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SN § 140

Protokolljustering
Socialnämnden beslutar
att utse Simone Fischer (M) att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet
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SN § 141

Fastställande av föredragningslista
Socialnämnden beslutar
att fastställa föredragningslista enligt utskick med tillägg av ett nytt
ärende:
•
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Bostadsanpassningsbidrag
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SN § 142

Förvaltningschefen rapporterar
Socialnämnden beslutar
att notera förvaltningschefens information
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Monica Birgersson informerade nämnden om aktuella
händelser inom förvaltningen.
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Färdtjänstresor till och från gymnasiet
Strömstad planerar för nytt särskilt boende
Nytt politiskt förslag, ett riktat tillskott till budget 2020
Regeringens satsningar inför budget 2020
Temavecka Mental Hälsa v 47
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SN § 143

Information från verksamheterna
Socialnämnden beslutar
att notera informationen från verksamheterna
Sammanfattning av ärendet
Jennie Persson, verksamhetschef vård och omsorg, och Joakim Möller,
verksamhetschef Stöd och Service, informerar nämnden om aktuella
händelser inom förvaltningen.
IFO:
•
•

Flytten från Brunnsgatan till Surbrunnsgatan är i full gång
Förberedelser inför den beslutade omorganisationen

Vård och omsorg:
• Medarbetarsamtalen pågår i alla verksamheter
• Arbete med planeringsdagar och dialog under hösten kring
aktiviteter kopplat till mål
• Dialog med Strömstadlokaler/Byggen kring renovering Beateberg,
arbetet fortskrider
• Solbogården – fortsatt arbete med implementering av PPP samt en
bemanning i balans
• Hemtjänsten – planering för förändring Koster från 2020, antal
insatser/timmar ligger oförändrad
• HSL/Rehab insatserna sjunker något just nu
• Rekrytering för HSL ser bra ut – i januari full bemanning om plan
fortgår, planering för ändring av organisation.
Stöd och service:
• Extratjänster 2019-2020
Med möjlighet till utbildningsplan
• Boendestöd/Personlig assistans:
- Vikarierande enhetschef
- Fler ärenden och timmar
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•
•
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Optimerad bemanning och samplanering stort fokus för Boende
LSS och Insatser LSS – i skarpt läge kommande schemaperiod
Utbildningsinsats med Egon Rommerdahl för all personal med
tema ”Etik och Arbetssätt” slutförd
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SN § 144

Dnr SN/2019-0049

Nyhetsbrev integration
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om integration
Beslutsunderlag:
Nyhetsbrev integration september 2019 daterad 2019-10-03 signerad av
integrationssamordnare Thomas Niklasson.
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att notera informationen om integration
Proposition
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att
så sker.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Socialnämnden
452 80 STRÖMSTAD

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

STRÖMSTADS
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sida 11 av 26

Sammanträdesdatum

2019-10-10

SN § 145

Dnr SN/2019-0022

Ekonomi och statistik
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för
september månad 2019
Sammanfattning av ärendet
Controller Dennis Arvidsson redogör för ekonomi och statistik för
september månad 2019.
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att notera informationen om ekonomisk redovisning och statistik för
september månad 2019
Proposition
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att
så sker.
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SN § 146

Dnr SN/2019-0135

Revidering av reglementen för Kommunala Pensionärsrådet
och Kommunala Handikapprådet samt namnbyte KHR
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige byta namn på kommunala handikapprådet,
KHR, till kommunala funkisrådet, KFR
att godkänna förslag till reglementen för kommunala pensionärsrådet och
kommunala funkisrådet och översända dessa till kommunfullmäktige för
beslut
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets och Kommunala handikapprådets
reglementen reviderades senast 2016-02-25 (Kommunfullmäktige § 28)
och reglementena är i behov av revidering.
Vidare avråder Socialstyrelsen sedan år 2007 användandet av termen
handikapp, varför kommunala handikapprådet i förbindelse med
revidering av reglementet bör byta namn
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-02 signerad nämndsekreterare Lena
Beltramin
Reglemente för KHR antaget 2016-02-25
Reglemente för KPR antaget 2016-02-25
Förslag till Reglemente för kommunala funkisrådet
Förslag till Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige byta namn på kommunala
handikapprådet, KHR, till kommunala funkisrådet, KFR
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att godkänna förslag till reglementen för kommunala pensionärsrådet och
kommunala funkisrådet och översända dessa till kommunfullmäktige för
beslut
Yrkande
Anna-Lena Carlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Simone Fischer (M), Friedemann Hildebrand (KD), Anders Karlsson (MP)
samt Ligia Morales (S) bifaller Anna-Lena Carlssons (C) yrkande.
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att socialnämnden föreslår namnet
kommunala tillgänglighetsrådet istället för kommunala funkisrådet.
Proposition
Ordförande ställer socialnämndens förslag till beslut mot Mattias
Gustafssons tilläggsyrkande och finner bifall till förvaltningens förslag

Kopia till
KS Diarie
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SN § 147

Dnr SN/2019-0118

Remiss Motion om byte av namn på Kommunala Handikappoch pensionärsrådet från Feministiskt Initiativ
Socialnämnden beslutar
att remissen anses besvarad i och med socialnämndens beslut 2019-10-10
SN § 146 att föreslå kommunfullmäktige byta namn på kommunala
handikapprådet till kommunala funkisrådet
Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om att byta namn på
Kommunala handikapp- och pensionärsrådet och föreslår att Kommunala
Handikapp- och pensionärsrådet byter namn, då ordet ”Handikapp” ej
längre rekommenderas att det nya namnet blir Pensionärs- och
tillgänglighetsrådet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-08 § 10132 att
remittera motionen till socialnämnden för beredning.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2010-10-02 signerad av nämndsekreterare Lena
Beltramin.
KS AU § 132
Motion Byt namn på ”Kommunala Handikapp- och pensionärsrådet”
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att remissen anses besvarad i och med socialnämndens beslut 2019-10-10
SN § 146 att föreslå kommunfullmäktige byta namn på kommunala
handikapprådet till kommunala funkisrådet
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.
Kopia till
KS Diarie

Justerandes sign
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SN § 148
SN AU § 131

Dnr SN/2019-0029

Remiss - Medborgarförslag om utökat uppdrag för
räddningstjänsten. Jourläkare via video med hjälp av
räddningstjänsten
Socialnämnden beslutar
att anta remissyttrandet så som sitt eget och översända det till
Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ett medborgarförslag från
Torbjörn Stjernberg om utökat uppdrag för räddningstjänsten (Jourläkare
via video med hjälp av räddningstjänsten) till socialnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-20 signerad av medicinskt ansvarig
sjuksköterska Lena Olsson.
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att anta remissyttrandet så som sitt eget och översända det till
Kommunstyrelsen
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
KS Diarie
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SN § 149
SN AU § 132

Dnr SN/2019-0140

Medborgarförslag Färdtjänst KF § 146
Socialnämnden beslutar
att anta yttrandet så som sitt eget och översända det till
Kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Jan-Olov Allinger har inkommit med ett medborgarförslag att färdtjänst
från Strömstad kommun skall gälla till alla orter i kommuner i Västra
Götaland. Nu gäller vanlig färdtjänst endast till Tanums kommun. Till
andra orter krävs beviljande efter ansökan minst 3 veckor innan aktuell
resa.
Arbete pågår i länets kommuner med att harmonisera kommunernas
riktlinjer avseende färdtjänst. Arbetet beräknas vara klart 2020 och
kommer då att tas upp för beslut i kommunen. De områden som är under
översyn är bland annat zonindelning och färdtjänsttaxa.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-23 signerad av verksamhetschef Anna
Almén.
Medborgarförslag Färdtjänst KF § 146
Medborgarförslag färdtjänst
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att anta yttrandet så som sitt eget och översända det till
Kommunfullmäktige
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.
Kopia till
KS Diarie
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SN § 150
SN AU § 133

Dnr SN/2019-0208

Riktlinje för Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och
sjukvård
Socialnämnden beslutar
att anta Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och
sjukvård
att riktlinjerna revideras under 2020
Sammanfattning av ärendet
MAS-nätverket i Fyrbodal samt Lilla Edet har tillsammans tagit fram en
vägledning för kommunerna i Fyrbodal samt Lilla Edet för
läkemedelshantering. Varje kommun kan ändra i vägledningen för att göra
lokala ändringar som är anpassade utifrån varje kommuns förutsättningar.
Socialförvaltningen har valt att använda vägledningen som ett underlag till
att ta fram en riktlinje för läkemedelshantering.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-20 signerad av medicinskt ansvarig
sjuksköterska Lena Olsson.
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att anta Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och
sjukvård
att riktlinjerna revideras under 2020
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.
Kopia till
Kvalitetsledningssystemet
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SN § 151
SN AU § 134

Dnr SN/2019-0207

Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift
Socialnämnden beslutar
att anta förslag till Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
att riktlinjerna ska revideras under 2020
Sammanfattning av ärendet
Regler för delegering är reglerat i Socialstyrelsens ”Föreskrifter och
allmänna råd – Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård
och tandvård (SOSFS 1997:14). Men utgångspunkt från denna författning
har en riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter tagits fram
för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i Strömstad kommun.
Delegering innebär att hälso- och sjukvårdspersonal med formell
kompetens överlåter en medicinsk arbetsuppgift till en person med reell
kompetens. Delegering får endast ske om patientsäkerheten inte
äventyras.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-20 signerad av medicinskt ansvarig
sjuksköterska Lena Olsson.
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att anta förslag till Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
att riktlinjerna ska revideras under 2020
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.
Kopia till
Kvalitetsledningssystemet
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SN § 152
SN AU § 135

Dnr SN/2019-0174

Avropa optioner om gemensamt IT-stöd för hälso- och
sjukvård i Västra Götaland
Socialnämnden beslutar
att återremittera ärendet om avrop av optioner om gemensamt IT-stöd för
hälso- och sjukvård i Västra Götaland
Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen (VGR) har genom fullmakter från samtliga 49
kommuner i länet upphandlat ett nytt IT-stöd för framtidens
vårdinformations-miljö i Västra Götaland. Det nya IT-stödet underlättar
samverkan mellan vårdens olika aktörer och förenklar därigenom
invånarens resa genom vården.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-20 signerad av medicinskt ansvarig
sjuksköterska Lena Olsson.
Bilaga 1: Samverkansavtal mellan Västra Götalands läns landsting och
samtliga kommuner i Västra Götalands län
Bilaga 2: Avrop om kommunal option
Bilaga 3: Drift- och förvaltningsavtal – första versionen
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att Socialförvaltningen avropar option 1 om gemensamt IT-stöd för hälsooch sjukvård i Västra Götaland
Yrkande
Gunilla Hegardt (V) yrkar på återremiss för att få en tydligare dragning av
ärendet.
Anna-Lena Carlsson (C) yrkar bifall till Gunilla Hegardts yrkande.
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Proposition
Ordförande ställer socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut mot
Gunilla Hegardts yrkande och finner bifall för yrkandet.

Kopia till
MAS
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SN § 153

MAS info
Socialnämnden beslutar
att notera informationen från medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena
Olsson
Sammanfattning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Olsson informerar om vad som är
aktuellt inom verksamhetsområdet.
•
•
•
•
•

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet
Förstudie – Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård
Statistik – KVÅ varje månad
Hemsjukvård – förändring/utveckling
Framtida vård i hemmet

Särskilt yttrande
Joar Alvdal (FI) lämnar in följande särskilda yttrande:
Vi i Feministiskt initiativ ser att patientsäkerheten är beroende av delad
information. Vi vill därför att kommunen snarast ska ansluta sig till
Nationella patientöversikten (NPÖ) som producent, så att
landstingsanslutna vårdinrättningar kan ta del av de kommunala
journalerna.
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Dnr SN/2019-0189

Arbetsfördelning verksamhetschef vård och
omsorg/verksamhetschef stöd och service
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om arbetsfördelning mellan verksamhetschef
vård och omsorg och verksamhetschef stöd och service
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Monica Birgersson och verksamhetschef Joakim Möller
informerar om förändring av verksamheterna och fördelning av
arbetsuppgifter
Socialnämndens arbetsutskotts/ Förvaltningens förslag till
socialnämndens beslut
att notera informationen om arbetsfördelning mellan verksamhetschef
vård och omsorg och verksamhetschef stöd och service
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
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Dnr SN/2019-0218

Ansökan utvecklingsmedel Folkhälsorådet
Socialnämnden beslutar
att anta förslag om ansökan av utvecklingsmedel från Folkhälsorådet med
tillägg av kostnader för skyddsutrustning samt att miljöaspekten belyses i
ansökan
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om utvecklingsmedel från Folkhälsorådet för inköp av 6 stycken
Ipads och appar/program att använda inom Funktionhinderverksamheten.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-08 signerad av utvecklingsstrateg
Elisabeth Johansson.
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att anta förslag om ansökan av utvecklingsmedel från Folkhälsorådet
Tilläggsyrkande
Anders Karlsson (MP) yrkar på att man i ansökan tar med kostnader för
skärmskydd och fodral till iPadsen samt att miljöaspekten tas med.
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag tillsammans
med Anders Karlssons (MP) tilläggsyrkande antas och finner att så sker.

Kopia till
Folkhälsorådet
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Anmälan av handling

Socialnämnden beslutar
att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna
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Delegationsbeslut
Delegeringsärenden för september 2019 samt arbetsutskottets protokoll
från 2019-09-26 redovisas.
Granskning av fem delegationsärenden vardera har utförts av Anna-Lena
Carlsson (C) och Ligia Morales (S).
Socialnämnden beslutar
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av Socialnämndens
delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna
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Rapporter från Socialnämndens ledamöter
Daniel Ödlund (MP) och Friedemann Hildebrand (KD) rapporterar från
besök hos boendestödsgruppens kontor på Jägaren.
Eugenia Eriksson (SD) och Olle Westling (S) rapporterar från besök hos
hemsjukvården.
Simone Fischer (M) rapporterar från besök hos Solbohöjden.
Socialnämnden beslutar
att notera informationen från socialnämndens ledamöter
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Bostadsanpassningsbidrag
Socialnämnden beslutar
att med stöd av § 1 och 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222)
bevilja NNs ansökan om bostadsanpassningsbidrag för montering av
plattformshiss utomhus samt iordningställande av badrum och breddning
av badrumsdörr samt sänkning av tröskel till en kostnad av 97.750 kr
inklusive moms
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-10 signerad handläggare
bostadsanpassning Anna Oltegen.
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att med stöd av § 1 och 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222)
bevilja NNs ansökan om bostadsanpassningsbidrag för montering av
plattformshiss utomhus samt iordningställande av badrum och breddning
av badrumsdörr samt sänkning av tröskel till en kostnad av 97.750 kr
inklusive moms
Proposition
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att
så sker.
Kopia
Akten
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