
Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Utses att justera 
Justeringens tid 

sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

sekreterare 

Justerandes signatur 

Socialnämnden 

Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

Kilbäckskontoret, lokal Tärnan, k1.8:30-14:30 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), Ordförande 
Camilla Josefsson (M), l :e vice ordförande 
David Bertilsson (M) 
Zinab Parnian (C) 
Christina Nilsson (KD) 
Margareta Wendel (S) 
Tommy Strand (S) 
Denisa Botonjic (S) 
Mikael Svenn (V) 
John Alexandersson (SD) 
Merja Henning (UP) 

Nora Garbaya Åkare (S) för Stefan Skoglund (S) 
Jonathan Dahlman (SD) för LeifFrisk (SD) 

Marie-Louise Andreasson (M) 
Katarina Torstensson (L) 

Elinare Emanuelsson Sahlin (KD) 
Daniel Petren (MP) 

Zinab Pernian 

SN § SN l§ 

SN § SN l§ 

SN § SN l§ 

38-56 I §§ 90-123, 
125-134 

Digital justering 2023-03-17 Paragrafer §§ 38-56 
I§§ 90-134 

Anna-Lena Lundin 

Ann-Charlott Gustafsson 

Zinab Parnian 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Socialnämnden 2023-03-15 
Socialtjänsten 
2023-03-17 
2023-04-08 

Anna-Lena Lundin 



Övriga 

Justerandes signatur 

Roger Granat, socialchef 

Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

Angela Wagnervik, administrativ chef 
Anette Frisk, Kommunal 
Björn Hemius, tillståndshandläggare, socialtjänsten, 
deltar digitalt 
Stefanie Khede, tillståndshandläggare, socialtjänsten, 
deltar digitalt 
Malin Normann, avdelningschef, socialtjänsten 
Sara Backman Engblom, enhetschef, socialtjänsten 
Ninni Söderving, enhetschef, socialtjänsten 
Kerstin Windemo, avdelningschef, socialtjänsten 

Igor Marijanovic, fåltsekreterare, socialtjänsten 
Mikael Vega Alfredsson, fåltsekreterare, 
socialtjänsten 
Edina Cehic, avdelningschef, socialtjänsten 
Tove Tangegård, enhetschef, socialtjänsten 
Majvor Thorin, konsult, socialtjänsten 
Sandra Bratt Pontinder, l :e socialsekreterare, 
socialtjänsten 
Anna-Lena Lundin, sekreterare, socialtjänsten 

Utdragsbestyrkande 

SN § 

§§ 38-47 

§ 39 

§ 39 
§ 41 
§ 41 
§ 42 
§§ 42-43, 
50 
§ 42 

§ 42 
§ 44 
§ 45 

SN l§ 

I §§ 90-92 

I§§ 93-132 



Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersäHare 

ErsäHare 

Övriga 

Utses aH justera 
Justeringens plats och tid 

sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget säHs upp 
Anslaget tas ner 

sekreterare 

Justerandes signatur 

Socialnämnden 

Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

Kilbäckskontoret, lokal Tärnan, k1.8:30 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), Ordförande 
Camilla Josefsson (M), l :e vice ordförande 
David Bertilsson (M) 
Zinab Parnian (C) 
Christina Nilsson (KD) 
Margareta Wendel (S) 
Tommy Strand (S) 
Denisa Botonjic (S) 
Mikael Svenn (V) 
John Alexandersson (SD) 
Merja Henning (UP) 

Nora Garbaya Åkare (S) för Stefan Skoglund (S) 
Jonathan Dahlman (SD) för Leif Frisk (SD) 

Marie-Louise Andreasson (M) 
Katarina Torstensson (L) 
Elinore Emanuelsson Sahlin (KD) 

Roger Granat, socialchef 

Zinab Parnian 

SN § SN l§ 

SN § SN l§ 

SN § SN l§ 

SN § SN l§ 

Omedelbar justering 2023-03-15 Paragrafer § 39 

Anna-Lena Lundin 

Ann-Charlott Gustafsson 

Zinab Parnian 

I§§ 114-116, 
130-131 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Socialnämnden 2023-03-15 
Socialtjänsten 
2023-03-15 
2023-04-06 

Anna-Lena Lundin 



Justerandes signatur 

Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

Angela Wagnervik, administrativ chef 
Björn Hemius, tillståndshandläggare, socialtjänsten, § 39 
deltar digitalt 
Stefanie Khede, tillståndshandläggare, socialtjänsten, § 39 
deltar digitalt 
Sandra Bratt Pontinder, l :e socialsekreterare, 
socialtjänsten 
Anette Frisk, Kommunal § 39 
Anna-Lena Lundin, sekreterare, socialtjänsten 

Utdragsbestyrkande 

I §§ 114-
116,130-131 



§ 38 

Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Upprop förrättas, justerare väljs och tid för justering bestäms. 
I tur att justera: Zinab Parnian (C) alternativt Christina Nilsson (KD) 
Beräknad tid för justering: Digital justering måndag 20 mars 2023 kl. 15:00. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att välja Zinab Parnian (C) till justerare och att justering sker digitalt fredag 17 mars 
2023 kl.l5:00 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

§ 39 Dnr SN 2023/00072 

Ansökan från B.F.N AB (Kullgrens Cocktailbar) om 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten enligt 
alkohollagen 

Sammanfattning 

B.F.N AB ansöker om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid Kullgrens Kök & 
Bar. Ansökan avser stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, provsmakning 
samt cateringtillstånd och omfattar spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker 
och alkoholliknande preparat mellan kl. l l :00-02:00 i restaurangen och på 
uteserveringen. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-03-07 
Ansökan och utredning gällande B.F.N AB 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att bevilja B.F.N AB serveringstillstånd jämlikt 8 kap. 2 § alkohollagen enligt ansökan 
om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, vid Kullgrens Kök & Bar, 
avseende spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholprodukter mellan kl. l l :00-
02:00 i restaurangen och på uteserveringen, alla dagar året runt, 

att serveringstillståndet även omfattar catering och provsmakning, 

att ordningsvakter och entrevärdar skall tjänstgöra i enlighet med polismyndighetens 
beslut, samt 

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

U t drags bestyrkande 



§ 40 

Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

Dnr SN 2023/00073 

Atgärd avseende serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 41 

Information om boendet Lyktan 
Sammanfattning 

Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

AvdelningschefMalin Normann och enhetschef Sara Badanan Engblom, informerar 
om vård- och omsorgsboendet Lyktan, med målgruppen personer i pågående missbruk 
och samtida omvårdnadsbehov. 
Målet för verksamheten är att stödja och möjliggöra ett värdigt liv för en målgrupp där 
stöd i ordinärt vård-och omsorgsboende på olika sätt kan vara svårt att tillgodose. 

Skillnaden mellan Lyktan och ett ordinärt vård-och omsorgsboende är lägre bemanning 
och ingen nattpersonaL Det är bemannat 07:00-22:00 och har 17 platser, idag är 13 
platser belagda. 

Beslut 

Socialnämndens beslutar 

att notera informationen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§42 

Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

Information om mottagningsgruppen och fältenheten 

Sammanfattning 

Fältenheten 
Ninni Söderving, enhetschef, Igor Marijanovic, fältsekreterare, Mikael Vega 
Alfredsson, fältsekreterare, informerar om fältenhetens arbete, som är en del av 
socialtjänstens förebyggandeenhet 

En viktig del i arbetet är det uppsökande arbetet i offentliga ungdomsmiljöer, både på 
dag-och kvällstid. Där byggs relationer och förtroendet. Det ger fältarbetaren legitimitet 
i ungdomsmiljöer och skapar större möjlighet att motivera ungdomar till förändring. 

Arbetet sker på: 
Individnivå - riktar arbetet till enskilda ungdomar 
Gruppnivå - förebyggande insatser till ungdomsgrupper/klasser 
Samhällsnivå - målet är att skapa förändring genom insatser i samhällsstrukturen och i 
den sociala miljön. Det är viktigt att beslutsfattare f'ar kontinuerlig information om 
ungdomars uppväxtvillkor. 

Oroväckande trender och utmaningar: 
Brist på vuxennärvaro 
Negativ trend bland yngre 
Kriminalitet som livsstil 
Glapp mellan föräldrar och socialtjänst 
Sociala medier 
Skola- behöver resurser för att tidigt f'anga upp elever som far illa eller 
utvecklar ett normbrytande beteende 

Mottagningsgruppen 
Information från mottagningsgruppen utgår från dagens sammanträde 

Beslut 

Socialnämndens beslutar 

att notera informationen 

Justerandes signatur U t drags bestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

§ 43 Dnr SN 2023/00020 

Remiss från kommunstyrelsen gällande Justitiedepartementets 
remiss om Vägar till ett tryggare samhälle, kraftsamling för 
barn och unga SOU 2022:67 
Sammanfattning 

Socialnämnden har fått en remiss från Justitiedepartementet, på delegation från 
kommunstyrelsen, om Vägar till ett tryggare samhälle, kraftsamling för barn och unga, 
SOU 2022:67. Delbetänkandet från Trygghetsberedningen rör två stora och viktiga 
kriminalpolitiska utmaningar. De områden som remissen berör är dels barns och ungas 
involvering i gängkriminalitet, dels våld i barns och ungas nära relationer. Social
nämnden har tagit del av de förslag som lämnas och instämmer i stort i beredningens 
förslag. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-03-03. 
Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2023-01-18. 
Följebrev tillhörande remiss från Regeringskansliet, Justitiedepartementet, 2023-01-17. 
Sammanfattning tillhörande remiss från Justitiedepartementet, Vägar till ett tryggare 
samhälle, kraftsamling för barn och unga. 
Remiss från Regeringskansliet, Justitiedepartementet, Vägar till ett tryggare samhälle, 
kraftsamling för barn och unga SOU 2022:67. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att översända socialtjänstens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, som svar på 
remissen gällande Justitiedepartementets remiss om Vägar till ett tryggare samhälle, 
kraftsamling för barn och unga SOU 2022:67. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 44 

Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

Information om status efter 1 år med massflyktingdirektiv 
Sammanfattning 

Edina Cehic, avdelningschef, informerar om massflyktingsdirektivet 
Uddevalla kommun tilldelades 11 O personer för år 2022 och 16 personer för 2023. 

Massflyktingsdirektivet gäller till mars 2024. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera infomationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 45 

Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

Information om hur vi säkerställer svenska språket hos våra 
timvikarier 
SammanfaHning 

Tove Tangegård, enhetschef, bemanningsenheten, informerar om hur 
rekryteringsprocessen går till i nuläget, samt tankar framåt. 

Ordförande föreslår att förvaltningen ser över processen och återkommer med ett 
förslag på kommande nämndsmöte. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur socialtjänsten säkerställer kunskap i 
svenska språket. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

§ 46 Dnr SN 2023/00021 

Remiss från kommunstyrelsen gällande inriktningsdokument 
Vårdsamverkan Fyrbodal 2023-2026 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har skickat remiss på inriktningsdokument Vårdsamverkan Fyrbodal 
2023-2026 till socialnämnden och barn och utbildningsnämnden. 

Fyrbodals delregionala politiska samråd har ställt sig bakom förslaget och 
rekommenderar medlemskommunerna att godkänna inriktningsdokumentet för 
Vårdsam verkan. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-03-03 
Inriktningsdokument Vårdsamverkan Fyrbodal-för samverkan mellan kommuner 
inom Fyrbodal och Västra Götalandsregionen 2023-2026 
Kommunstyrelsens delegationsbeslut 
Delregionalt politiskt samråd, Fyrbodal, mötesanteckningar 2022-11-23 
Färdplan- länsgemensam strategi för god och nära vård, VästKom och Västra 
Götalandsregionen 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna förslaget om inriktningsdokument Vårdsamverkan 2023-20226 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

§ 47 Dnr SN 2023/00065 

Samråd gällande detaljplan för Källdal4:7, Herrestad 3:2 m.fl 
Sammanfattning 

Socialtjänsten har fått ta del av planbeskrivning tillhörande detaljplan for Källdal4:7, 
Herrestad 3:2 m. fl, for att inkomma med synpunkter. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en genomfartsväg och bussgata mellan Lingatan 
och Norgårdsvägen for att skapa en tryggare och snabbare koppling mellan 
skol områdena. 
Syftet är även att tillskapa en ny gemensamhetsanläggning for parkering. Att utöka 
kvartersmark, ger mer flexibel användning for vårdcentralen och forskolan, genom att 
fastigheterna ges en större byggrätt och mer flexibel användning i form av 
bestämmelsen centrum, detta gör att det kan inrymmas andra verksamheter i framtiden. 

Att trafiksäkra gång- och cykelvägar. Att bussgatan flyttas öster ut i ett led for att 
möjliggöra ett sammanhängt skolområde for Norgårdenskolan. 
Att skyfallsleder tillskapas som bidrar till en bättre dagvatten- och skyfallshantering. Att 
skyddsåtgärder for farligt gods och buller, bullerskärm och andra riskåtgärder planeras 
for att möjliggöra att marken är lämplig for sitt ändamål. 

Synpunktema ska vara samhällsbyggnad tillhanda senast 2023-03-21 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-03-08 
Samrådsredogörelse gällande detaljplan for Källdal4:7, Herrestad 3:2 m.fl. 
Plankarta gällande detaljplan for Källdal4:7, Herrestad 3:2 m.fl. 
Planbeskrivning gällande detaljplan for Källdal4:7, Herrestad 3:2 m.fl. 
Översiktskarta gällande detaljplan for Källdal 4:7, Herrestad 3:2 m. fl. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till forslaget om planbeskrivning, tillhörande detaljplan for Källdal 
4:7, Herrestad 3:2 m.fl. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

§ 48 Dnr SN 2023/00069 

Budgetdialog 2023- socialnämnden 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har fastställt förutsättningar inför budgetdialogen 2023. Med 
utgångspunkt från dessa har socialtjänsten tagit fram en planering för 2024-2026. 
Skrivelsen omfattar socialnämndens ekonomiska resultat, omvärldspåverkan, viktiga 
utmaningar, kommande behov samt investeringar. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-03-13 
Socialtjänstens skrivelse Socialnämndens planering 2024- 2026- underlag till 
budgetdialog 2023 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna socialtjänstens skrivelse Socialnämndens planering 2024-2026 som 
underlag till budgetdialogen 2023, samt 

att insända socialtjänstens skrivelse Socialnämndens planering 2024-2026 som 
underlag till budgetdialogen 2023 till Kommunledningskontorets ekonomiavdelning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

§ 49 Dnr SN 2023/00005 

Socialnämndens månadsrapport 2023 
Sammanfattning 

F ör nämndens kännedom föreligger nämndens månadsrapport, som en månatlig 
sammanställning av ekonomi- personal- och verksamhetsstatistik 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport mars 2023 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga månadsrapporten till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§50 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Roger Granat, socialchef informerar om följande: 
• Förutsättningar för 2024 
• Demografiutmaningar 
• Controllerrapport 
• Boenden 
• Personal 
• Teknik -larm, medicingivare 

Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

Kerstin Windemo, avdelningschef, informerar om aktuellt läge på avdelningen barn-och 
unga 

Beslut 

Socialnämndens beslutar 

att notera informationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§51 

Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

Dnr SN 2023/00006 

Sammanställning av inkomna synpunkter 2023 
Sammanfattning 

Enligt rutinerna för hantering av synpunkter ska en sammanställning av inkomna 
synpunkter rapporteras till ansvarig näinnd. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av synpunkter för februari 2023 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga sammanställningen av inkomna synpunkter till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



§52 

Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

Dnr SN 2023/00004 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegationsordning 2023 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade av socialnämndens delegationsordning anmäls: 

• Förteckning över beslut fattade av socialchef2023-02-15 
• Förteckning över beslut fattade av ordfårande 2023-03-06 
• Förteckning över beslut fattade av l :e socialsekreterare 2023-03-06 
• Arbetsutskottets protokoll 
• Förteckning över beslut fattade av ordfårande 2023-03-14 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-03-06 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§53 

Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

Dnr SN 2023/00003 

Anmälan om inkomna skrivelser m.m. 2023 
Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls: 

l. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2023-02-20 
2. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2023-02-24 3. 
3. Beslut från kommunfullmäktige 2023-02-08 § 26 Tillägg i KS reglemente 
4. Beslut från kommunfullmäktige 2023-02-08 § 27 Sammanställställd budget 

2023 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-03-08 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan om inkomna skrivelser till protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§54 

Rapport från nämnden 

Sammanfattning 

• Socialjouren Fyrbodal firar l O år i mars 

Margareta Wendel (S) 

Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

• Har tillsammans med Stefan Skoglund (S), gjort ett studiebesök på Österängens 
vård-och omsorgsboende och pratat med personal och brukare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

§55 Dnr SN 2023/00002 

Socialnämndens ärendebalanslista 2023 

Sammanfattning 

Med anledning av dagens information, samt information på tidigare utbildningsdag, 
stryks punkten " information om förebyggande sektionens arbete" 

Nora Garbaya Åkare (S) önskar information om alkoholhandläggamas tillsynsarbete. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens ärendebalanslista mars 2023 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att justera ärendebalanslistan med ovanstående förändringar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§56 

Protokoll 
Socialnämnden 

2023-03-15 

Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott efter Mikael 
Svenn (V) 

Sammanfattning 

Zinab Parnian (C) föreslås att väljas tillledamot i socialnämndens arbetsutskott efter 
Mikael Svenn (V) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att välja Zinab Parnian (C) tillledamot i socialnämndens arbetsutskott efter Mikael 
Svenn (V). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


