar och sambor. Mot tidigare en tolftedel av 1,4044 
för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 för var och en av sammanlevande 
makar och sambor. Lagförändringen i 8 kap.7 § SOL minimibelopp föreslås träda 
kraft den 1 augusti 2022. Höjningen motsvarar ytterligare höjningen av 
konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per månad för 
ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och sambor. 

Bostadstillägget till pensionärer ska höjas genom att konsumtionsstödet inom 
bostadstillägget höjs med 200 kronor per månad för ensamstående och 100 
kronor per månad för sammanlevande makar och sambor. Konsumtionsstödet ger 
lika stor ersättning till alla pensionärer som har bostadstillägg. Det innebär att 
även hushåll med låga bostadskostnader får del av det höjda bostadstillägget. 

Lagändringen gällande bostadstillägg föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och 
betalas ut från augusti 2022. Lagändringen i 8 kap. 7 § SOL minimibelopp föreslås 
träda i kraft den 1 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 signerad biståndschef Blagica Strojmanov. 
Taxor och avgifter 2022 SN 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att minimibeloppet per månad höjs ytterligare till en tolftedel av 1,4541 
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,1942 prisbasbelopp för var 
och en av sammanlevande makar och sambor. Mot tidigare en tolftedel av 1,4044 
för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 för var och en av sammanlevande 
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makar och sambor. Lagförändringen i 8 kap.7 § SOL minimibelopp föreslås träda 
kraft den 1 augusti 2022. Höjningen motsvarar ytterligare höjningen av 
konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per månad för 
ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och sambor. 

att anta revidering av socialnämndens taxa under förutsättning att beslut enligt 
ovan fattas i riksdagen den 14 juni 2022 och lagen i 8 kap 7 § SOL träder i kraft 1 
augusti 2022. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att första attsatsen tas bort från beslutet och lyfts in i 
sammanfattningen istället. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Socialnämnden beslutar i enlighet med hennes förslag och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Blagica Strojmanov  
KS diarie 
SN diarie   
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 SN/2022-0006 

SN § 77 Förvaltningschefen informerar 

Socialnämndens beslut 
att notera förvaltningschefens information till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerar om:  

• Genomlysning hemtjänst inklusive översyn riktlinjer och avgifter 
• Rekrytering - ökade behov 
• Stora arbetsinsatser på flera nivåer i förvaltningen gällande underlag till 

ekonomi 
• Lokala insatser i hemmet 
• Ukraina 
• Ny controller Jennie Nilsson börjar 23 maj 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 SN/2022-0007 

SN § 78 Verksamhetschefernas information 

Socialnämndens beslut 
att notera verksamhetschefernas information till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Joakim Möller informerar om:  

• Status sommarbemanning 
• Uppdatering ombyggnation Beateberg 
• Förändring i chefstjänster 

Verksamhetschef Anna Almén informerar om: 

• IFO- nuläge, arbetsmiljö och rekrytering 
• Samverkan: AF, Samordningsförbundet, VUP, skolan, mini-maria 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 SN/2022-0008 

SN § 79 Anmälan av handling 

Socialnämndens beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Förvaltningsrätten i Göteborgs Dom 2022-05-11, Mål nr 2407-22, Bistånd 
enligt Socialtjänstlagen, Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

2. Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06§ 58, Införande av Tjänsteman i 
beredskap (TiB) 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 SN/2021-0337 

SN § 80 Remiss över motion om Trygghetsboende  

Socialnämndens beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att återremittera ärendet till 
kommunfullmäktige då icke biståndsbedömda boenden ligger utanför 
Socialnämndens ansvarsområde. 

Beslutsmotivering 
Trygghetsboende kan vara en biståndsbedömd insats enligt 5 kap. 5 § 
socialtjänstlagen (SoL) eller ett icke biståndsbedömt boende där ansökan går via 
ordinarie köhantering för bostäder. Den nu aktuella motionen föreslår ett icke 
biståndsbedömt trygghetsboende. Ansvaret för bostadsförsörjningen i Strömstad 
ligger inte hos Socialnämnden varför nämnden inte kan ta ställning i frågan. 
Socialnämnden hanterar endast biståndsbedömda boendeinsatser.  

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna har inkommit med en motion om att ett trygghetsboende planeras 
och byggs centralt i Strömstad. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-16 § 135 att motionen skulle remitteras 
till Socialnämnden för beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion om trygghetsboende 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-16 § 135 (KS/2021-0605) 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att återremittera ärendet till 
kommunfullmäktige då icke biståndsbedömda boenden ligger utanför 
Socialnämndens ansvarsområde. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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