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SN § 151

Protokolljustering
Socialnämnden beslutar
att utse Simone Fischer Cederbratt (M) att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet
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SN § 152

Fastställande av föredragningslista
Socialnämnden beslutar
att fastställa föredragningslista enligt utskick
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SN § 153

SN/2020-0006

Förvaltningschefen rapporterar
Socialnämnden beslutar
att notera förvaltningschefens information
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerar nämnden om aktuella
händelser inom förvaltningen.
•

Begränsningar relaterat till covid-19

•

Hur påverkar begränsningarna nämnd och verksamhet?
Deltagande SN (KS och rutin)

•

Status covid-19 - teamwork

•

Genomlysning HSV pågår

Ordförandes förslag till beslut
att notera förvaltningschefens information
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SN § 154

SN/2020-0007

Information från verksamheterna
Socialnämnden beslutar
att notera informationen från verksamheterna
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.
Insatser i hemmet:
• Tunstall – fortsatt dialog kring larm
•

Hemtjänst – tillfällig flytt

•

Hemtjänst – organisation

•

Bemanning – annons ute för rekrytering av undersköterskor

•

Påverkan av ökad samhällssmitta och implementering av nationella
riktlinjer/allmänna råd i verksamheten

Boende/Daglig verksamhet
•

Uppdatering kring smitta i verksamheten

•

Påverkan av ökad samhällssmitta och implementering av nationella
riktlinjer/allmänna råd i verksamheten

•

Daglig verksamhet tillbaka på Skagerack

•

Ökade behov på Spinnaren = ökad bemanning

•

Kö till SÄBO

IFO:
Övergripande:

Justerandes sign

•

Information – omställningskontoret

•

Covid-19 – anpassning utifrån nya riktlinjer och beslut pågår
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Arbete och försörjning:
•

Rekrytering av ytterligare en arbetsmarknadskonsulent pågår

Individ- och familjeenheten:
•

Hårt tryck, stort behov av ytterligare en familjebehandlare, risk för
ökning av placeringar

Biståndsenheten:
•

Märker nu tydligt av effekter av covid-19: Äldre väntar längre med
att söka insatser vilket tar hårt på anhöriga samt gör att behoven
kan vara mycket omfattande när väl ansökan kommer in, oftast i
samband med sjukhusinläggning och hemgång.

•

Ökande antal orosanmälningar

Ordförandes förslag till beslut
att notera informationen från verksamheterna
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SN § 155

Dnr SN/2020-0004

Delårsrapport oktober 2020
Socialnämnden beslutar
att godkänna Socialnämndens delårsrapport per siste oktober
att fortsätta dialogen med KSAU/budgetberedningen
Sammanfattning av ärendet
Presentation av delårsrapport per siste oktober 2020. Ekonomiskt resultat
per siste oktober redovisas tillsammans med en prognos för året.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-12 signerad av controller Dennis
Arvidsson.
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att godkänna Socialnämndens delårsrapport per siste oktober
Förslag till beslut under sammanträdet
att fortsätta dialogen med KSAU/budgetberedningen
Proposition
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut tillsammans med
förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker.
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SN § 156
SN AU § 171

Dnr SN/2020-0232

Revidering riktlinjer för avgiftshantering
Socialnämnden beslutar
att anta förslaget till Riktlinjer för avgiftshantering enligt följande:
1. Egenavgiften beräknas på samma sätt som övriga avgiftsbelagda
insatser (hemtjänst och boendestöd) enligt 8 kap Sol.
2. I beräkningen av egenavgift i samband med externa placeringar ska
det tas hänsyn till kostnader för ordinarie bostad.
Kostnaden för kost i samband med externa placeringar ska grundas på
konsumentverkets referensvärden för livsmedelskostnader.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande riktlinje för avgiftshantering saknar beskrivning för beräkning
av egenavgifter i samband med externa placeringar enligt Sol 4:1 på grund
av psykiska funktionsnedsättningar.
Avgiftsberäkningen för tidigare ärenden med beslut om externa
placeringar har grundat sig på nämnds beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-22 signerad av verksamhetschef Anna
Almén.
Bilaga beräkning egenavgift
Riktlinjer avgiftshandläggning egenavgift 2020
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att anta förslaget till Riktlinjer för avgiftshantering enligt följande:
1. Egenavgiften beräknas på samma sätt som övriga avgiftsbelagda
insatser (hemtjänst och boendestöd) enligt 8 kap Sol.
2. I beräkningen av egenavgift i samband med externa placeringar
ska det tas hänsyn till kostnader för ordinarie bostad.
Kostnaden för kost i samband med externa placeringar ska grundas på
konsumentverkets referensvärden för livsmedelskostnader.
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Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie, Ledningssystemet, Blagica Strojmanov, Agneta Gustafsson
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SN § 157
SN AU § 172

Dnr SN/2019-0032

Revidering av Socialnämndens delegationsordning 2020
Socialnämnden beslutar
att godkänna revidering av socialnämndens delegationsordning, daterad
2020-10-20
att resterande ändringar av delegationsordningen lyfts på nämnden i
januari 2021
Sammanfattning av ärendet
Årlig revidering har gjorts av delegationsordningen. Största förändringen
är påkallad utifrån nya bestämmelser i lag med särskilda bestämmelser om
vård av unga som gäller från den 1 juli 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-28 signerad av verksamhetschef Anna
Almén.
Förslag till reviderad delegationsordning
Socialnämndens arbetsutskott beslutade
att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att godkänna revidering av socialnämndens delegationsordning, daterad
2020-10-20
Förslag till beslut under sammanträdet
att resterande ändringar av delegationsordningen lyfts på nämnden i
januari 2021
Proposition
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut tillsammans med
förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker.
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Kopia till
SN diarie, Ledningssystemet, anslås webb
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SN § 158
SN AU § 173

Dnr SN/2020-0226

Lokaler för Daglig Verksamhet
Socialnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att förhandla fram nytt hyresavtal för Löparen
1 efter 2020-12-31
Sammanfattning av ärendet
I samband med att Solbackens HVB avvecklat sin verksamhet beslutade
Socialnämnden 2018-06-14 (Diarienummer SN/2018-0124, SN § 93)
”att godkänna att nuvarande lokal för HVB inom budgetramen för Boende
ensamkommande används till annan verksamhet inom förvaltningens
ansvarsområde under tiden för avveckling av nuvarande kontrakt vilket
löper till 2020‐12‐31”
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27 signerad av verksamhetschef Joakim
Möller.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att uppdra åt förvaltningen att förhandla fram nytt hyresavtal för Löparen
1 efter 2020-12-31
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att Solbackens dagcenter fortsatt skall nyttja lokalen Löparen 1 efter 202012-31
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.
Kopia till
SN diarie, Joakim Möller
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SN § 159
SN AU § 174

Dnr SN/2020-0233

Ombyggnad måltidskök Solbo
Socialnämnden beslutar
att ställa sig bakom barn- och utbildningsnämndens förslag till
prioriteringsordning gällande ombyggnation av tillagningsköken.
Ombyggnation startar med Solbogårdens kök, följt av Beatebergsgårdens
kök och slutligen av Jägarens kök.
att inte ta ställning gällande beställning då det inte ligger inom
socialnämndens kompetensområde eller ansvarsområde. Socialnämnden
hänvisar tillbaka till KS AU.
Sammanfattning av ärendet
Bakgrunden till beställningen ligger i budgetbeslut i KF för 2019 där det
beslutas att äldres måltider skall tillagas på respektive boende. Initialt var
beslutet att bygga om Beateberg och Jägaren samt se på kostnaderna för
ombyggnad av Solbo. I samband med frågan om förvärv av Pilen 5 har
ombyggnaden av Jägaren och Beateberg bromsats till fördel för
ombyggnaden av Solbo.
Ett flertal förslag har tagits fram och kostnadsberäknats. Nu liggande
förslag har under oktober 2020 godkänts av BUN. Socialförvaltningen har
ställt sig positiva till ändring av turordning. Nu framtaget och prissatt
förslag på ombyggnad innebär att det ges möjlighet för att laga 45-50
portioner på Solbo.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-29 signerad av utvecklingsstrateg
Marcus Pettersson
Beställningsbilaga ritningar
Offert
Rumsbeskrivning
Tjänsteskrivelse BUN
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Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att ställa sig bakom barn- och utbildningsnämndens förslag till
prioriteringsordning gällande ombyggnation av tillagningsköken.
Ombyggnation startar med Solbogårdens kök, följt av Beatebergsgårdens
kök och slutligen av Jägarens kök.
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att ombyggnationen av tillagningsköken startar med Solbogårdens kök,
följt av Beatebergsgården och slutligen Jägaren
att uppdra åt ordförande och förvaltningschef att lämna beställning på
ombyggnation av Solbogårdens kök till AB Strömstadsbyggen
Tilläggsyrkande
Pia Tysklind (S) yrkar på följande tillägg:
att inte ta ställning gällande beställning då det inte ligger inom
socialnämndens kompetensområde eller ansvarsområde. Socialnämnden
hänvisar tillbaka till KS AU.
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
tillsammans med tilläggsyrkandet antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie, Marcus Pettersson, Helena Lilliebjelke, BUN
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SN § 160
SN AU § 175

Dnr SN/2020-0135

Motion om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i
Strömstad som omfattas av gymnasielagen från feministiskt
initiativ
Socialnämnden beslutar
att återremittera motion om att skapa rättvisa förutsättningar för
personer i Strömstad som omfattas av gymnasielagen från FI, pga behov
av förtydligande av ansvarsområden
Sammanfattning av ärendet
Feministiskt initiativ lade fram en motion i kommunfullmäktige 2020-0311, om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstads
kommun som omfattas av gymnasielagen. Kommunfullmäktige beslutade
2020-04-23 att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 att remittera
motionen till socialnämnden för beredning och yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27 signerad av integrationssamordnare
Thomas Niklasson.
Motion från FI
KS AU § 132
Socialnämndens arbetsutskott beslutade
att lämna motionen till socialnämnden utan eget förslag till beslut
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. att avslå motionens första yrkande att optimera stödet för de
personer som omfattas av gymnasielagen, med fokus på
utbildning, boende och arbete. Under förutsättning att studierna
klaras av och individen beviljats uppehållstillstånd har individen
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samma förutsättningar som andra elever som går ut gymnasiet
avseende studier, boende och arbete.
2. att avslå motionens andra yrkande att utreda personernas kötid i
Strömstadsbyggen från deras ankomst till Strömstad. Val av
boende- och studieort är individens personliga ansvar
3. att avslå motionens tredje yrkande om att utreda möjligheten att i
projektform rekrytera personal som kan hjälpa dessa unga vuxna
att rikta in sig mot rätt utbildning och arbete. När eleven har
fullfört sina studier har personen samma förutsättningar till stöd
för att söka arbete som alla andra.
Yrkande
Pia Tysklind (S) yrkar:
att återremittera motion om att skapa rättvisa förutsättningar för
personer i Strömstad som omfattas av gymnasielagen från FI, pga behov
av förtydligande av ansvarsområden
Proposition
Ordförande frågar om ordförandes yrkande om återremittering antas och
finner att så sker.

Kopia till
SN diarie, KS diarie
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SN § 161
SN AU § 176

Dnr SN/2020-0135

Motion om att utvärdera och systematisera
integrationsarbetet
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. att bifalla motionens första yrkande att skyndsamt initiera en
utvärdering av handling- och aktivitetsplanen för integrationsarbetet
med fokus på framgångsfaktorer och förbättringsområden.
2. att delvis bifalla motionens andra yrkande, att åter tillsätta en
styrgrupp för integrationsarbetet med syftet att bibehålla och utveckla
arbetet med den röda tråden, genom att istället för en styrgrupp utse
funktioner i berörda förvaltningar och bolag som tillsammans får
ansvar för att utveckla arbetet med den röda tråden
3. att avslå motionens tredje punkt att integrationsarbetet ska åläggas
namngivna representanter inom socialförvaltningen och
skolförvaltningen- även bostadsbolaget kan innefattas då detta
uppfylls genom delvis bifall i punkt 2.
4. att avslå motionens fjärde punkt, att uppdra åt
integrationssamordnaren att skapa en modell för integrationsarbetet,
sätta den röda tråden på pränt, då detta uppfylls genom delvis bifall i
punkt 2.
Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, har 2020-03-11 inkommit med en
motion till kommunfullmäktige om att utvärdera och systematisera
integrationsarbetet i Strömstad. Kommunstyrelsens arbetsutskott
remitterade motionen 2020-05-13 (KSAU § 133) till socialnämnden för
beredning och yttrande senast 2020-11-13.
Beslutsunderlag
TS daterad 2020-10-28 signerad av integrationssamordnare Thomas
Niklasson.
KSAU § 133
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Motion från FI
Socialnämndens arbetsutskott beslutade
att lämna motionen till socialnämnden utan eget förslag till beslut
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
5. att bifalla motionens första yrkande att skyndsamt initiera en
utvärdering av handling- och aktivitetsplanen för integrationsarbetet
med fokus på framgångsfaktorer och förbättringsområden.
6. att delvis bifalla motionens andra yrkande, att åter tillsätta en
styrgrupp för integrationsarbetet med syftet att bibehålla och utveckla
arbetet med den röda tråden, genom att istället för en styrgrupp utse
funktioner i berörda förvaltningar och bolag som tillsammans får
ansvar för att utveckla arbetet med den röda tråden
7. att avslå motionens tredje punkt att integrationsarbetet ska åläggas
namngivna representanter inom socialförvaltningen och
skolförvaltningen- även bostadsbolaget kan innefattas då detta
uppfylls genom delvis bifall i punkt 2.
8. att avslå motionens fjärde punkt, att uppdra åt
integrationssamordnaren att skapa en modell för integrationsarbetet,
sätta den röda tråden på pränt, då detta uppfylls genom delvis bifall i
punkt 2.
Proposition
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att
så sker.
Yrkande
Pia Tysklind (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Anna-Lena Carlson (C) bifaller yrkandet.
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SN § 162

SN/2020-0227

IVO – tillsyn med anledning av covid-19
Socialnämnden beslutar
att anta svaret som sitt eget och översända det till IVO
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför, med anledning av
utbrottet av covid-19 i Sverige, en tillsynsinsats med underlag av
kommunernas inrapporterade ej verkställda beslut. Tillsynen riktar sig mot
samtliga kommuner i landet. Syftet med tillsynen är att granska hur
kommunen, under utbrottet av covid-19, tillgodoser behoven hos enskilda
personer med socialtjänstinsatser. IVO kommer i tillsynen att granska hur
kommunen säkerställer kvalitet och säkerhet vid förändringar1 i insatser,
för att tillgodose enskildas behov.
Beslutsunderlag:
Enkätsvar daterade 2020-11-17
Ordförandes förslag till socialnämndens beslut
att anta svaret som sitt eget och översända det till IVO
Proposition
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att
så sker.
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SN § 163

Dnr SN/2020-0008

Anmälan av handling
Inga handlingar att anmäla.
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SN § 164

Dnr SN/2020-0009

Delegationsbeslut
Delegeringsärenden för oktober 2020 samt arbetsutskottets protokoll från
2020-11-05 redovisas.
Socialnämnden beslutar
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av Socialnämndens
delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna
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SN § 165

Dnr SN/2020-0010

Ordförandebeslut
•

Tillfälliga besöksförbud vid smittoutbrott och smittspårning
2020-10-30.

Socialnämnden beslutar
att ordförandebeslut enligt förteckning som fattats med stöd av
Socialnämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna
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SN § 166

Rapporter från Socialnämndens ledamöter
Inga rapporter.
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SN § 167

Anmälan av nya ärenden
Inga nya ärenden.
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SN § 168
SN AU § 166

Ansökan om stämning
Socialnämnden beslutar
att hos Tingsrätten ansöka om att vårdnaden för NN överflyttas enligt 6
kap 8 § föräldrabalken till NN såsom särskilt förordnad vårdnadshavare
och till NN såsom särskilt förordnad vårdnadshavare
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-09 signerad av titel socialsekreterare
Maria Kärnbo Johansson.
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att hos Tingsrätten ansöka om att vårdnaden för NN överflyttas enligt 6
kap 8 § föräldrabalken till NN såsom särskilt förordnad vårdnadshavare
och till NN såsom särskilt förordnad vårdnadshavare
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.
Signatur socialnämndens ordförande
_______________________________________
Pia Tysklind
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