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SN § 111   
 
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 § 112   
 
Fastställande av föredragningslista 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att fastställa föredragningslista enligt utskick 
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SN § 113  SN/2021-0006 
   
 
Förvaltningschefens information 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera förvaltningschefens information 
 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerade nämnden om aktuella 
händelser inom förvaltningen. 
 

• Fokus ekonomi i förvaltningen relaterat till underskott samt fokus 
budget 2022. 

• Omvärldsbevakning KS 29/9 
• Verksamhetsbesök FC och VC 1g/månad. IFO först ut. 
• Covid-19 
• Deltagande i referensgrupp till utredning om utbildning till 

sjuksköterska och barnmorska 
• Utvecklande ledarskap – UL 

 
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 § 114  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: 

• Sommaren varit relativt lugn, på alla verksamheter.  
• Arbetet med IBIC har tagit ny fart, Eric Edlund ny projektledare 

som arbetat fram projektorganisation. 
• Barn och unga med psykisk ohälsa: Eric Edlund slutfört sitt uppdrag 

med kartläggning av förebyggande resurser i Strömstads kommun. 
Nästa steg – Analys av materialet  

• Barn/unga har inte haft lika högt tryck under sommaren som under 
våren. Rekrytering av nya socialsekreterare pågår. Personalen som 
arbetar i resursteamet med hemmaplansinsatser har behov av 
lokaler. 

• Arbete och försörjning: Hittills varit ett mycket aktivt år, fler 
ungdomar än någonsin på kommunala sommarjobb som i år även 
kopplats till arbetsplatser med framtida rekryteringsbehov. 

• Bistånd – Varit en del sjukskrivningar och vakanta tjänster som ej 
kunnat tillsättas. Rekrytering pågår, konsult inne i väntan på 
ordinarie personal. 

 
INSATSER I HEMMET: 

• Sommaren har inneburit hög frånvaro i flera verksamheter bl.a. 
hemtjänst, boende LSS, hemsjukvården och socialpsykiatri. 

• Där man haft 2/3 på plats av ordinarie personal har det fungerat 
väl – SÄBO överlag en bra sommar.  

http://www.stromstad.se/
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• Stor brist på vikarier – många timvik har anställts, 
rekryteringsunderlaget har minskat då gränsen öppnade. Detta har 
inneburit övertidsarbete, och ökad frånvaro.  

• Stor välvilja från befintlig personal där alla gemensamt ställt upp 
och löst sommaren, man har också arbetat över 
områdesgränserna. 

• Lokalfrågan är väldigt aktuell för 
socialpsykiatri/hemsjukvård/hemtjänst samt daglig verksamhet – 
man kan inte hålla avstånd eller följa restriktioner och grupperna 
är i tillägg för stora för deras respektive nuvarande lokaler. Dialog 
pågår med lokalstrateg i KL – beslut saknas. 

• Hög belastning på bemanningscentralen vad gäller rekrytering och 
schemaläggning – stor brist på vikarier 

• Konsultchef inne p.g.a. av sjukskrivning på socialpsykiatri EC samt 
hemtjänst norr EC från juli – pågående 

 
BOENDE/DAGLIG VERKSAMHET: 

• Sommaren har inneburit hög frånvaro i flera verksamheter bl.a. 
hemtjänst, boende LSS, hemsjukvården och socialpsykiatri. 

• Där man haft 2/3 på plats av ordinarie personal har det fungerat 
väl – SÄBO överlag en bra sommar.  

• Stor brist på vikarier – många timvik har anställts, 
rekryteringsunderlaget har minskat då gränsen öppnade. Detta har 
inneburit övertidsarbete, och ökad frånvaro.  

• Stor välvilja från befintlig personal där alla gemensamt ställt upp 
och löst sommaren, man har också arbetat över 
områdesgränserna. 

• Kultur och musikevent på SÄBO med bidrag från OddFellow 
• Lokalfrågan är väldigt aktuell för 

socialpsykiatri/hemsjukvård/hemtjänst samt daglig verksamhet – 
man kan inte hålla avstånd eller följa restriktioner och grupperna 
är i tillägg för stora för deras respektive nuvarande lokaler. Dialog 
pågår med lokalstrateg i KL – beslut saknas. 

• Uppdatering av läget vad gäller avdelning VIT samt Pilen 5 samt 
Jägaren 
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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 § 115  Dnr SN/2021-0218 
 
 
Behov SÄBO 
 
Socialnämnden beslutar  
att ställa sig bakom prognosticerat behov av 30 nya SÄBO-platser och 
översända det till kommunstyrelsen 
 
att be kommunstyrelsen om att skyndsamt hantera tillskapandet av nya 
SÄBO-platser vilket krävs för att möjliggöra ombyggnation av Jägaren och 
Beateberg 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt prognos (bilaga 1) kommer det totala behovet av SÄBO-platser år 
2030 vara 152 st. Befintligt bestånd (129 platser, avdelning Vit 
medräknad) nedjusteras i prognosen då uppskattningsvis sju platser på 
Jägaren och Beateberg kommer försvinna i samband med nödvändiga 
ombyggnationer. Totalt kommer det då finnas 122 platser vilket ger ett 
totalbehov på 30 platser år 2030. 
 
Det prognosticerade behovet av platser följer en relativt jämn utveckling, 
det innebär att det tillkommer behov av ca 3 nya SÄBO-platser för varje år 
2021-2030. 
 
Det är av största vikt att tillskapandet av nya platser sker skyndsamt. De 
nödvändiga ombyggnationerna, som krävs för att uppfylla arbetsmiljökrav 
och rekommenderad storlek på lägenhet, kommer medföra att hela eller 
delar av Jägaren (27 platser) respektive Beateberg (34 platser inkl avd Vit) 
behöver vara tömda under ombyggnadsperioden. Möjligheten att flytta 
boenden till det nya SÄBOt är en nödvändigt för att lösa de logistiska 
utmaningar som följer. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-25 signerad av utvecklingsstrateg 
Marcus Pettersson. 
Bilaga: Sammanfattad prognos 

http://www.stromstad.se/
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Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att ställa sig bakom prognosticerat behov av 30 nya SÄBO-platser och 
översända det till kommunstyrelsen 
 
att be kommunstyrelsen om att skyndsamt hantera tillskapandet av nya 
SÄBO-platser vilket krävs för att möjliggöra ombyggnation av Jägaren och 
Beateberg 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
Kommunstyrelsen 
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SN § 116  Dnr SN/2021-0001 
SN AU § 123 
 
Ekonomi 2021 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för juli 
månad 2020 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke och verksamhetschefer Anna Almén, 
Joakim Möller och Jennie Persson redogör för ekonomi för juli månad 
2021. Förvaltningen jobbar vidare med allmän återhållsamhet inom sina 
verksamheter. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 signerad av controller Dennis 
Arvidsson. 
 
Arbetsutskottets förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för juli 
månad 2020 
 
Proposition 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 117  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 § 118  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 juli 2021 samt arbetsutskottets protokoll från 
2021-08-12 redovisas. 
Granskning av fyra delegationsärenden visar att handläggningen följt de 
riktlinjer och rutiner som finns. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 119   
 
Anmälan ordförandebeslut 
 
Inga beslut att anmäla. 
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SN § 120   
 
Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen 
 
Förvaltningen ser till nästa nämndsammanträde över möjligheterna för 
kontaktpolitikerna att nu besöka verksamheterna på ett smittsäkert sätt. 
Fördelningen av politiker måste ses över och aktualiseras för att stämma 
överens med ny organisation och nya politiker. 
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SN § 121   
 
Anmälan av nya ärenden 
 
Inga nya ärenden 
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SN § 122   
 
INFO: extratjänster, försörjningsstöd, arbetslöshet m.m. 
 
Enhetschef Camilla Karlsson informerar nämnden om det aktuella läget 
inom hennes verksamhet. 
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SN § 123  Dnr SN/2021-0005 
SN AU § 124 
 
Budget 2022 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om budget 2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Information om budget 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig dragning av förvaltningschef Helena Lilliebjelke. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om budget 2022 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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