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KOMMUN 

Plats och  
sammanträdestid 
 

Kommunstyrelsens sessionssal   
2018-09-13 09:00 – 12:00 

Närvarande ledamöter Anna–Lena Carlsson (C), ordförande 
Britt-Marie Winberg (MP), 1:e vice ordförande 
Leif Andersson (S), 2:e vice ordförande 
Monica Larsen (C) 
Egon Fransson (L) 
Erling Karlsson (L) 
Helene Andersson Novela (S) 
Jan Vidar Seljegren (S) 
 

Frånvarande ledamöter Bengt-Göran Bergstrand (M)  
 

Närvarande ersättare Britt Eriksson (MP) 
Gunilla Hegardt (V) 
 

Tjänstgörande ersättare Hanna Lybeck (C) ej §§ 117-118 
 

Frånvarande ersättare Eva Borg (M) 
Ellinor Adolfsson (C) 
Birgitta Laugmo (L) 
Karla Valdevieso (MP) 
Pia Tysklind (S) 
Thomas Kjerulf (S) 
 

Övriga deltagare 
 

Monica Birgersson, förvaltningschef 
Lena Beltramin, nämndsekreterare 
Anna Almén, verksamhetschef Individ och familj 
Joakim Möller, verksamhetschef Stöd och Service 
Jennie Persson, verksamhetschef Vård och omsorg 
Dennis Arvidsson, controller 
Linda Ekelund, enhetschef §127 
Johanna Rydiander, enhetschef §§ 125-126 
Thomas Niklasson, integrationssamordnare § 121 
 

Justeringens plats och tid Stadshuset     
2018-09-13 

 

Sekreterare                                                                                       Paragrafer 117-131 
 
 

Lena Beltramin  

Ordförande __________________________________________________________ 
 
 

Anna–Lena Carlsson (C) 

Justerare ____________________________________________ 
Helene Andersson Novela (S) 
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Datum för 
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 Datum för   
2018-09-13 anslags nedtagning 2018-10-05 

  
Protokollets 
förvaringsplats 

Socialförvaltningen 
  
Underskrift  

_____________________________________________________ 
Lena Beltramin 
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SN § 117   
 
Protokolljustering 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att utse Helene Andersson Novela (S) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet 
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SN § 118   
 
Fastställande av föredragningslista 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att fastställa föredragningslista enligt utskick 
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SN § 119   
 
Förvaltningschefen rapporterar 
 
Förvaltningschef Monica Birgersson informerade nämnden om aktuella 
händelser inom förvaltningen. 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera förvaltningschefens information 
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SN § 120   
 
Information från verksamheterna 
 
Anna Almén, verksamhetschef Individ och familjeomsorg, Jennie Persson, 
verksamhetschef vård och omsorg och Joakim Möller, verksamhetschef 
Stöd och Service, informerar nämnden om aktuella händelser inom 
förvaltningen. 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen från verksamheterna 
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SN § 121  Dnr SN/2018-0018 
   
 
Nyhetsbrev integration 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om integrationsnyhetsbrevet 
 
Beslutsunderlag: 
Nyhetsbrev integration juni-aug 2018 daterad 2018-09-02 signerad av 
integrationssamordnare Thomas Niklasson. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om integrationsnyhetsbrevet 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
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SN § 122  Dnr SN/2018-0204 
 
 
Delårsbokslut augusti 2018 
 
Socialnämnden beslutar  
att godkänna Socialnämndens delårsbokslut inklusive måluppföljning 
januari-augusti 2018 och översända den till ekonomikontoret 
 
Sammanfattning av ärendet 
Controller Dennis Arvidsson redogör för Socialnämndens delårsbokslut 
inklusive måluppföljning januari-augusti 2018. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att godkänna Socialnämndens delårsbokslut inklusive måluppföljning 
januari-augusti 2018 och översända den till ekonomikontoret 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomikontoret 
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SN § 123  Dnr SN/2018-0148 
SN AU § 170 
 
Revisionens rapport Uppföljande granskning av IT-säkerhet 
 
Socialnämnden beslutar  
att godkänna Socialnämndens svar i handlingsplan för åtgärder IT-säkerhet 
enligt EY-rapport 2018 
 
Sammanfattning av ärendet 
En förstudie av IT-säkerhet gjordes 2015 av EY på uppdrag av de 
förtroendevalda revisorerna. En fördjupning gjordes av IT-systemet 
Treserva. 
Förstudien visade att det fanns ett antal förbättringsområden. En 
åtgärdsplan utifrån handlingsplan IT-säkerhet upprättades och 
rapporterades till KSAU och Socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-21 signerad av IT-samordnare Pia 
Andreasson. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att godkänna Socialnämndens svar i handlingsplan för åtgärder IT-
säkerhet enligt EY-rapport 2018 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till  
Pia Andreasson 
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SN § 124  Dnr SN/2018-0193 
SN AU § 172 
 
IVO:s tillsyn av handläggning av barnärende vid socialtjänsten 
i Strömstad DNR 8.5-15975/2018-3 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta yttrandet rörande tillsyn av handläggning av barnärende vid 
socialtjänsten i Strömstad såsom sitt eget och översända det till 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 
 
Sammanfattning av ärendet 
2018-08-17 Fattar IVO beslut i ärendet och finner skäl att ställa krav på 
följande åtgärder: 

Nämnden ska säkerställa att: 

• Nämnden inte utför åtgärder som saknar stöd i lagar eller andra 
bestämmelser, eller som till och med står i strid med gällande 
lagstiftning. 

• Handläggning av ärenden som rör utlämnande av handlingar utförs 
skyndsamt. 

• Förhandsbedömningar handläggs inom 14 dagar. 

Nämnden ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder med anledning av 
detta beslut. Redovisningen ska vara IVO tillhanda senast den 28 
september 2018. 

 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-22 signerad av verksamhetschef Anna 
Almén. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta yttrandet rörande tillsyn av handläggning av barnärende vid 
socialtjänsten i Strömstad såsom sitt eget och översända det till 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 
 
 

http://www.stromstad.se/
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Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till  
IVO, Anna Almén 
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SN § 125  Dnr SN/2018-0086 
SN AU § 173 
 
Remiss - Trygg och säker utskrivning från slutenvården 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta föreliggande överenskommelse med riktlinje som reglerar in- och 
utskrivningsprocessen i Västra Götaland samt kommunernas 
betalningsansvar efter utskrivning 

Överenskommelsen gäller 2018-09-25 - 2020-11-30 
 
Sammanfattning av ärendet 
2018-01-01 trädde en ny lagstiftning gällande trygg och säker utskrivning 
från slutenvården ikraft (Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård). I den nya lagen ändras antalet karensdagar från fem 
arbetsdagar till tre kalenderdagar, och gällande psykiatrin från 30 
arbetsdagar till tre kalenderdagar. Det finns även en nationellt framtagen 
modell för betalansvarsberäkning som huvudmännen kan välja att 
använda sig av, eller kan de välja att besluta om annan egen utformad 
beräkning för betalansvar. Kommunerna och regionen har beslutat att de 
tidigare bestämmelserna för samordnad vårdplanering, samt betalmodell 
skall gälla fram till 2018-09-25, då en ny överenskommelse som innehåller 
en ny riktlinje samt en ny betalmodell ska börja gälla. Det nya förslaget 
innebär en snittberäkning av antal dagar som patienter ligger kvar i 
slutenvården efter att de bedöms utskrivningsklara under en månads tid. 
Alternativet till den föreslagna betalmodellen är det nationella förslaget 
på beräkning av betalansvar 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-28 signerad av enhetschef Johanna 
Rydiander. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta föreliggande överenskommelse med riktlinje som reglerar in- och 
utskrivningsprocessen i Västra Götaland samt kommunernas 
betalningsansvar efter utskrivning 

Överenskommelsen gäller 2018-09-25 - 2020-11-30 

http://www.stromstad.se/
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Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till  
Johanna Rydiander 
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SN § 126  Dnr SN/2018-0205 
 
 
Ledsagning 
 
Socialnämnden beslutar  
att kontinuerlig ledsagning, enligt den antagna riktlinjen SN 2017/0155 för 
bedömning av insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer 
med funktionsnedsättning, ingår i hemtjänstbegreppet 

att kontinuerlig ledsagning tas med i Socialnämndens taxor och avgifter 
2019 
 
Sammanfattning av ärendet 
2016-03-21 Skrevs en tjänsteskrivelse från förvaltningen om att beslut 
behöver tas i fråga om avgifter för ledsagning. Frågan togs upp i nämnd, 
men ledde inte till ett politiskt nedtecknat beslut i frågan då det 
omdirigerades till att ingå i arbete med budget och taxa. I arbete med 
avgifter finns det således fortsatt inget beslut för vägledning i fråga om 
formulering gällande kontinuerlig ledsagning. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-06 signerad av enhetschef Johanna 
Rydiander. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att kontinuerlig ledsagning, enligt den antagna riktlinjen SN 2017/0155 för 
bedömning av insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer 
med funktionsnedsättning, ingår i hemtjänstbegreppet 

att kontinuerlig ledsagning tas med i Socialnämndens taxor och avgifter 
2019 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 

http://www.stromstad.se/
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Kopia till  
Johanna Rydiander, Agneta Gustafsson, Pia Andreasson 
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SN § 127  Dnr SN/2018-0195 
SN AU § 171 
 
Ansökan om lokal certifiering Vård-och omsorgscollege 
 
Socialnämnden beslutar  
att tillsammans med BUN ansöka om att bli certifierade till Vård- och 
omsorgscollege 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med Vård- och omsorgscollege Strömstad och Tanum är att 
samordna och effektivisera samarbetet mellan arbetsgivare och 
utbildningsanordnare inom vård och omsorg för att säkra rekryteringen 
och höja kompetensen för redan anställda. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-05 signerad av verksamhetschef Joakim 
Möller. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att tillsammans med BUN ansöka om att bli certifierade till Vård- och 
omsorgscollege 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till  
Linda Ekelund, Joakim Möller 
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SN § 128  Dnr SN/2018-0117 
SN AU § 169 
 
Budget 2019 
 
Socialnämnden beslutar  
att godkänna Socialnämndens förslag till mål och budget 2019 samt taxor 
och avgifter för 2019 med ändringen att besparing ”sänkt bemanningstal” 
sänks till 500 tkr i syfte att kunna fortsätta arbetet med att implementera 
arbetssätt såsom PPP och för att aktivitetsombuden ska kunna fortsätta i 
någon form 

att ge Socialförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i linje med det 
material som presenterats gällande budgetsammanställning integration år 
2018-2020  

att socialnämndens förslag till mål och budget 2019 samt taxor och 
avgifter för 2019 kan komma att justeras när budgetramen för 
socialnämnden är fastställd 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag budgetskrivelse 2019 och utkast budgetsammanställning gällande 
integration år 2018-2020 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-05 signerad av controller Dennis 
Arvidsson 
Socialnämndens budgetskrivelse inklusive mål och förslag till   
taxor/avgifter för år 2019  
Socialnämndens budgetsammanställning inklusive mål gällande   
integration år 2018-2020   
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att godkänna Socialnämndens förslag till mål och budget 2019 taxor och 
avgifter för 2019 

att ge Socialförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i linje med det 
material som presenterats gällande budgetsammanställning integration år 
2018-2020 

http://www.stromstad.se/
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Tilläggsyrkande 
Britt-Marie Winberg (MP) yrkar på tillägget:  
att besparing ”sänkt bemanningstal” sänks till 500 tkr i syfte att kunna 
fortsätta arbetet med att implementera arbetssätt såsom PPP och för att 
aktivitetsombuden ska kunna fortsätta i någon form 
 
Anna-Lena Carlsson (C) yrkar på tillägget: 
att socialnämndens förslag till mål och budget 2019 samt taxor och 
avgifter för 2019 kan komma att justeras när budgetramen för 
socialnämnden är fastställd.  
 
Monica Larsen (C) och Anna-Lena Carlsson (C) bifaller Britt-Marie 
Winbergs tilläggsyrkande. 
 
 
Proposition 
Ordförande frågar om Britt-Marie Winbergs (MP) tilläggsyrkande antas 
och finner att så sker. 
 
Ordförande frågar om Anna-Lena Carlssons (C) tilläggsyrkande antas och 
finner att så sker. 
 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
tillsammans med de två tilläggsyrkandena antas och finner att så sker. 
 
Protokollsanteckningar och särskilda yttranden under sammanträdet 
Helene Andersson Novela (S) vill att det till protokollet noteras hennes 
reflektion om besparingarna gällande hemtjänst Koster ska förstås så att i 
Strömstad kommun tolkas Socialtjänstlagen olika för Kosterbor och andra 
kommuninvånare? 
 
Socialdemokraterna deltar ej i beslutet. 
 
Kopia till  
Ekonomikontoret 
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SN § 129   
 
Delegationsbeslut 
 
Delegeringsärenden för augusti 2018, arbetsutskottets protokoll från 
2018-08-30 samt ordförandebeslut redovisas. 
 
Granskning av 5 delegationsärenden inom bistånd äldre och 
funktionshindrade visar att handläggningen följt de riktlinjer och rutiner 
som finns med undantag av tre ärenden, varav ett var felaktigt daterat och 
två var inte korrekt dokumenterat och ej heller korrekt delgivet de 
sökande. 
 
Granskning av 5 delegationsärenden inom avgifter visar att 
handläggningen följt de riktlinjer och rutiner som finns i de tre ärenden 
som avsåg avgifter. De andra två ärendena rymdes inte inom området 
avgifter. 
 
Socialnämnden beslutar  
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av Socialnämndens 
delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna 
 

  

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 av 21 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2018-09-13 
 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Omsorgsnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: on@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

SN § 130   
 
Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 
Ordförande Anna-Lena Carlsson informerar om att hon signerat två 
projektansökningar inom integration. 
 
Helene Andersson Novela (S) meddelar att hon kommer att tjänstgöra i 
utlandet resten av året och tackar för gott samarbete under den gångna 
mandatperioden. 
 
Verksamhetschef Jennie Persson hälsar från enhetscheferna att de gärna 
ser besök av kontaktpolitikerna i verksamheterna. Ta kontakt med 
enhetschef för att boka tid. 
 
Erling Karlsson (L) hade mottagit önskemål under valrörelsen om 
trygghetsboende i Strömstad. 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen 
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Anmälan av nya ärenden 
 
Inga nya ärenden.  
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