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SN § 20   
 
Protokolljustering 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att utse Anna-Lena Carlsson (C) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet 
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SN § 21   
 
Fastställande av föredragningslista 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att fastställa föredragningslista enligt utskick 
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SN § 22  SN/2021-0006 
SN AU § 22   
 
Förvaltningschefens information 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera förvaltningschefens information 
 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerade nämnden om aktuella 
händelser inom förvaltningen. 

• Coronakomissionen 
• IVO-granskning särskilda boenden 
• Utredning äldreomsorgslag 
• Fortsatt arbete med omställning och digitalisering  

 
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 § 23  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: 

• Konsekvenser av Covid-19 inom Individ- och familjeomsorgen, Ny 
rapport 

• Digitalisering och utveckling 
• Personal och rekrytering 

 
Insatser i hemmet: 

• Hemtjänsten pågående arbete med brukartal – riskerar underskott 
under året 

• Vaccinationer pågående för hemtjänst 
• Personal vaccinering pågår, första tillfället gjort – heat för dos 2 

planeras i slutet av april. Eftersläntrare får tid i mars.  
• Dialog kring bemanning kring vaccination – god planering krävs då 

det blir reaktion på vaccinationen 
• Fortsatt ärendeökning trend på boendestöd 
• Genomlysningen – pågående arbete med handlingsplan och dialog 

i grupp 
 
Boende/daglig verksamhet: 

• Besöksförbud: Införande och upphörande 
• IVO beslut angående Boende EKB 
• Ökat antal beslut LSS/Sysselsättning SoL 
• Kö till SÄBO 
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       Reflektioner från enhetschefers verksamhetsberättelser: 
• Covid – personal lösningsfokuserade och flexibla! 
• Ökad digital utveckling & kompetens: iPads, Teams/Skype-möten 

mellan personal och mellan boende och anhöriga 
• Aktiviteter: Utomhuskonserter (bl.a. Göteborgs symfoniorkester), 

live-streamade konserter, 6 gudstjänster, högläsning 
medaktivitetsombud på Beateberg 

• Kompetens- och kvalitetsutveckling: webutbildningar ger ökad 
möjlighet, BPSD, Stjärnmärkt 

• DV säljer produkter via FB sida och andra innovativa metoder 
• Centraliserade scheman Solbo med fokus på utnyttjande av 

”puckeltid” = högre nöjdhet hos medarbetare och bättre ekonomi. 
 
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 § 24  Dnr SN/2021-0001 
 
 
Ekonomi 2021 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för 
januari månad 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
Controller Dennis Arvidsson redogör för ekonomi för januari månad 2021. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-18 signerad av controller Dennis 
Arvidsson. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för 
januari 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 § 25  Dnr SN/2021-0021 
SN AU § 26 
 
Ersättning per timma till externa utförare av personlig 
assistans 
 
Socialnämnden beslutar  
att från 1 mars 2021 betala ut 96,17 % av schablonbeloppet på 315 kronor 
per timme, det vill säga 302,94 kronor per timme personlig assistans 
utförd av extern assistansutförare 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen betalar per timme för den assistans som utförs av annan 
utförare. Dessutom betalar kommunen för utförarnas sjuklönekostnader. 
Det av staten beslutade schablonbeloppet per timme för personlig 
assistans år 2020 är 304,30 kronor. För 2021 höjs beloppet till 315 kronor 
per timme. Det är därmed 315 kronor per timme som ska täcka alla 
kostnader i ett assistansärende som kommunen verkställer. Tidigare år har 
Strömstads kommun betalat ut hela schablonersättningen per timme till 
assistansföretag, och sedan stått för sjuklönekostnader utöver detta. 
Många kommuner gör så, medan andra betalar ut något mindre per 
timme för att sjuklönekostnaderna också ska rymmas inom 
schablonbeloppet. Socialnämnden föreslås fatta beslut om att betala ut 
96,17 % av schablonbeloppet, det vill säga 302,94 kronor per 
assistanstimme, från 1 mars 2021. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-14 signerad av verksamhetschef Jennie 
Persson. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att från 1 mars 2021 betala ut 96,17 % av schablonbeloppet på 315 kronor 
per timme, det vill säga 302,94 kronor per timme personlig assistans 
utförd av extern assistansutförare 
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Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, Jennie Persson, Dennis Arvidsson, Glenn Hasselberg 
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SN § 26  Dnr SN/2021-0038 
SN AU § 25 
 
Genomlysning av hemsjukvården 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om genomlysning av hemsjukvården 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsledningen tillsammans med enhetschef för hemsjukvården 
önskade en genomlysning av verksamheten med syfte att tydliggöra och 
klarlägga utvecklingsområden där en konkret och genomförbar 
handlingsplan arbetas fram. 
Bakgrunden är konflikter i arbetsgruppen, underskott mot budget samt 
brister i verksamheten bl.a. avseende på dokumentation, 
avvikelsehantering samt kultur och ledarskap. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-02 signerad av verksamhetschef Jennie 
Persson. 
Rapport hemsjukvård 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om genomlysning av hemsjukvården 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, Jennie Persson, Fredrik Karlsson 
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SN § 27  Dnr SN/2021-0032 
SN AU § 30 
 
Verksamhetsberättelse 2020 
 
Socialnämnden beslutar  
att godkänna socialnämndens verksamhetsberättelse för 2020 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsberättelsen är en sammanfattning av året som har gått. 
Informationen ska ge en kortfattad och informativ bild av nämndens 
verksamhet, måluppfyllelse, prestationer, ekonomi, personalförhållanden 
under året. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-04 signerad av controller Dennis 
Arvidsson. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
att godkänna socialnämndens verksamhetsberättelse för 2020 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, KS diarie, Dennis Arvidsson 
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SN § 28  Dnr SN/2020-0189 
SN AU § 27 
 
Återkoppling till kommunrevisionen avseende strategisk 
planering inom äldreomsorgen 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta återkoppling avseende strategisk planering inom äldreomsorgen 
som sin egen och översända det till kommunrevisionen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det övergripande syftet med kommunrevisionens förstudie har varit att 
kartlägga ansvarig nämnds arbete med strategisk planering inom 
äldreomsorgen. Utifrån förstudiens resultat har ett antal risker 
identifierats inom kommunen:  
• Risk med att ett aktivt arbete med strategisk planering avseende 
lokalförsörjning inte genomförs. Här finns risk för att lokalbehovet av 
särskilda boenden inte tillgodoses, både utifrån brist på platser samt 
bristande underhåll.  
• Risk med att dokumenterad uppföljning av lokalförsörjning inte 
genomförs.  
• Risk för bristfällig samverkan mot bakgrund av avsaknad av rutiner för 
hur samverkan ska ske.  
Förstudien översänds med önskemål om att socialnämnden senast den 10 
mars ska återkoppla om vilka eventuella åtgärder som planeras för att 
hantera riskerna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03 signerad av utvecklingsstrateg 
Marcus Pettersson 
Återkoppling till kommunrevisionen avseende strategisk planering inom 
äldreomsorgen inkl. bilagor. 
Följebrev från kommunrevisionen. 
Kommungemensam förstudie avseende strategisk planering inom 
äldreomsorg. 
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Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att anta återkoppling avseende strategisk planering inom äldreomsorgen 
som sin egen och översända det till kommunrevisionen 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, Kommunrevisorer, Marcus Pettersson 
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SN § 29  Dnr SN/2020-0274 
SN AU § 28 
 
Information nytt SÄBO 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om planering av lokaler avsedda för särskilda 
boenden  
 
Sammanfattning av ärendet 
2020-11-20 fattade KSO ett ordförandebeslut där kommundirektören fick i 
uppdrag att bilda en styrgrupp för planering av lokaler avsedda för särskilt 
boende tillsammans med socialchefen. Syftet är att styrgruppen med hjälp 
av en kommunövergripande projektgrupp ska ta fram en plan för hur 
kommunens behov av platser i särskilda boenden under de kommande 10 
åren ska tillgodoses. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03 signerad av utvecklingsstrateg 
Marcus Pettersson.  
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om planering av lokaler avsedda för särskilda 
boenden 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, Marcus Pettersson 
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SN § 30  Dnr SN/2021-0011 
SN AU § 29 
 
Handlingsplan psykisk hälsa 2018-2022 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta förslag till förlängning av Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra 
Götaland 2018 - 2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund har den 10 december 
2020 beslutat att rekommendera kommunerna att anta förslag till 
förlängning av Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018 – 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03 signerad av verksamhetschef Anna 
Almén. 
§ 113 Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022, Fyrbodal 
 
Socialnämndens arbetsutskotts beslutade 
att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att anta förslag till förlängning av Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra 
Götaland 2018 - 2022 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, Fyrbodal 
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SN § 31  Dnr SN/2021-0011 
SN AU § 24 
 
Verksamhetsplan socialförvaltningen 2021 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om verksamhetsplan för socialförvaltningen 
2021 
att nämnden får en återkoppling av styrtalen i samband med delårs- och 
årsbokslut 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån kommunstyrelsens beslutade budgetskrivelse för år 2021 och de 
av fullmäktige beslutade etappmålen för åren 2021 och 2022 har 
socialförvaltningens ledningsgrupp gemensamt arbetat fram en 
verksamhetsplan för förvaltningens verksamheter. Planen innehåller 
aktiviteter som knyter an till målen ”Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög 
kvalitet” och ”En hållbar kommun”. 
Under året kommer satsningar göras för att utveckla digitala arbetssätt 
och metoder. Uppföljning av nöjda brukare, medarbetare och närstående 
genom deltagande i nationella brukarundersökningar inom vård- och 
omsorg, Individ- och familjeomsorg samt LSS- funktionshinder samt 
fortsatta insatser för sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro genom 
bl.a. fokus på rekrytering, kompetensutveckling och gott ledarskap. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21 signerad av kvalitetscontroller 
Suzanne Kinghed. 
Socialförvaltningens verksamhetsplan 2021 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Anna-Lena Carlsson att nämnden får en återkoppling av styrtalen i 
samband med delårs- och årsbokslut 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om verksamhetsplan för socialförvaltningen 2021 
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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 § 32  Dnr SN/2021-0008 
 
Anmälan av handling 
 
Socialnämnden beslutar  
att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna 
 

• Protokoll folkhälsorådet 2021-02-08 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 33  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 januari 2021 samt arbetsutskottets protokoll från 
2021-02-11 redovisas. 
Granskning av fem delegationsärenden visar att handläggningen följt de 
riktlinjer och rutiner som finns. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 34 SN/2021-0010 
 
Anmälan av ordförandebeslut 
 

• Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enl 9 § punkt 6 LSS, TH, 
2021-01-29 

• Förlängning av placering, MK 
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SN § 35   
 
Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 
Socialnämnden beslutar  
Inga rapporter. 
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SN § 36   
 
Anmälan av nya ärenden 
 
Hans-Robert Hansson (L) önskar information om rekrytering och 
framtidsbehov av personal. Förvaltningschefen återkommer om detta.  
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SN § 37   
SN AU § 19   
 
Nedläggning av faderskapsutredning 
 
Socialnämnden beslutar  
att lägga ner faderskapsutredningen för NN med stöd av föräldrabalken 2 
kap § 7, punkt 1 och 2 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-29 signerad av socialsekreterare Isabelle 
von Hofsten. 
 
 
 
Kopia till 
akten 
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