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Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 2 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter Per Stade (M), ordförande 

Besnik Obërtinca (S), 1:e vice ordförande 
Eugenia Eriksson (SD), 2:e vice ordförande 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Andreas Friedemann Hildebrand (KD), §§ 1-13 
Gunilla Hegardt (V) 
Kari Grönn (FI) 

Tjänstgörande ersättare Johannes Hultin (S), Ersätter Emma Lundgren (M) 
Karin Lindeqvist (SD), Ersätter Friedemann Hildebrand (KD) §§ 14-18 
Britt Eriksson (C), Ersätter Anders Karlsson (MP) 

Övriga närvarande 
Ersättare Thomas Kjerulf (S) 

Emma Gagner (V) 
Hans-Robert Hansson (L) 

Övriga deltagare Helena Lilliebjelke, förvaltningschef 
Anna Almén, verksamhetschef 
Jennie Persson, verksamhetschef 
Maria Grönberg Eskel, socialt ansvarig samordnare, §§ 1-2, 13-18 
Blagica Strojmanov, enhetschef, §§ 1-2, 13 
Pamela Olsén, nämndsekreterare 
Jennie Nilsson, controller, §§ 3-12  
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Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 3 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

Innehåll 

SN § 3 Val av justerare 2023 4 

SN § 4 Fastställande av föredragningslista  övriga procedurfrågor 5 

SN § 5 Medborgarförslag färdtjänstsintyg 6 

SN § 6 Initiativärende - Upplåta särskilda parkeringsplatser för hemtjänsten 7 

SN § 7 Val av ledamöter och ersättare socialnämndens arbetsutskott 2023-2026 8 

SN § 8 Val av ersättare i Kommunala Funkis och pensionärsrådet 9 

SN § 9 Val av ersättare i Folkhälsorådet 10 

SN § 10 Lokaler – verksamheten insatser i hemmet 11 

SN § 11 Information till ny nämnd gällande arvoden, digital signering  -Dialogärende 12 

SN § 12 Statistik helår 2022 13 

SN § 13 Riktlinje för bedömning av insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre 2022–2025 14 

SN § 14 Förvaltningschefens information - dialogärende 15 

SN § 15 Verksamhetschefernas information - dialogärende 16 

SN § 16 Ej verkställda beslut kvartal 4 2022 17 

SN § 17 Anmälan av handling 18 

SN § 18 Anmälan av delegationsbeslut 2023 19 
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Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 4 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 3 Val av justerare 2023 
Ärende: SN/2023-0032 

Socialnämndens beslut 
att utse Britt Eriksson (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet. 

Beslutet skickas till 
SN-diarie 
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Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 5 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 4 Fastställande av föredragningslista övriga 
procedurfrågor 

Ärende: SN/2023-0023 

Socialnämndens beslut 
att fastställa föredragningslista med föreslagen ändring: ärende 3, riktlinjer och 
ärende 13, budget byter plats. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt Eriksson (C) föreslår att ärende 13, budget ska komma innan ärende 3, 
riktlinjerna och därmed byta plats. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan besluta enligt förslag till beslut under 
sammanträdet och finner det så. 
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Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 6 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 5 Medborgarförslag färdtjänstsintyg 
Ärende: SN/2022-0159 

Socialnämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslag från Ulla Engdahl 
då hög ålder inte kan vara ett kriterium i sig för att kommunen tillhandahåller 
färdtjänst. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat (KF § 70, 2022-06-21) att remittera 
medborgarförslag läkarintyg vid färdtjänst av Ulla Engdahl till Socialnämnden för 
beredning och beslut. 

Ulla Engdahl, verksamhetsansvarig vid vårdcentralen Bohuslinden, yrkar genom 
medborgförslag att kommunen inte ska be om intyg av läkare av personer över en 
viss ålder, till exempel 90+, när de ansöker om färdtjänstintyg. 

Socialförvaltningen har därefter genomfört en beredning av ärendet och 
rekommenderar nu socialnämnden att besluta att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-29 av verksamhetschef Anna Almén 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslag från Ulla Engdahl då hög ålder inte kan vara ett 
kriterium i sig för att kommunen tillhandahåller färdtjänst. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan anta förslag till beslut och finner det så. 

Beslutet skickas till 
SN-diarie 
KS-diarie 
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Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 7 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 6 Initiativärende - Upplåta särskilda 
parkeringsplatser för hemtjänsten 

Ärende: SN/2022-0238 

Socialnämndens beslut 
att föreslå fullmäktige besluta anse initiativärendet besvarat då parkering 
visserligen kan vara en brist men det är inte möjligt att förutse var hemtjänstens 
framtida behov finns. 

Sammanfattning av ärendet 
Rose-Marie Fagerberg (KD) tar upp ett initiativärende om att upplåta särskilda 
parkeringsplatser åt hemtjänsten. Hon uppger att det är problem för hemtjänsten 
att hitta parkeringsplatser i centrum för att besöka sina brukare, värst under 
sommartid. Det påverkar deras scheman och resulterar i att man får mindre tid 
hos varje brukare. Därför vill hon att kommunen upplåter särskilda 
parkeringsplatser åt hemtjänsten, platser inom behörigt avstånd till boenden som 
ska besökas i centrum.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-28 § 159 att remittera ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade om att remittera ärendet till socialnämnden för utredning av behov och 
till tekniska nämnden för beredning om möjligheten.   

Socialnämnden har behov av centrala parkeringsplatser för hemtjänsten. Idag 
används nyttoparkeringstillstånd till befintliga kommunala parkeringsplatser. Det 
kan vara svårigheter att finna lediga parkeringsplatser framför allt sommartid, 
dock är det svårt att i förväg utse specifika områden där parkeringar bör utökas 
eftersom det är relaterat till var brukarna bor. Hemtjänsten har också ändrat flera 
turer från användandet av bil till cykel vilket även påverkar behovet av parkering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-04 av förvaltningschef Helena Lilliebjelke 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anse initiativärendet besvarat då parkering visserligen kan vara en brist men 
det är inte möjligt att förutse var hemtjänstens framtida behov finns. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan anta förslag till beslut och finner det så. 

Beslutet skickas till 
SN-Diariet 
KS-Diariet 
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Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 8 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 7 Val av ledamöter och ersättare 
socialnämndens arbetsutskott 2023-2026 

Ärende: SN/2022-0315 

Socialnämndens beslut 
att fastställa det av kommunfullmäktige valda presidiet för Socialnämnden under 
mandatperioden 2023 – 2026 till arbetsutskottets ordinarie ledamöter. 

att utse Emma Lundgren (M), Gunilla Hegardt (V) och Karin Lindeqvist (SD) till 
ersättare för ordinarie ledamöter till arbetsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska enligt kommunallagen 6 kap 42 § välja arbetsutskott bland 
nämndens ordinarie ledamöter och ersättare. Socialnämndens arbetsutskott 
består av tre ledamöter och tre ersättare. Arbetsutskottets ordinarie ledamöter 
utgörs av presidiet och ersättarna ska väljas av socialnämndens ledamöter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-05 av nämndsekreterare Pamela Olsén 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 

att fastställa det av kommunfullmäktige valda presidiet för Socialnämnden under 
mandatperioden 2023 – 2026 till arbetsutskottets ordinarie ledamöter. 

att utse Emma Lundgren (M), Gunilla Hegardt (V) och Karin Lindeqvist (SD) till 
ersättare för ordinarie ledamöter till arbetsutskottet att godkännas under 
socialnämndens sammanträde 2022-01-26. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan anta Socialnämndens arbetsutskott 
förslag till beslut och finner det så. 

Beslutet skickas till 
SN-Diariet 
KS-Diariet 
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Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 9 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 8 Val av ersättare i Kommunala Funkis och 
pensionärsrådet 

Ärende: SN/2023-0035 

Socialnämndens beslut 
att utse Anders Karlsson (MP) till ersättare i kommunala funkis- och 
pensionärsrådet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-29 § 148 att utse Per Stade (M) som 
ordförande. 
Ersättare nomineras av nämnden från oppositionen, i detta fall Miljöpartiet enligt 
samma beslut. 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att lämna ärendet till Socialnämnden utan förslag. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att utse Anders Karlsson (MP) till ersättare i kommunala funkis- och 
pensionärsrådet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan anta förslag till beslut under 
sammanträdet och finner det så. 

Beslutet skickas till 
SN-diarie 
KS-Diarie 
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Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 10 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 9 Val av ersättare i Folkhälsorådet 
Ärende: SN/2023-0036 

Socialnämndens beslut 
att utse Friedemann Hildebrand (KD) till ersättare i Folkhälsorådet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-15 § 167 att utse Pia Tysklind (S) som 
ordförande. 

Ersättare nomineras av Socialnämnden från Kristdemokratiska partiet enligt 
samma beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-15 § 167 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att lämna ärendet till Socialnämnden utan eget förslag. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att utse Friedemann Hildebrand (KD) till ersättare i Folkhälsorådet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan anta förslag till beslut under 
sammanträdet och finner det så. 

Beslutet skickas till 
SN-Diarie 
KS-Diarie 
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Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 11 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 10 Lokaler – verksamheten insatser i hemmet 
Ärende: SN/2021-0243 

Socialnämndens beslut 
att ställa sig bakom en förstudie för ombyggnation gällande Fjällskivlingen. 

Sammanfattning av ärendet 
Hemtjänsten har från 2020 haft en markant ökning av antalet beviljade timmar 
vilket medför att antalet personal som tillgodoser behoven hos brukarna har 
behövt öka. Demografin visar att antalet 80 år och äldre ökar markant även de 
kommande åren och det är den åldersgrupp som nyttjar hemtjänst i högst grad. 
Det är tydligt att nuvarande lokaler för verksamheterna inte kommer att räcka till 
för att tillgodose de krav som ställs ur verksamhet- och arbetsmiljöperspektiv.  

Verksamheten har tidigare gjort en förstudie på Mekanikern där nämnden inte 
valde att gå vidare med förslaget då kostnaden blev för hög. Verksamheten är 
dock i fortsatt i behov av ändamålsenliga lokaler för att möta kraven. 

Under 2022 så flyttade hemsjukvården från Fjällskivlingen för att ge mer utrymme 
för hemtjänsten. Parallellt med denna förstudie behöver ställning tas till flytt av 
rehabverksamheten från Fjällskivlingen till annan lokal, för att fortsätta möjliggöra 
plats för hemtjänstverksamheten. Verksamhetslokalerna behöver byggas om för 
att vara anpassade för hemtjänstverksamheten med tex omklädningsrum och 
grupprum.  

Förstudien beräknas kosta mellan 50 000 - 100 000 tkr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18 av verksamhetschef Jennie Persson 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå Socialnämnden ställa sig bakom en förstudie för ombyggnation 
gällande Fjällskivlingen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämndens kan besluta enligt arbetsutskottets förslag 
och finner det så. 

Beslutet skickas till 
SN-diarie 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke 
Verksamhetschef Jennie Persson 
VD Strömstadsbyggen Tobias Kristiansson 
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Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 12 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 11 Information till ny nämnd gällande arvoden, 
digital signering - Dialogärende 

Ärende: SN/2023-0030 

Socialnämndens beslut 
att godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Registrator Jessica Corneliusson och personaladministratör Martin Axelsson 
informerar om: 

• Genomgång av intranät och politikerportal 
• Användarhjälpen 
• Digital signering för justerare 
• Prenumerera på nyheter, sök på prenumerationslista och bocka i det som 

önskas 
• Ansökan om arvode 
• Skriv in kontonummer hos Nordea för att slippa utbetalningsavi 

Ordinariemöte behövs det ej sökas arvode för, fyll i tjänstgöringslista på 
sammanträdet 

• Utöver ordinarie möten ska det först stämmas av med ordförande innan 
arvode söks i e-tjänsten 

• Tänk på att ansökan gäller per nämnd 
• Ansök arvode inom tre månader 
• Begäran om extra skatteavdrag görs hos Support HR 
• E-tjänst finns för intyg av lön från arbetsgivare 
• Utbildningar som finns kommer att ligga på politikerportalen 
• Kallelse kommer att skickas ut till berörda som ska hämta Ipads på 

gymnasiet den 9 februari 
• Årsarvoden bestäms av riksdag och är inte klara än vilket innebär att det 

är 2022 års nivå just nu 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämndens kan besluta att godkänna informationen 
och finner det så. 

Beslutet skickas till 
SN-diarie 
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Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 13 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 12 Statistik helår 2022 
Ärende: SN/2022-0241 

Socialnämndens beslut 
att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke redogör för 2022 års ekonomisk statistik. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan besluta att godkänna informationen 
och finner det så. 

Beslutet skickas till 
SN-diarie 
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Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 14 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 13 Riktlinje för bedömning av insatser enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) för äldre 2022–2025 

Ärende: SN/2022-0153 

Socialnämndens beslut 
1. Att besluta om ny kommentar i delegationsordningen, till punkten 13.4 med 

följande text ”Vid bedömning av behov har handläggaren mandat att fatta 
beslut om insatser som finns beskrivna i riktlinjen. Är behoven av annan 
karaktär, eller mer omfattande än vad som ryms inom riktlinjen behöver 
förslaget till beslut lyftas till socialnämndens arbetsutskott” 

2. Att anta förslag till riktlinjer 

  

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjerna ska ses som ett stöd i handläggningen av ärenden och utvärderas 
regelbundet. Syftet med riktlinjerna är att oavsett handläggare ska invånarnas 
likaberättigande följas enligt gällande lagstiftning samt att Socialnämndens 
intentioner för verksamheten tydliggörs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-21 av SAS, Maria Eskel. 
Förslag till ”Riktlinjer för bedömning av behov och genomförande avseende 
insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) för äldre” 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta. 

1. Att anta förslag till riktlinjer 
2. Att besluta om ny kommentar i delegationsordningen, till punkten 13.4 med 

följande text ”Vid bedömning av behov har handläggaren mandat att fatta 
beslut om insatser som finns beskrivna i riktlinjen. Är behoven av annan 
karaktär, eller mer omfattande än vad som ryms inom riktlinjen behöver 
förslaget till beslut lyftas till socialnämndens arbetsutskott” 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att ändra ordning på de två delbesluten. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan anta förslag till beslut efter ändring av 
ordning och finner det så. 

Beslutet skickas till 
SN diarie, SAS (Socialt ansvarig samordnare) Maria Eskel 
Enhetschef Blagica Strojmanov 
Verksamhetschef Anna Almén 
  

SN 2023-01-26
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Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 15 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 14 Förvaltningschefens information - 
dialogärende 

Ärende: SN/2023-0003 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerar nämnden om aktuella händelser 
inom förvaltningen. 

• Varmt välkomna nya Socialnämnden. 
• Sekretessavtal 
• Utbildningar idag, feb och mars 
• Stort fokus på att arbeta med effektiviseringar enligt uppdrag. 
• Extra samråd med KSAU 31/1 ang. utmaningar framåt; demografi-

volymökningar, medarbetarunderskott/kompetensförsörjning och ekonomi. 
• Verksamhetsberättelse 2022, budget 2023 samt påbörjar budget 2024. 
• Förvaltningens kvalitetsdagar 2023 – tema IBIC 
• Sensorer - Jägaren före sommaren. 

- Solbo ärende till nämnden i februari för beslut (budget) 
  -Össby, förvaltningen utvärderar och tar beslut under våren. 

• Lena Olsson – MAS – går i pension. Fredrik Karlsson ersätter mars-dec 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan besluta att notera förvaltningschefens 
information och finner det så. 

Beslutet skickas till 
SN-diarie 
  

SN 2023-01-26
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Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 16 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 15 Verksamhetschefernas information - 
dialogärende 

Ärende: SN/2023-0031 

Socialnämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Almén, verksamhetschef Individ och omsorg, och Jennie Persson, 
verksamhetschef Insatser i hemmet informerar nämnden om aktuella händelser 
inom förvaltningen. 

• Information ansökan bostad först – förvaltningen utreder frågan 
• Tankar inför framtiden AME (arbetsmarknadsenheten) 
• I verkställighet på LSS och omsorgen har vi under januari haft hög 

sjukfrånvaro som börjar dämpas något 
• Introduktion av ny chef på Jägarens äldreboende Anna Sundberg pågår 
• Arbetet med ett helhetsgrepp för hemtjänsten pågår med ny organisering av 

grupper och geografi – sattes i skarpt läge 4e januari – hittills positiv respons 
• Bemanningscentralen i full gång med sommarrekrytering – hög konkurrens 

med bl.a. nyöppning av spahotellet 
• Verksamhetschefernas roll 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan besluta att notera 
verksamhetschefernas information och finner det så. 

Beslutet skickas till 
SN-diarie 
  

SN 2023-01-26
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Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 17 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 16 Ej verkställda beslut kvartal 4 2022 
Ärende: SN/2022-0003 

Socialnämndens beslut 
att godkänna förteckningarna över ”Ej verkställda beslut” för kvartal 4. 

att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige, och 
revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om 
en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader. Nämnden ska på 
motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom tre månader.  

För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av 
bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.  

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
att godkänna förteckningarna över ”Ej verkställda beslut” för kvartal 4. 

att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige, och 
revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan besluta enligt Socialnämndens 
arbetsutskotts förslag och finner det så. 

Beslutet skickas till 
SN-Diarie 
KS-Diarie 
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Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 18 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 17 Anmälan av handling 
Ärende: SN/2023-0005 

Socialnämndens beslut 
att godkänna förteckning ”Domar och beslut”. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna domar och beslut från domstolsväsendet samt beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som är av vikt för socialnämndens 
framtida arbete. Även inbjudningar gällande kurser riktade till socialnämnden ska 
redovisas. Domar och beslut förvaras p.g.a. sekretess på socialförvaltningen. Ta 
kontakt med nämndsekreterare om tillgång till dokumentation önskas. 

Beslutsunderlag 
Förteckning ”Domar och beslut" 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslå socialnämnden besluta att godkänna 
förteckning ”Domar och beslut”. 

Beslutsgång 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att förteckningen "Anmälan av 
handling" anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
SN-diarie 
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Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 19 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

 

SN § 18 Anmälan av delegationsbeslut 2023 
Ärende: SN/2023-0004 

Socialnämndens beslut 
att besluta att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförandebeslut  
2023-01-03 IFO – Tillfälligt familjehem/jourhem 4 kapitlet 1 § SoL. 

Delegationsbeslut 
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av Socialnämndens 
delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 

Ordförandebeslut och delegationsbeslut förvaras p.g.a. sekretess på 
Socialförvaltningen. Ta kontakt med nämndsekreterare om du vill läsa dem 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslå socialnämnden besluta att godkänna 
informationen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan besluta att godkänna informationen 
och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 

SN 2023-01-26
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Sida: 1 (19) 


Socialnämndens sammanträdesprotokoll 


Tid och plats 2023-01-26 kl. 09.00–16.00 Kommunfullmäktigesalen 


Närvarande Se närvarolista 


Justeringens tid och plats Digital signering 2023-01-30 


Paragrafer 3–18 


Sekreterare 
Pamela Olsén 


Ordförande 
Per Stade 


Justerare 
Britt Eriksson 


 ANSLAG/BEVIS 


 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Beslutande organ Socialnämnden 


Sammanträdesdatum 2023-01-26 


Datum då anslaget sätts upp 2023-01-30 


Datum då anslaget tas ned 2023-02-21 


Protokollets förvaringsplats Socialförvaltningen 


Underskrift 
Pamela Olsén  


Socialnämnden 


Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 Ärende: SN/2023-0020 


Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 


E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 


Telefon:  
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Socialnämnden 


Dokumenttyp Sida: 2 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 


 


Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 


E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 


Telefon:  


 


Närvarolista 


Beslutande 
Ledamöter Per Stade (M), ordförande 


Besnik Obërtinca (S), 1:e vice ordförande 
Eugenia Eriksson (SD), 2:e vice ordförande 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Andreas Friedemann Hildebrand (KD), §§ 1-13 
Gunilla Hegardt (V) 
Kari Grönn (FI) 


Tjänstgörande ersättare Johannes Hultin (S), Ersätter Emma Lundgren (M) 
Karin Lindeqvist (SD), Ersätter Friedemann Hildebrand (KD) §§ 14-18 
Britt Eriksson (C), Ersätter Anders Karlsson (MP) 


Övriga närvarande 
Ersättare Thomas Kjerulf (S) 


Emma Gagner (V) 
Hans-Robert Hansson (L) 


Övriga deltagare Helena Lilliebjelke, förvaltningschef 
Anna Almén, verksamhetschef 
Jennie Persson, verksamhetschef 
Maria Grönberg Eskel, socialt ansvarig samordnare, §§ 1-2, 13-18 
Blagica Strojmanov, enhetschef, §§ 1-2, 13 
Pamela Olsén, nämndsekreterare 
Jennie Nilsson, controller, §§ 3-12  







Socialnämnden 


Dokumenttyp Sida: 3 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 


 


Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 


E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 


Telefon:  


 


Innehåll 


SN § 3 Val av justerare 2023 4 


SN § 4 Fastställande av föredragningslista  övriga procedurfrågor 5 


SN § 5 Medborgarförslag färdtjänstsintyg 6 


SN § 6 Initiativärende - Upplåta särskilda parkeringsplatser för hemtjänsten 7 


SN § 7 Val av ledamöter och ersättare socialnämndens arbetsutskott 2023-2026 8 


SN § 8 Val av ersättare i Kommunala Funkis och pensionärsrådet 9 


SN § 9 Val av ersättare i Folkhälsorådet 10 


SN § 10 Lokaler – verksamheten insatser i hemmet 11 


SN § 11 Information till ny nämnd gällande arvoden, digital signering  -Dialogärende 12 


SN § 12 Statistik helår 2022 13 


SN § 13 Riktlinje för bedömning av insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre 2022–2025 14 


SN § 14 Förvaltningschefens information - dialogärende 15 


SN § 15 Verksamhetschefernas information - dialogärende 16 


SN § 16 Ej verkställda beslut kvartal 4 2022 17 


SN § 17 Anmälan av handling 18 


SN § 18 Anmälan av delegationsbeslut 2023 19 
 







Socialnämnden 


Dokumenttyp Sida: 4 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 


 


Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 


E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 


Telefon:  


 


SN § 3 Val av justerare 2023 
Ärende: SN/2023-0032 


Socialnämndens beslut 
att utse Britt Eriksson (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet. 


Beslutet skickas till 
SN-diarie 
  







Socialnämnden 


Dokumenttyp Sida: 5 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 


 


Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 


E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 


Telefon:  


 


SN § 4 Fastställande av föredragningslista övriga 
procedurfrågor 


Ärende: SN/2023-0023 


Socialnämndens beslut 
att fastställa föredragningslista med föreslagen ändring: ärende 3, riktlinjer och 
ärende 13, budget byter plats. 


Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt Eriksson (C) föreslår att ärende 13, budget ska komma innan ärende 3, 
riktlinjerna och därmed byta plats. 


Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan besluta enligt förslag till beslut under 
sammanträdet och finner det så. 


  







Socialnämnden 


Dokumenttyp Sida: 6 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 


 


Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 


E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 


Telefon:  


 


SN § 5 Medborgarförslag färdtjänstsintyg 
Ärende: SN/2022-0159 


Socialnämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslag från Ulla Engdahl 
då hög ålder inte kan vara ett kriterium i sig för att kommunen tillhandahåller 
färdtjänst. 


Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat (KF § 70, 2022-06-21) att remittera 
medborgarförslag läkarintyg vid färdtjänst av Ulla Engdahl till Socialnämnden för 
beredning och beslut. 


Ulla Engdahl, verksamhetsansvarig vid vårdcentralen Bohuslinden, yrkar genom 
medborgförslag att kommunen inte ska be om intyg av läkare av personer över en 
viss ålder, till exempel 90+, när de ansöker om färdtjänstintyg. 


Socialförvaltningen har därefter genomfört en beredning av ärendet och 
rekommenderar nu socialnämnden att besluta att avslå medborgarförslaget. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-29 av verksamhetschef Anna Almén 


Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta 


att avslå medborgarförslag från Ulla Engdahl då hög ålder inte kan vara ett 
kriterium i sig för att kommunen tillhandahåller färdtjänst. 


Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan anta förslag till beslut och finner det så. 


Beslutet skickas till 
SN-diarie 
KS-diarie 
  







Socialnämnden 


Dokumenttyp Sida: 7 (19) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-26 


 


Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 


E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 


Telefon:  


 


SN § 6 Initiativärende - Upplåta särskilda 
parkeringsplatser för hemtjänsten 


Ärende: SN/2022-0238 


Socialnämndens beslut 
att föreslå fullmäktige besluta anse initiativärendet besvarat då parkering 
visserligen kan vara en brist men det är inte möjligt att förutse var hemtjänstens 
framtida behov finns. 


Sammanfattning av ärendet 
Rose-Marie Fagerberg (KD) tar upp ett initiativärende om att upplåta särskilda 
parkeringsplatser åt hemtjänsten. Hon uppger att det är problem för hemtjänsten 
att hitta parkeringsplatser i centrum för att besöka sina brukare, värst under 
sommartid. Det påverkar deras scheman och resulterar i att man får mindre tid 
hos varje brukare. Därför vill hon att kommunen upplåter särskilda 
parkeringsplatser åt hemtjänsten, platser inom behörigt avstånd till boenden som 
ska besökas i centrum.  


Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-28 § 159 att remittera ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade om att remittera ärendet till socialnämnden för utredning av behov och 
till tekniska nämnden för beredning om möjligheten.   


Socialnämnden har behov av centrala parkeringsplatser för hemtjänsten. Idag 
används nyttoparkeringstillstånd till befintliga kommunala parkeringsplatser. Det 
kan vara svårigheter att finna lediga parkeringsplatser framför allt sommartid, 
dock är det svårt att i förväg utse specifika områden där parkeringar bör utökas 
eftersom det är relaterat till var brukarna bor. Hemtjänsten har också ändrat flera 
turer från användandet av bil till cykel vilket även påverkar behovet av parkering. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-04 av förvaltningschef Helena Lilliebjelke 


Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta 


att anse initiativärendet besvarat då parkering visserligen kan vara en brist men 
det är inte möjligt att förutse var hemtjänstens framtida behov finns. 


Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan anta förslag till beslut och finner det så. 


Beslutet skickas till 
SN-Diariet 
KS-Diariet 
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SN § 7 Val av ledamöter och ersättare 
socialnämndens arbetsutskott 2023-2026 


Ärende: SN/2022-0315 


Socialnämndens beslut 
att fastställa det av kommunfullmäktige valda presidiet för Socialnämnden under 
mandatperioden 2023 – 2026 till arbetsutskottets ordinarie ledamöter. 


att utse Emma Lundgren (M), Gunilla Hegardt (V) och Karin Lindeqvist (SD) till 
ersättare för ordinarie ledamöter till arbetsutskottet. 


Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska enligt kommunallagen 6 kap 42 § välja arbetsutskott bland 
nämndens ordinarie ledamöter och ersättare. Socialnämndens arbetsutskott 
består av tre ledamöter och tre ersättare. Arbetsutskottets ordinarie ledamöter 
utgörs av presidiet och ersättarna ska väljas av socialnämndens ledamöter. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-05 av nämndsekreterare Pamela Olsén 


Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 


att fastställa det av kommunfullmäktige valda presidiet för Socialnämnden under 
mandatperioden 2023 – 2026 till arbetsutskottets ordinarie ledamöter. 


att utse Emma Lundgren (M), Gunilla Hegardt (V) och Karin Lindeqvist (SD) till 
ersättare för ordinarie ledamöter till arbetsutskottet att godkännas under 
socialnämndens sammanträde 2022-01-26. 


Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan anta Socialnämndens arbetsutskott 
förslag till beslut och finner det så. 


Beslutet skickas till 
SN-Diariet 
KS-Diariet 
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Socialförvaltningen 
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SN § 8 Val av ersättare i Kommunala Funkis och 
pensionärsrådet 


Ärende: SN/2023-0035 


Socialnämndens beslut 
att utse Anders Karlsson (MP) till ersättare i kommunala funkis- och 
pensionärsrådet. 


Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-29 § 148 att utse Per Stade (M) som 
ordförande. 
Ersättare nomineras av nämnden från oppositionen, i detta fall Miljöpartiet enligt 
samma beslut. 


Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att lämna ärendet till Socialnämnden utan förslag. 


Förslag till beslut under sammanträdet 
att utse Anders Karlsson (MP) till ersättare i kommunala funkis- och 
pensionärsrådet. 


Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan anta förslag till beslut under 
sammanträdet och finner det så. 


Beslutet skickas till 
SN-diarie 
KS-Diarie 
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SN § 9 Val av ersättare i Folkhälsorådet 
Ärende: SN/2023-0036 


Socialnämndens beslut 
att utse Friedemann Hildebrand (KD) till ersättare i Folkhälsorådet. 


Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-15 § 167 att utse Pia Tysklind (S) som 
ordförande. 


Ersättare nomineras av Socialnämnden från Kristdemokratiska partiet enligt 
samma beslut. 


Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-15 § 167 


Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att lämna ärendet till Socialnämnden utan eget förslag. 


Förslag till beslut under sammanträdet 
att utse Friedemann Hildebrand (KD) till ersättare i Folkhälsorådet. 


Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan anta förslag till beslut under 
sammanträdet och finner det så. 


Beslutet skickas till 
SN-Diarie 
KS-Diarie 
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SN § 10 Lokaler – verksamheten insatser i hemmet 
Ärende: SN/2021-0243 


Socialnämndens beslut 
att ställa sig bakom en förstudie för ombyggnation gällande Fjällskivlingen. 


Sammanfattning av ärendet 
Hemtjänsten har från 2020 haft en markant ökning av antalet beviljade timmar 
vilket medför att antalet personal som tillgodoser behoven hos brukarna har 
behövt öka. Demografin visar att antalet 80 år och äldre ökar markant även de 
kommande åren och det är den åldersgrupp som nyttjar hemtjänst i högst grad. 
Det är tydligt att nuvarande lokaler för verksamheterna inte kommer att räcka till 
för att tillgodose de krav som ställs ur verksamhet- och arbetsmiljöperspektiv.  


Verksamheten har tidigare gjort en förstudie på Mekanikern där nämnden inte 
valde att gå vidare med förslaget då kostnaden blev för hög. Verksamheten är 
dock i fortsatt i behov av ändamålsenliga lokaler för att möta kraven. 


Under 2022 så flyttade hemsjukvården från Fjällskivlingen för att ge mer utrymme 
för hemtjänsten. Parallellt med denna förstudie behöver ställning tas till flytt av 
rehabverksamheten från Fjällskivlingen till annan lokal, för att fortsätta möjliggöra 
plats för hemtjänstverksamheten. Verksamhetslokalerna behöver byggas om för 
att vara anpassade för hemtjänstverksamheten med tex omklädningsrum och 
grupprum.  


Förstudien beräknas kosta mellan 50 000 - 100 000 tkr.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18 av verksamhetschef Jennie Persson 


Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå Socialnämnden ställa sig bakom en förstudie för ombyggnation 
gällande Fjällskivlingen. 


Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämndens kan besluta enligt arbetsutskottets förslag 
och finner det så. 


Beslutet skickas till 
SN-diarie 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke 
Verksamhetschef Jennie Persson 
VD Strömstadsbyggen Tobias Kristiansson 
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SN § 11 Information till ny nämnd gällande arvoden, 
digital signering - Dialogärende 


Ärende: SN/2023-0030 


Socialnämndens beslut 
att godkänna informationen 


Sammanfattning av ärendet 
Registrator Jessica Corneliusson och personaladministratör Martin Axelsson 
informerar om: 


• Genomgång av intranät och politikerportal 
• Användarhjälpen 
• Digital signering för justerare 
• Prenumerera på nyheter, sök på prenumerationslista och bocka i det som 


önskas 
• Ansökan om arvode 
• Skriv in kontonummer hos Nordea för att slippa utbetalningsavi 


Ordinariemöte behövs det ej sökas arvode för, fyll i tjänstgöringslista på 
sammanträdet 


• Utöver ordinarie möten ska det först stämmas av med ordförande innan 
arvode söks i e-tjänsten 


• Tänk på att ansökan gäller per nämnd 
• Ansök arvode inom tre månader 
• Begäran om extra skatteavdrag görs hos Support HR 
• E-tjänst finns för intyg av lön från arbetsgivare 
• Utbildningar som finns kommer att ligga på politikerportalen 
• Kallelse kommer att skickas ut till berörda som ska hämta Ipads på 


gymnasiet den 9 februari 
• Årsarvoden bestäms av riksdag och är inte klara än vilket innebär att det 


är 2022 års nivå just nu 


Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämndens kan besluta att godkänna informationen 
och finner det så. 


Beslutet skickas till 
SN-diarie 
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SN § 12 Statistik helår 2022 
Ärende: SN/2022-0241 


Socialnämndens beslut 
att godkänna informationen. 


Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke redogör för 2022 års ekonomisk statistik. 


Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan besluta att godkänna informationen 
och finner det så. 


Beslutet skickas till 
SN-diarie 
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SN § 13 Riktlinje för bedömning av insatser enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) för äldre 2022–2025 


Ärende: SN/2022-0153 


Socialnämndens beslut 
1. Att besluta om ny kommentar i delegationsordningen, till punkten 13.4 med 


följande text ”Vid bedömning av behov har handläggaren mandat att fatta 
beslut om insatser som finns beskrivna i riktlinjen. Är behoven av annan 
karaktär, eller mer omfattande än vad som ryms inom riktlinjen behöver 
förslaget till beslut lyftas till socialnämndens arbetsutskott” 


2. Att anta förslag till riktlinjer 


  


Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjerna ska ses som ett stöd i handläggningen av ärenden och utvärderas 
regelbundet. Syftet med riktlinjerna är att oavsett handläggare ska invånarnas 
likaberättigande följas enligt gällande lagstiftning samt att Socialnämndens 
intentioner för verksamheten tydliggörs. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-21 av SAS, Maria Eskel. 
Förslag till ”Riktlinjer för bedömning av behov och genomförande avseende 
insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) för äldre” 


Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta. 


1. Att anta förslag till riktlinjer 
2. Att besluta om ny kommentar i delegationsordningen, till punkten 13.4 med 


följande text ”Vid bedömning av behov har handläggaren mandat att fatta 
beslut om insatser som finns beskrivna i riktlinjen. Är behoven av annan 
karaktär, eller mer omfattande än vad som ryms inom riktlinjen behöver 
förslaget till beslut lyftas till socialnämndens arbetsutskott” 


Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att ändra ordning på de två delbesluten. 


Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan anta förslag till beslut efter ändring av 
ordning och finner det så. 


Beslutet skickas till 
SN diarie, SAS (Socialt ansvarig samordnare) Maria Eskel 
Enhetschef Blagica Strojmanov 
Verksamhetschef Anna Almén 
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SN § 14 Förvaltningschefens information - 
dialogärende 


Ärende: SN/2023-0003 


Socialnämndens beslut 
att notera informationen. 


Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerar nämnden om aktuella händelser 
inom förvaltningen. 


• Varmt välkomna nya Socialnämnden. 
• Sekretessavtal 
• Utbildningar idag, feb och mars 
• Stort fokus på att arbeta med effektiviseringar enligt uppdrag. 
• Extra samråd med KSAU 31/1 ang. utmaningar framåt; demografi-


volymökningar, medarbetarunderskott/kompetensförsörjning och ekonomi. 
• Verksamhetsberättelse 2022, budget 2023 samt påbörjar budget 2024. 
• Förvaltningens kvalitetsdagar 2023 – tema IBIC 
• Sensorer - Jägaren före sommaren. 


- Solbo ärende till nämnden i februari för beslut (budget) 
  -Össby, förvaltningen utvärderar och tar beslut under våren. 


• Lena Olsson – MAS – går i pension. Fredrik Karlsson ersätter mars-dec 2023. 


Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan besluta att notera förvaltningschefens 
information och finner det så. 


Beslutet skickas till 
SN-diarie 
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SN § 15 Verksamhetschefernas information - 
dialogärende 


Ärende: SN/2023-0031 


Socialnämndens beslut 
att notera informationen. 


Sammanfattning av ärendet 
Anna Almén, verksamhetschef Individ och omsorg, och Jennie Persson, 
verksamhetschef Insatser i hemmet informerar nämnden om aktuella händelser 
inom förvaltningen. 


• Information ansökan bostad först – förvaltningen utreder frågan 
• Tankar inför framtiden AME (arbetsmarknadsenheten) 
• I verkställighet på LSS och omsorgen har vi under januari haft hög 


sjukfrånvaro som börjar dämpas något 
• Introduktion av ny chef på Jägarens äldreboende Anna Sundberg pågår 
• Arbetet med ett helhetsgrepp för hemtjänsten pågår med ny organisering av 


grupper och geografi – sattes i skarpt läge 4e januari – hittills positiv respons 
• Bemanningscentralen i full gång med sommarrekrytering – hög konkurrens 


med bl.a. nyöppning av spahotellet 
• Verksamhetschefernas roll 


Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan besluta att notera 
verksamhetschefernas information och finner det så. 


Beslutet skickas till 
SN-diarie 
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SN § 16 Ej verkställda beslut kvartal 4 2022 
Ärende: SN/2022-0003 


Socialnämndens beslut 
att godkänna förteckningarna över ”Ej verkställda beslut” för kvartal 4. 


att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige, och 
revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO. 


Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om 
en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader. Nämnden ska på 
motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom tre månader.  


För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av 
bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.  


Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. 


Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
att godkänna förteckningarna över ”Ej verkställda beslut” för kvartal 4. 


att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige, och 
revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO. 


Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan besluta enligt Socialnämndens 
arbetsutskotts förslag och finner det så. 


Beslutet skickas till 
SN-Diarie 
KS-Diarie 
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SN § 17 Anmälan av handling 
Ärende: SN/2023-0005 


Socialnämndens beslut 
att godkänna förteckning ”Domar och beslut”. 


Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna domar och beslut från domstolsväsendet samt beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som är av vikt för socialnämndens 
framtida arbete. Även inbjudningar gällande kurser riktade till socialnämnden ska 
redovisas. Domar och beslut förvaras p.g.a. sekretess på socialförvaltningen. Ta 
kontakt med nämndsekreterare om tillgång till dokumentation önskas. 


Beslutsunderlag 
Förteckning ”Domar och beslut" 


Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslå socialnämnden besluta att godkänna 
förteckning ”Domar och beslut”. 


Beslutsgång 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att förteckningen "Anmälan av 
handling" anmäls och läggs till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
SN-diarie 
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SN § 18 Anmälan av delegationsbeslut 2023 
Ärende: SN/2023-0004 


Socialnämndens beslut 
att besluta att godkänna informationen. 


Sammanfattning av ärendet 
Ordförandebeslut  
2023-01-03 IFO – Tillfälligt familjehem/jourhem 4 kapitlet 1 § SoL. 


Delegationsbeslut 
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av Socialnämndens 
delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 


Ordförandebeslut och delegationsbeslut förvaras p.g.a. sekretess på 
Socialförvaltningen. Ta kontakt med nämndsekreterare om du vill läsa dem 


Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslå socialnämnden besluta att godkänna 
informationen. 


Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan besluta att godkänna informationen 
och finner det så. 


Beslutet skickas till 
Diariet 
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