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SN § 1

Protokolljustering
Socialnämnden beslutar
att utse Anna-Lena Carlsson (C) att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet
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SN § 2

Fastställande av föredragningslista
Socialnämnden beslutar
att fastställa föredragningslista enligt utskick
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SN § 3
SN AU § 1

SN/2021-0006

Förvaltningschefens information
Socialnämnden beslutar
att notera förvaltningschefens information
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerade nämnden om aktuella
händelser inom förvaltningen.
• Status covid-19 - övergripande
• Kommuncenter
• Pågående i förvaltningen just nu:
Bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan etc.
• Kvalitetsveckan 2021
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att notera förvaltningschefens information
Proposition
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner
att så sker.

Kopia till
SN diarie
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SN § 4

SN/2021-0007

Verksamhetschefernas information
Socialnämnden beslutar
att notera verksamhetschefernas information
Jennie Persson, verksamhetschef Insatser i hemmet/bemanning och
Joakim Möller, verksamhetschef Boende/daglig verksamhet, informerar
nämnden om aktuella händelser inom förvaltningen.
Insatser i hemmet:
• Personlig assistans och boendestöd rekryterar – nytt ärende
assistans, för assistans är också handledning och utbildning
planerad i respektive grupp.
• Hemtjänsten har fortsatt goda resultat i brukarundersökningen för
2020
• Korttiden Udden har gått tillbaka till enkelrum för att begränsa ev
smittspridning, innebär 8 rum i dagsläget med möjlighet att öppna
upp om smittläget ändras
• Hemsjukvården arbetar främst just nu med vaccination. För
området har arbetet med genomlysningen påbörjats och dialog
tillsammans med grupp pågår.
• Bemanningsenheten har fullt tryck vad gäller rekrytering av
timvikarier, relativt hög korttidsfrånvaro just nu.
Boende/daglig verksamhet:
• Smittspridning av Corona & nya regler kring inresa från Norge =
ansträngd personalsituation
• LSS: Organisering av stödpedagoger/metodstöd –
kompetensutveckling utifrån brukarnas behov
• SÄBO: Fokus besöksmiljö, aktiviteter & måltider
• Kö till SÄBO:
Vi har just nu 6 st på väntelistan.
3 st demens varav 2 på korttid och en i bostad
3 somatik och alla i bostad
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•

IFO:
•
•
•

1 väntat mer än tre månader men fått 3 erbjudande innan och
tackat nej
Sjukfrånvaro:
2020
2019
Oktober
12,05
12,39
November
15,73
12,61
Covid-situationen
Minskad verksamhet under kortare period
Kritiskt med bemanning

Ordförandes förslag till beslut
att notera verksamhetschefernas information
Proposition
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner
att så sker.

Kopia till
SN diarie
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Strömstads Kommun
Socialnämnden
452 80 STRÖMSTAD

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sida 9 av 25

Sammanträdesdatum

2021-01-28

SN § 5

Dnr SN/2021-0025

Överflyttning av investeringsmedel
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta
att godkänna överflyttning till 2021 av:
1) 290 tkr gällande investeringsprojekt 74520
2) 172 tkr gällande investeringsprojekt 74220
Sammanfattning av ärendet
Överflyttning av investeringsmedel från 2020 till 2021.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21 signerad av controller Dennis
Arvidsson.
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna överflyttning till 2021 av:
1) 290 tkr gällande investeringsprojekt 74520
2) 2) 172 tkr gällande investeringsprojekt 74220
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie, KS diarie
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SN § 6

Dnr SN/2021-0001

Verksamhetsberättelse 2020: nämndens sida
Socialnämnden beslutar
att godkänna nämndens del av verksamhetsberättelsen för 2020
Sammanfattning av ärendet
Controller Dennis Arvidsson går igenom nämndens sida i
verksamhetsberättelsen för 2020.
Beslutsunderlag:
Muntlig dragning av controller Dennis Arvidsson.
Ordförandes förslag till beslut
att godkänna nämndens del av verksamhetsberättelsen för 2020
Proposition
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att
så sker.

Kopia till
SN diarie
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SN § 7
SN AU § 6

Dnr SN/2019-0228

Färdtjänst

INFORMATION
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om färdtjänst
att informera kommunfullmäktige om att justera avgiftsbilagan genom att
under 2.9 ta bort maxtak för egenavgift om 80 kr, i enlighet med
nämndens beslut SN § 174/2020, då det skulle innebära ökade kostnader
för kommunen
Sammanfattning av ärendet
Information angående Västtrafiks svar på nämndens beslut SN § 174/2020
Beslutsunderlag:
Muntlig dragning av enhetschef Blagica Strojmanov.
Ordförandes förslag till beslut
att notera informationen om färdtjänst
att informera kommunfullmäktige om att justera avgiftsbilagan genom att
under 2.9 ta bort maxtak för egenavgift om 80 kr, i enlighet med
nämndens beslut SN § 174/2020, då det skulle innebära ökade kostnader
för kommunen
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie, Blagica Strojmanov
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SN § 8
SN AU § 7

Dnr SN/2020-0262

Yttrande till IVO - ordförandebeslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om yttrandet som översänts till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) efter ordförandebeslut 2021-01-07
Sammanfattning av ärendet
IVO har 2020-11-23 mottagit klagomål från anhörig angående vården och
omsorgen av en person som vid den tidpunkten var boende på ett av
kommunens särskilda boende. Den klagande är dotter till personen och
redogör för sin upplevelse av brister under perioden 2020-11-21 – 202011-23 (se bilaga 2).
IVO begär att nämnden yttrar sig över klagomålet samt lämnar ut
patientjournal (HSL) och SoL-journal.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-07 signerad av verksamhetschef Joakim
Möller.
Yttrande daterat 2021-01-07
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att notera informationen om yttrandet som översänts till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) efter ordförandebeslut 2021-01-07
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 § 9
SN AU § 8

Dnr SN/2020-0151

Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Socialnämnden beslutar
att anta redovisningen till IVO så som sin egen och översända den till IVO –
inspektionen för vård och omsorg
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) meddelade beslut efter tillsyn av
Strömstads stödboende för barn och unga. I beslutet har man konstaterat
brister och har begärt att Socialnämnden redovisar sin inställning till dessa
samt eventuella åtgärder nämnden har vidtagit eller planerar att vidta.
Redovisningen ska ha kommit till IVO senast 1 februari 2021.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-18 signerad av verksamhetschef Joakim
Möller.
210120 Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg
IVO:s beslut daterat 2020-12-18
IVO:s beslut daterat 2019-08-08
IVO:s beslut daterat 2018-06-04
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att anta redovisningen till IVO så som sin egen och översända den till IVO –
inspektionen för vård och omsorg
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie, Joakim Möller, IVO
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SN § 10
SN AU § 9

Dnr SN/2020-0251

Intern kontrollplan 2021
Socialnämnden beslutar
att godkänna intern kontrollplan 2021
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden skall varje år, utifrån reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll, anta en särskild plan för uppföljning av den
interna kontrollen. Olika granskningsområden ska väljas ut.
Ledamöterna i socialnämnden har varit delaktiga i att, med utgångspunkt
från en väsentlighets- och risk bedömning, välja ut områden för intern
kontroll inför fastställande av plan för intern kontroll 2021.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till
Socialnämnden årligen. Redovisning skall härefter ske till
kommunstyrelsen samt till kommunens revisorer.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-28 signerad av kvalitetscontroller
Suzanne Kinghed.
Förslag till Intern kontrollplan 2021 inklusive sammanställning av
socialnämndens riskbedömning.
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att godkänna intern kontrollplan 2021
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie
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SN § 11

Dnr SN/2020-0127

Medborgarförslag angående särskilt boende på Magistern
Socialnämnden beslutar att yttra sig enligt följande
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då
det i dagsläget finns ett uppdrag att i första hand utreda möjligheterna till
särskilt boende på Pilen 5
Sammanfattning av ärendet
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett
nytt äldreboende = trygghets- tillgänglighets och mellanboende på
fastigheterna Magistern 4 och 13 (Rosahuset-tomten).
Kommunfullmäktige remitterade 2019-03-28 ärendet till socialnämnden
för yttrande, KF § 98/2019.
Kommundirektören har tillsammans med förvaltningschefen för
Socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en planering för lokaler
avsedda för särskilt boende. I uppdraget ingår att i första hand utreda
möjligheterna till särskilt boende på Pilen 5.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 signerad av verksamhetschef Joakim
Möller.
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då
det i dagsläget finns ett uppdrag att i första hand utreda möjligheterna till
särskilt boende på Pilen 5
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Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie, KS diarie

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Socialnämnden
452 80 STRÖMSTAD

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sida 17 av 25

Sammanträdesdatum

2021-01-28

SN § 12

Dnr SN/2018/0150

Medborgarförslag angående särskilt boende på Canning
Socialnämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Canning-området då det
i dagsläget finns ett uppdrag att i första hand utreda möjligheterna till
särskilt boende på Pilen 5
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit gällande särskilt boende samt
mellanboende på Canning.
Kommunfullmäktige överlämnade 2018-06-19 medborgarförslaget till
socialnämnden för beslut, KF § 58/2018.
Kommundirektören har tillsammans med förvaltningschefen för
Socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en planering för lokaler
avsedda för särskilt boende. I uppdraget ingår att i första hand utreda
möjligheterna till särskilt boende på Pilen 5.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 signerad av verksamhetschef Jennie
Persson.
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Canning-området då det
i dagsläget finns ett uppdrag att i första hand utreda möjligheterna till
särskilt boende på Pilen 5
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.
Kopia till
SN diarie, KS diarie, Barbro Nilsson
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SN § 13

Dnr SN/2019-0076

Medborgarförslag om utökat korttidsboende i Strömstads
sjukhus lokaler med möjlighet till jourläkare
Socialnämnden beslutar att yttra sig enligt följande
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget om utökat korttidsboende i lokalerna på
Strömstads sjukhus då det i dagsläget ej finns behov för en ökning av
antalet korttidsplatser
Sammanfattning av ärendet
Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind har inkommit med ett
medborgarförslag där de föreslår utökat korttidsboende i befintliga lokaler
på Strömstads sjukhus, för behovet i Norra Bohuslän/Dalsland och andra
kommuner inom VGR samt eventuellt Norge. Lokaler finns i den tomma
byggnaden Strömstads sjukhus och patientunderlag finns. De förslår att
förslaget inarbetas med det beslutet som fullmäktige tog den 13
december 2018 rörande ärendet Friskare Vård.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-06 att remittera
ärendet till socialnämnden för yttrande, KS AU § 73/2019.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 signerad av verksamhetschef Jennie
Persson.
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget om utökat korttidsboende i lokalerna på
Strömstads sjukhus då det i dagsläget ej finns behov för en ökning av
antalet korttidsplatser

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Socialnämnden
452 80 STRÖMSTAD

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sida 19 av 25

Sammanträdesdatum

2021-01-28

Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie, KS-diarie
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SN § 14
SN AU § 11

Dnr KS/2019-0141

Framtidens vårdinformationsmiljö
Socialnämnden beslutar
att notera informationen om aktuellt nuläge i implementeringsprojekt
FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av aktuellt nuläge i implementeringen av kärnsystemet
Millennium i projekt FVM.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-22 signerad av projektledare Elisabeth
Johansson.
Presentation
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att notera informationen om aktuellt nuläge i implementeringsprojekt
FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.
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SN § 15

Dnr SN/2021-0008

Anmälan av handling
Socialnämnden beslutar
att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna
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SN § 16

Dnr SN/2021-0009

Delegationsbeslut
Socialnämnden beslutar
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av Socialnämndens
delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna
Delegeringsärenden för december 2021 samt arbetsutskottets protokoll
från 2021-01-14 redovisas.
Granskning av fem delegationsärenden visar att handläggningen följt de
riktlinjer och rutiner som finns.
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Rapporter från Socialnämndens ledamöter
Socialnämnden beslutar
att notera informationen
Hans-Robert Hansson deltog på konferensen ”Hur bygger vi en bättre
äldrevård efter pandemin?” med socialministern.
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Anmälan av nya ärenden
Gunilla Hegardt har fått vetskap om att HSV-personal ska cirkulera på
äldreboendena och man är orolig för kontinuiteten. Beslutet har sin grund
i den genomlysning som har gjorts. Mer information om detta kommer på
nämnden i februari.
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Heltid som norm
Information av HR-chef Karin Mellberg-Jansson.
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