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SN § 69

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 § 70

Fastställande av föredragningslista
Socialnämnden beslutar
att fastställa föredragningslista enligt utskick med tillägg av ett nytt
ärende:
Yttrande till IVO
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SN § 71
SN AU § 81

Dnr SN/2019-0032

Revidering delegationsordning
Socialnämnden beslutar
att anta reviderad delegationsordning för socialnämnden
att socialnämnden gällande punkt D3 fastställer en arbetsrutin som
involverar politiken och fångar upp den politiska viljan i ett tidigt skede
Sammanfattning av ärendet
Den nu gällande delegationsordningen antogs av socialnämnden 2020-1119. Föreslagna förändringar bygger på revideringar som gjorts i
kommunstyrelsens delegationsordning samt förändringar i lag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-26 signerad av utvecklingsstrateg Marcus
Pettersson.
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att anta reviderad delegationsordning för socialnämnden
Förslag till beslut under sammanträdet
att socialnämnden gällande punkt D3 fastställer en arbetsrutin som
involverar politiken och fångar upp den politiska viljan i ett tidigt skede
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts 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 § 72
SN AU § 82

Dnr SN/2021-0111

Framtida utveckling av Strömstads Stödboende
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda de ekonomiska förutsättningarna
för ett stödboende enligt Socialtjänstlagen (SoL) med huvudinriktning
vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning, inom området
socialpsykiatri
Sammanfattning av ärendet
Den nu gällande delegationsordningen antogs av socialnämnden 2020-1119. Föreslagna förändringar bygger på revideringar som gjorts i
kommunstyrelsens delegationsordning samt förändringar i lag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-26 signerad av utvecklingsstrateg Marcus
Pettersson.
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda de ekonomiska förutsättningarna
för ett stödboende enligt Socialtjänstlagen (SoL) med huvudinriktning
vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning, inom området
socialpsykiatri
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda de ekonomiska förutsättningarna
för samt planera ett stödboende enligt Socialtjänstlagen (SoL) ned
huvudinriktning vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning, inom
området socialpsykiatri
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 § 73
SN AU § 86

Dnr SN/2021-0114

Samarbetsrutin placering av barn, BUN
Socialnämnden beslutar
att ställa sig bakom samarbetsrutin placering av barn
Sammanfattning av ärendet
Placerade barn och unga har samma rätt till utbildning och skolgång som
andra barn och unga. För att den rätten ska säkras krävs samverkan
mellan socialtjänsten och skolan. Placerade barns skolgång är ofta
problematisk. De fullföljer grund- och gymnasieskola i avsevärt lägre
utsträckning än andra barn. Barn som växer upp i samhällets vård har
sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. De löper också flera
gånger större risk att i vuxen ålder drabbas av hälsorelaterade och
psykosociala problem.
Som grupp har dessa barn mycket höga risker för ogynnsam utveckling
över tid, när det gäller självmord, missbruk, kriminalitet, bidragsberoende
och tonårsföräldraskap. Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för
dessa barn senare i livet är hur de lyckas i skolan. Frånvaron av
”skolmisslyckanden” har visat sig vara den starkaste skyddande faktorn för
en gynnsam utveckling, för att motverka ohälsa, bristande förankring på
arbetsmarknaden, missbruk och kriminalitet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-29 signerad verksamhetschef Anna
Almén.
Samarbetsrutin daterad 2021-04-29
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att ställa sig bakom samarbetsrutin placering av barn
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.
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Kopia till
SN diarie, BUN diarie.
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SN § 74
SN AU § 88

Dnr SN/2020-0234

Permutation av fonder
Socialnämnden beslutar
att ansöka om få lägga in stiftelsen Signe och Einar Karlssons minne och
stiftelsen Gunvor Larssons fond i stiftelsen för äldreboende så att
tillgångarna sammanslås i stiftelsen för äldreboende och överlämna
ärendet till kommunledningsförvaltningen för vidare behandling
Sammanfattning av ärendet
Den 16 juni 2020 beslutade kommunfullmäktige att ge kommundirektören
i uppdrag att ansöka om permutation av ett antal mindre fonder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-29 signerad ekonom Mona Back-Åsberg.
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att ansöka om få lägga in stiftelsen Signe och Einar Karlssons minne och
stiftelsen Gunvor Larssons fond i stiftelsen för äldreboende så att
tillgångarna sammanslås i stiftelsen för äldreboende och överlämna
ärendet till kommunledningsförvaltningen för vidare behandling
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie, KS diarie
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SN § 75
SN AU § 79

Dnr SN/2021-0065

Yttrande till IVO angående tillsyn på Strömstads stödboende
Socialnämnden beslutar
att anta yttrandet så som sitt eget och översända det till IVO –
Inspektionen för vård och omsorg
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg, IVO har en pågående inspektion av
Strömstad stödboende med ansvarig nämnd Socialnämnden i Strömstad.
IVO har tidigare genom brev daterat 2021-04-21 översänt och
kommunicerat nämnden IVO:s underlag för beslut såsom enkätsvar,
samtal med barn, intervju av föreståndare och personal, svar efter
sakgranskning samt e-mail från verksamhetschef. Nämnden har haft
möjlighet att yttra sig över underlaget senast 2021-05-14 men något svar
har inte inkommit till IVO. Vid telefonkontakt med förvaltningschefen
2021-05-18 framkommer att handlingarna inte diarieförts ännu. IVO
översänder därmed kopia av de underlag som IVO tidigare översänts till
nämnden för yttrande och förlänger nämndens möjlighet att yttra sig till
IVO senast 2021-06-03.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21 signerad verksamhetschef Anna
Almén
Begäran samt underlag från IVO
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att anta yttrandet så som sitt eget och översända det till IVO –
Inspektionen för vård och omsorg

Kopia till
IVO, SN diarie
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SN § 76

Dnr SN/2021-0004

Delårsbokslut 2021
Socialnämnden beslutar
att godkänna socialnämndens delårsbokslut per april 2021
att alla beslut om placeringar som idag fattas av verksamhetschef istället
beslutas av arbetsutskottet under 2021. Kostnader för placeringen skall
finnas med i utredningsunderlaget och genomgång sker varje
arbetsutskott angående totala placeringskostnader
att fortsatt ha täta dialoger med budgetberedningen om det ekonomiska
läget, och tillsammans med dem avgöra om socialnämnden ska lyfta
frågan till kommunfullmäktige
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ytterligare förslag till
effektiviseringar, med tillhörande konsekvensbeskrivningar, till
nästkommande nämndsmöte
att paragrafen förklaras omedelbart justerad
Sammanfattning av ärendet
Delårsbokslutet behandlar dels utfallet per 30 april 2021 där ett
underskott om -5,5 mnkr redovisas men även prognosen för helåret där
ett underskott om -14,3 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 2021 SN
Sammanfattning av måluppfyllelse utifrån Socialnämnden mål
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18 signerad controller Dennis Arvidsson
och förvaltningschef Helena Lilliebjelke
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Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att godkänna socialnämndens delårsbokslut per april 2021
att alla beslut om placeringar tas av arbetsutskottet under 2021 (istället
för verksamhetschef och sedan arbetsutskott). Kostnader för placeringen
skall finnas med i utredningsunderlaget och genomgång sker varje
arbetsutskott angående totala placeringskostnader
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ytterligare förslag till
effektiviseringar, med tillhörande konsekvensbeskrivningar, till
nästkommande nämndsmöte
att paragrafen förklaras omedelbart justerad
Förslag till beslut under sammanträdet
att fortsatt ha täta dialoger med budgetberedningen om det ekonomiska
läget, och tillsammans med dem avgöra om socialnämnden ska lyfta
frågan till kommunfullmäktige
att alla beslut om placeringar som idag fattas av verksamhetschef istället
beslutas av arbetsutskottet under 2021. Kostnader för placeringen skall
finnas med i utredningsunderlaget och genomgång sker varje
arbetsutskott angående totala placeringskostnader
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, controller Dennis Arvidsson
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SN § 77

Dnr SN/2021-0112

Status hemtjänst Koster
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om status för hemtjänst
Sammanfattning av ärendet
Muntlig dragning av verksamhetschef Jennie Persson och enhetschef
Annika Unger.
Ordförandes förslag till socialnämndens beslut
att notera informationen om status för hemtjänst
Proposition
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att
så sker.

Kopia till
SN diarie
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SN § 78
SN AU § 89

Dnr SN/2021-0005

Budget 2022
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om budget 2022
Sammanfattning av ärendet
Muntlig dragning av förvaltningschef Helena Lilliebjelke och controller
Dennis Arvidsson.
Ordförandes förslag till socialnämndens beslut
att notera informationen om budget 2022
Proposition
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att
så sker.

Kopia till
SN diarie

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Socialnämnden
452 80 STRÖMSTAD

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sida 17 av 28

Sammanträdesdatum

2021-05-27

SN § 79
SN AU § 83

Dnr SN/2021-0112

Ökade behov LSS
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om ökade behov LSS
att uppdra åt förvaltningen att fortsätta titta på praktiska och ekonomiska
förutsättningar för att nytt gruppboende
Sammanfattning av ärendet
•
•

•

•

Kraftig ökning inom sysselsättning enligt LSS och SoL 2018-2021
Förväntad ökning av beslut om gruppboende 2022-2028 – ny
gruppbostad
Färre med beslut om servicebostad och därmed möjlig ökning av
boendestöd
Målgruppen och metodiken förändras

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20 signerad verksamhetschef Jennie
Persson.
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att notera informationen om ökade behov LSS
Förslag till beslut under sammanträdet
att uppdra åt förvaltningen att fortsätta titta på praktiska och ekonomiska
förutsättningar för att nytt gruppboende
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts 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 § 80
SN AU § 84

Dnr SN/2021-0108

Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen gällande
unga 16-24 år i Strömstads kommun - information
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om lokal överenskommelse med
Arbetsförmedlingen gällande unga 16-24 år i Strömstads kommun
Sammanfattning av ärendet
Muntlig dragning av verksamhetschef Anna Almén om lokal
överenskommelse med Arbetsförmedlingen gällande unga 16-24 i
Strömstads kommun.
Beslutsunderlag:
Överenskommelse daterad 2021-03-18
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att notera informationen om lokal överenskommelse med
Arbetsförmedlingen gällande unga 16-24 år i Strömstads kommun
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie

Justerandes sign
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SN § 81
SN AU § 85

Dnr SN/2021-0113

Överenskommelse med Delegationen för unga & nyanlända
till arbete (DUA) om statsbidrag - information
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om Överenskommelse med Delegationen för
unga & nyanlända till arbete (DUA) om statsbidrag
Sammanfattning av ärendet
Muntlig dragning av verksamhetschef Anna Almén om Överenskommelse
med Delegationen för unga & nyanlända till arbete (DUA) om statsbidrag
Beslutsunderlag:
Meddelande om beslut daterat 2021-03-31
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att notera informationen om Överenskommelse med Delegationen för
unga & nyanlända till arbete (DUA) om statsbidrag
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SN § 82
SN AU § 79

Information om placeringar
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om placeringar
Sammanfattning av ärendet
Muntlig dragning av enhetschef Ulrika Reinholdsson om pågående
placeringar och inverkan på budget.
Beslutsunderlag:
Muntlig dragning av enhetschef Ulrika Reinholdsson.
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att notera informationen om placeringar
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SN § 83
SN AU § 80

SN/2021-0006

Förvaltningschefens information
Socialnämnden beslutar
att notera förvaltningschefens information
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerade nämnden om aktuella
händelser inom förvaltningen.
• Extra samråd KSAU med anledning av delårsbokslutet.
• Covid-19
• Office 365
• Tillhör Sverigeeliten gällande andelen timvikarier i verksamheten
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att notera förvaltningschefens information
Proposition
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner
att så sker.
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Verksamhetschefernas information
Socialnämnden beslutar
att notera verksamhetschefernas information
Anna Almén, verksamhetschef Individ och familjeomsorg, och Jennie
Persson, verksamhetschef Insatser i hemmet/bemanning informerar
nämnden om aktuella händelser inom förvaltningen.
IFO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansträngd situation på alla tre IFO-enheter – konsekvenser av
covid-19 (arbetslöshet, psykisk ohälsa, effekter på barn och ungas
skolgång )
Placeringar, försörjningsstöd, våld i nära - kostnadsökningar
Ärendeökning barn och unga – mycket anmälningar
Personal: Personalomsättning, sjukskrivningar, rekryteringar
(handläggare, metodstödjare, familjebehandlare,
arbetsmarknadskonsulent, ungdomscoach)
Intensivt arbete pågår för att hantera den höga arbetslösheten –
måste agera nu!
Förstärkt satsning på ungdomars feriejobb 2021
Stärkt samarbete med BUF på alla nivåer – gemensamma rutiner,
jobbsökaraktiviteter, lokala jobbspår, Brobyggare mm)
Ökning färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag

Insatser i hemmet/bemanning:
• Strömstadskommun har sedan 2019 utvecklat arbetet med
registrering av Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid
Demens BPSD. Detta har visat sig ge positiva resultat. Användandet
av läkemedel mot Alzheimers demens har ökat, här placerar sig
Strömstadskommun klart över riksgenomsnittet. Användandet av
modellen och registrering av BPSD har även bidragit till att
användandet av sedativa läkemedel har minskat och patientens
livskvalité ökat.
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•
•
•
•
•
•
•

Sommarplanering täckt – introduktion digitalt och på plats pågår –
problematiskt inom HSV natt
Ev. sommaravtal för SSK
Sjukdom EC
Utbildning för verkställighet som startar under hösten ”Våldet går
inte i pension”
Ny kollega på HSV - Maria Nysten startar som EC under augusti
Utbildning för HSV i dokumentation under maj och september
Omtag kring Senior Alert med projektplan under september i
samverkan med enheter och HSV

Boende/daglig verksamhet:
• Utbildning och handledning av personlig assistans klar
• Plan för utbildning inom resten av området under hösten
• Genomgång av dokumentation och planer pågår
Ordförandes förslag till beslut
att notera verksamhetschefernas information
Proposition
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner
att så sker.
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Anmälan av handling
Socialnämnden beslutar
att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna
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SN § 86

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 april 2021 samt arbetsutskottets protokoll från
2021-05-06 redovisas.
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Anmälan av ordförandebeslut
Socialnämnden beslutar
att ordförandebeslut enligt förteckning som fattats med stöd av
Socialnämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna
•
•

Omedelbar skyddsplacering
Omplacering LVM
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Rapporter från Socialnämndens ledamöter
Inga rapporter att redovisa.
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Anmälan av nya ärenden
Inga nya ärenden.
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