
 

  
Utses att justera Ann-Charlott Gustafsson 
Justeringens plats och tid Kilbäckskontoret 2021-04-28 Paragrafer § 56-75 

I § 90-108  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Charlotte Larsson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Ann-Charlott Gustafsson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Socialnämnden 2021-04-21 
Förvaras hos Socialtjänsten 
Anslaget sätts upp 2021-04-29 
Anslaget tas ner 2021-05-21 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Charlotte Larsson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21  
 

 
Sammanträde Socialnämnden  
Plats och tid Kilbäckskontoret, lokal Tärnan, kl 08:30-13:20 
  
Ledamöter  SN § SN I § 

Stefan Skoglund (S), ordförande   

Camilla Josefsson (M), 1:e vice ordförande   

Ann-Charlott Gustafsson (UP), 2:e vice 

ordförande 

  

Ewa Tillander (C), distans   

Katarina Torstensson (L), distans   

Christina Nilsson (KD), distans   

Margareta Wendel (S), distans   

Nora Garbaya Åkare (S), distans § 60-75 I § 90-108 

Lars Eide Andersson (MP), distans   

Martin Pettersson (SD), distans   

Merja Henning (UP), distans   

   
 

Tjänstgörande ersättare  SN § SN I § 

Fredrik Södersten (M) för Martin Hollertz 

(M), distans 

§ 56-75  

Jan-Olof Andersson (S) för Nora Åkare 

(S), distans 

§ 56-59  

Jan-Olof Andersson (S) för Martin Hollertz 

(M), distans 

 I § 90-108 

Leif Frisk (SD) för Rose-Marie Antonsson 

(SD), distans 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

  
Ersättare  SN § SN I § 

Lars Hultberg (C), distans   

Jan-Olof Andersson (S), distans § 60-75  

Emma Utter Eckerdal (S), distans § 58-74 

 

 

 

Övriga  SN § SN I § 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten   

Charlotte Larsson, nämndsekreterare, 

socialtjänsten 

  

Ulrika Lundström, Kommunal Väst, 

distans 

§ 56-75 

 

 

Malin Frykberg, HR-partner, 

Kommunledningskontoret, distans 

§ 58  

Beatrice Gustafsson, projektledare, 

socialtjänsten, distans 

§ 59  

Pernilla Gilvad, tillståndshandläggare, 

socialtjänsten, distans 

§ 60-61  

Margareta Birging, ordförande, Föreningen 

Saronhuset, distans 

§ 62  

Erik Johansson, kassör, Föreningen 

Saronhuset, distans 

§ 62  

Åsa Jarhag Håkansson, utvecklare, 

socialtjänsten, distans 

§ 62-63  

Lisa Svanberg, processtödjare, 

socialtjänsten, distans 

§ 65-66  

Karin Engström, enhetschef, socialtjänsten, 

distans 

§ 66  

Sara Backman Engblom, 1:e socialsekre-

terare, socialtjänsten, distans 

 I § 90 

Tommy Jensen, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten, distans 

 I § 91-105 

Joel Wide, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten, distans 

 I § 91-105 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 

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 är Martin 

Pettersson (SD) alternativt Rose-Marie Antonsson (SD). Beräknad tid för justering är 

onsdag 28 april 2021, kl 16:00. 

 

Då ingen av ledamöterna på tur att justera närvarar fysiskt i sammanträdeslokalen 

föreslår ordföranden att Ann-Charlott Gustafsson (UP) väljs till justerare. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att välja Ann-Charlott Gustafsson (UP) till justerare och att justeringen äger rum 28 

april 2021, kl 16:00. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 57 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om följande  

• Covid19 - smittläge, vaccinationer. 

• Barnavården - orosanmälningar, familjehem + HVB. 

• Sommarvikarier – status, rekrytering, vaccinationer. 

• Äldreboende - ansökningar, platstillgång och behov. 

• Befolkningsutveckling - statistik 2019-2022. 

• Pågående arbete - LSS-boende, Sofiedal, distansarbete, leasingbilar, personlig 

assistans, daglig verksamhet, LOV-avtal, Jämförelseprojektet, ny teknik. 

• Nationell läkemedelslista - ny lag från 1 maj 2021. 

• Personaluppföljning 

• Skogslyckans äldrecenter - nämndbeslut i maj, invigning kvartal 3. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 

Information om arbetet med sjukskrivningar 

Sammanfattning 

HR-partner Malin Frykberg informerar om uppdraget med fokus på att minska 

långtidssjukskrivningar inom socialtjänsten och summerar det pågående arbetet efter 

cirka sju månader. Nämnden får en lägesrapport samt information om psykisk ohälsa 

och rehabansvar. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 59 

Information om Heltidsresan 

Sammanfattning 

Projektledare Beatrice Gustafsson informerar om nuläge avseende Heltidsresan, nytt 

centralt kollektivavtal samt pågående central tvist. Nämnden får en redogörelse kring 

omstart 2021 vid Österängen och Kaprifol, test med övergång till 8-veckors-schema på 

Rosenhäll till hösten, nya nattanställningar, statistik över heltidsarbetande 2020 och 

tidsplan 2021 och 2022-2023. Samtliga nyanställningar sker på heltid från 1 oktober 

2021. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr SN 2021/00084  

Ansökan från Pierre Mallouh och Hafsten Resort AB om gemen-
samt serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Sammanfattning 

Pierre Mallouh och Hafsten Resort AB ansöker om gemensamt tillstånd för servering av 

alkoholdrycker vid Restaurang Poolkanten, Poolgrillen, Hafsten 120, 451 96, 

Uddevalla. Ansökan avser stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten årligen 

mellan 1 maj och 31 augusti och omfattar spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 

drycker varje dag mellan klockan 11.00 – 20.00, i område A när poolerna är öppna för 

bad och varje dag till 22.00 i område A och B när poolerna är stängda.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-04-12. 

Socialtjänstens utredning 2021-04-12. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att enligt 8 kap 2 § och 8 kap 14 § alkohollagen bevilja Pierre Mallouh och Hafsten 

Resort AB gemensamt tillstånd för servering av alkoholdrycker vid Restaurang 

Poolkanten, Poolgrillen, Hafsten 120, 451 96, Uddevalla, avseende stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten årligen mellan 1 maj och 31 augusti och omfattar 

spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker varje dag mellan klockan 11.00 – 

20.00, i område A när poolerna är öppna för bad och varje dag till 22.00 i område A och 

B när poolerna är stängda, samt 

  

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 61 Dnr SN 2021/00085  

Ansökan från Compass Group AB om serveringstillstånd enligt 
alkohollagen 

Sammanfattning 

Compass Group AB ansöker om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid MR 

Grodan. Ansökan avser stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap och omfattar 

spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker mellan kl. 11.00 – 01.00. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-04-12. 

Socialtjänstens utredning 2021-04-12. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att enligt 8 kap 2 § alkohollagen bevilja Compass Group AB stadigvarande 

serveringstillstånd till slutet sällskap, vid MR Grodan, avseende spritdrycker, vin, 

starköl och andra jästa drycker mellan kl. 11.00 – 01.00, samt 

  

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 62  

Information om Saronhuset 

Sammanfattning 

Ordförande Margareta Birging och kassör Erik Johansson från föreningen Saronhuset 

informerar om verksamheten Träffpunkt Saronhuset samt akutboendet Noras hus. För 

nämndens kännedom föreligger föreningens skriftliga verksamhetsberättelse 2020, som 

nu kompletteras med en muntlig redovisning av ekonomiska förhållanden samt olika 

insatser från bl a volontärer och sponsorer som bidrar till att hålla kostnaderna nere. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 63 Dnr SN 2021/00051  

Förlängning av överenskommelse om Ideburet Offentligt 
Partnerskap, IOP, mellan föreningen Saronhuset och Uddevalla 
kommun 

Sammanfattning 

Socialnämnden har en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

Föreningen Saronhuset om verksamheten Träffpunkten Saronhuset och akutboendet 

Noras hus. Befintlig överenskommelse löper ut 2021-05-19 och ger möjlighet till 

förlängning. 

  

En förlängning av överenskommelsen föreslås till 2024-04-20. I samband med 

förlängningen föreslås några innehållsmässiga förändringar. Förändringarna är 

framarbetade genom dialog av verksamhetens styrgrupp, där båda parter finns 

representerade. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-04-12. 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Föreningen Saronhuset i 

Uddevalla och Uddevalla kommun gällande träffpunkten Saronhuset och Noras 

akutboende 2021-04-12. 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Föreningen 

Saronhuset i Uddevalla och Uddevalla kommun – gällande Träffpunkten och Noras 

akutboende 2019-04-26. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) yrkar bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att förlänga överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap med Föreningen 

Saronhuset kring träffpunkten Saronhuset och akutboendet Noras hus för perioden 

2021-05-19 till 2024-04-30, samt 

  

att godkänna upprättad överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

Föreningen Saronhuset kring träffpunkten Saronhuset och akutboendet Noras hus 

daterad 2021-04-12 med de innehållsmässiga förändringarna. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 64 Dnr SN 2021/00082  

Mötesplats Dalaberg 

Sammanfattning 

Dalabergs mötesplats har genom åren finansierats via kommunbidrag samt att de olika 

nämnderna bidrar med medel. I samband med socialnämndens beslut om besparingar 

under 2019 togs socialnämndens finansiering bort. Förslaget är att socialnämnden åter 

bidrar med ”sin” del i finansieringen 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-04-12. 

Yrkanden 

Katarina Torstensson (L) yrkar bifall till förslaget i handlingarna. 

Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Martin Pettersson (SD) yrkar återremiss. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag och finner 

socialnämnden besluta att avgöra ärendet idag. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna och finner 

socialnämnden besluta enligt förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att socialnämnden åter bidrar med sin del i medfinansieringen av mötesplats Dalaberg, 

 

att medfinansieringen gäller tills kommunen beslutat om annan finansiering, samt 

 

att finansieringen hanteras inom befintlig budgetram. 

Reservation 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 65 Dnr SN 2021/00070  

Ändring av delegeringsordningen gällande handräcknings-
begäran LVU 

Sammanfattning 

Enligt 43 § p 2 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska polis-

myndigheten lämna biträde bl a för att på begäran av socialnämnden eller någon 

ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande med stöd av denna lag, dvs. en handräckningsbegäran. Då föränd-

ringar skett avseende enhetschef samt 1:e socialsekreterare inom sektionen för barn och 

unga föreläggs ärendet socialnämnden för nya beslut om förordnande samt återkallande 

av förordnande. Ett beslut fattat av arbetsutskottet om umgängesbegränsning i samband 

med flyttningsförbud enligt LVU har blivit undanröjt av Kammarrätten då det saknats 

stöd i lag att delegera ett sådant beslut. Förslag om ändring av delegationen lämnas 

därför. 

  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-04-07. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att förordna enhetschef Sonja Åhman från och med 2021-06-26 samt 1:e socialsek-

reterare Lise-Lotte Uddman att besluta om handräckning enligt 43 § 2 punkten LVU 

samt återkallande av handräckning,  

  

att återkalla Louise Ideståls förordnande att besluta om handräckning enligt 43 § 2 

punkten LVU samt återkallande av handräckning, 

  

att upphäva arbetsutskottets delegation avseende umgängesbegränsning enligt 31 § 

LVU samt  

  

att delegera beslut om umgängesbegränsning enligt 31 § LVU till ordförande och vice 

ordförande i brådskande fall då socialnämndens beslut inte kan avvaktas.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 66 Dnr SN 2021/00081  

Uppdatering av handbok och vägledande bestämmelser för 
biståndsbedömning inom socialpsykiatrin 

Sammanfattning 

Handbok och vägledande bestämmelser för biståndsbedömning inom socialpsykiatrin 

beskriver vilken målgrupp socialpsykiatrin ansvarar för och vilka kriterier som generellt 

gäller för att beviljas bistånd inom socialpsykiatrins ansvarsområde. Den ska vara ett 

stöd för socialsekreterarna vid individuella biståndsbedömningar, utredningar och beslut 

samt säkerställa en rättssäker och likvärdig utredning och behovsbedömning. 

Nuvarande handbok och vägledande bestämmelser beslutades av socialnämnden i juni 

2014 och gäller från och med 2014-07-01. En översyn, uppdatering och komplettering 

har gjorts utifrån bl a förändringar inom socialpsykiatrins verksamhetsområde, praxis, 

tydliggörande av ansvarsfrågor, handläggning samt beskrivning av insatser.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-04-08. 

Handbok och vägledande bestämmelser för biståndsbedömning inom socialpsykiatrin, 

2021-04-01. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att godkänna bilagd uppdatering av handbok och vägledande bestämmelser för 

biståndsbedömning inom socialpsykiatrin samt 

  

att denna ska gälla fr o m 2021-05-01. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 67 Dnr SN 2021/00046  

Remiss gällande medborgarförslag om att använda Gula villan 
på Emaus till daglig verksamhet 

Sammanfattning 

Linda Berisha har inkommit med medborgarförslag om att Gula Villan ska användas till 

daglig verksamhet inom LSS. Kommunfullmäktige har överlåtit åt samhällsbyggnads-

nämnden att besluta i ärendet efter remiss till socialnämnden. 

  

Gula villan, som är belägen på Emausområdet, ägs av kommunen. Kommunfullmäktige 

beslutade i april 2017 bland annat att villan ska renoveras av vuxenutbildningen i 

undervisningsform, att renoveringen ska motsvara socialtjänstens lokalprogram och att 

kommunstyrelsen ska ha det övergripande samordningsansvaret under byggtiden. 

  

Vuxenutbildningen har påbörjat renoveringsarbetet. Då den genomförs i undervisnings-

form kommer renoveringen att ta ytterligare ett antal år.  

  

Planen är sedan att socialtjänsten ska kunna driva verksamhet i villan och däribland är 

kafé som en verksamhet inom LSS en möjlighet som har studerats. Andra kommunala 

verksamheter efter behov och möjlighet kan också inrymmas.  

  

Då det är lång tid tills dess att lokalerna kan tas i anspråk är bedömningen att det är för 

tidigt att starta en mer detaljerad utredning om verksamhetsinnehållet.     

  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-04-01. 

Medborgarförslag 2020-12-10. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-10 § 35. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att överlämna ovan redogörelse till samhällsbyggnadsnämnden som svar på remissen. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 68 Dnr SN 2020/00223  

Remiss gällande medborgarförslag om att använda Gula villan 
på Emaus till personer inom LSS 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att Gula Villan ska användas till verksamhet 

inom LSS. Kommunfullmäktige har överlåtit åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i 

ärendet efter remiss till socialnämnden. 

  

Gula villan, som är belägen på Emausområdet, ägs av kommunen. Kommunfullmäktige 

beslutade i april 2017 bland annat att villan ska renoveras av vuxenutbildningen i 

undervisningsform, att renoveringen ska motsvara socialtjänstens lokalprogram och att 

kommunstyrelsen ska ha det övergripande samordningsansvaret under byggtiden. 

  

Vuxenutbildningen har påbörjat renoveringsarbetet. Då den genomförs i undervisnings-

form kommer renoveringen att ta ytterligare ett antal år.  

  

Planen är sedan att socialtjänsten ska kunna driva verksamhet i villan och däribland är 

kafé som en verksamhet inom LSS en möjlighet som har studerats. Andra kommunala 

verksamheter efter behov och möjlighet kan också inrymmas.  

  

Då det är lång tid tills dess att lokalerna kan tas i anspråk är bedömningen att det är för 

tidigt att starta en mer detaljerad utredning om verksamhetsinnehållet.     

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-04-01. 

Medborgarförslag 2020-10-06. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-14 § 244. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att överlämna ovan redogörelse till samhällsbyggnadsnämnden som svar på remissen. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 69 Dnr SN 2021/00005  

Socialnämndens månadsrapporter 2021 

Sammanfattning 

För nämndens kännedom föreligger socialnämndens månadsrapport, som är en månatlig 

sammanställning av ekonomi-, personal- och verksamhetsstatistik.  

Beslutsunderlag 

Socialnämndens månadsrapport april 2021. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga månadsrapporten till handlingarna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 70 Dnr SN 2021/00006  

Sammanställning av inkomna synpunkter 2021 

Sammanfattning 

Enligt rutinerna för hantering av synpunkter ska en månatlig sammanställning över 

inkomna synpunkter rapporteras till ansvarig nämnd. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens sammanställning över inkomna synpunkter mars 2021.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga sammanställningen till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 71 Dnr SN 2021/00004  

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegeringsordning 2021 

Sammanfattning 

Följande beslut enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

  

• Förteckning över beslut enligt alkohollagen 2021-04-12. 

• Förteckning över beslut av ordföranden 2021-04-12. 

• Förteckning över beslut av enhetschef 2021-04-12. 

• Förteckning över beslut av 1:e socialsekreterare 2021-04-12. 

• Arbetsutskottets beslut/protokoll 2021-03-25 och 2021-04-07. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna.   

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 72 Dnr SN 2021/00003  

Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2021 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls 

  

• Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 § 81 Utvärdering av nämndernas 

internkontrollplaner 2020, SN 2020/266. 

• Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 § 88 Reviderad fördelning år 2021 av 

statsbidraget för nyanländas etablering, SN 2021/91. 

• Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 § 87 Hemställan om Idéburet Offentligt 

partnerskap mellan Uddevalla Kommun och Café Svea, SN 2021/15. 

• Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 § 78 Handlingsplan för psykisk hälsa 

2018-2022, SN 2020/287. 

• Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 § 79 Justering av kommunbidrag 2021, 

SN 279100 dok. 

• Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 § 77 Samverkan för barns- och ungas 

hälsa, SN 2020/280. 

• Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020, SN 2021/83. 

• Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 § 82 Nämndernas internkontrollplaner 

2021, SN 2020/267. 

• Kultur och fritidsnämndens protokoll 2021-03-03 § 45 Konstnärlig gestaltning 

Störtloppsgatans särskilda boende, SN 278930 dok. 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-10 § 44 Åtgärdande av 

förbättringsförslagen enligt miljörevisionen 2019 samt revidering av miljöpolicyn, 

SN 278933 dok. 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-10 § 42 Digital justering av protokoll i 

kommunens politiska organ, SN 278932 dok. 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-10 § 41 Sammanställd budget för 

Uddevalla kommun 2021, SN 278931 dok. 

• Beslut från IVO om återkallelse av tillstånd för att bedriva verksamhet med 

personlig assistans, SN 278923 dok. 

• Beslut från IVO om återkallelse av tillstånd för att bedriva verksamhet med 

personlig assistans, SN 278897 dok. 

  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 73 

Information från ordföranden 

Sammanfattning 

Ordföranden informerar om kommunens pågående budgetdialog. 

Lars Hultberg (C) tipsar om en intressant artikel i Svenska Dagbladet som 

beskriver hur hemtjänsten arbetar i en annan kommun. 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) informerar om ett samarbete/utbildning mellan 

Uddevalla kommun och Fryshuset i Stockholm, som arbetar med ungdomar 

som hamnat utanför samhället. 

Lars Eide Andersson (MP) uppmärksammar problematiken kring SiS-institutioner och 

ungdomars psykiska ohälsa. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 74 Dnr SN 2021/00002  

Socialnämndens ärendebalanslista 2021 

Sammanfattning 

Lars Hultberg (C) önskar mer information om mötesplats Dalaberg. 

Katarina Torstensson (L) är intresserad av hur läget ser ut på Dalaberg och hur 

samverkansavtalet mellan kommunen och polisen fungerar. Ordföranden tar med sig 

frågan och återkommer med information om vilken roll socialnämnden har i detta avtal. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera önskemålet på ärendebalanslistan. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 75 Dnr SN 2021/00088  

Val av ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott efter 
Raymond Wälsjö (L) 

Sammanfattning 

Raymond Wälsjö (L) har avsagt sig uppdraget i socialnämnden och arbetsutskottet. 

Kommunfullmäktige har beslutat att välja Katarina Torstensson (L) som ny ledamot i 

socialnämnden. 

Ordföranden föreslår att socialnämnden väljer Katarina Torstensson (L) som ny ledamot 

i arbetsutskottet. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att välja Katarina Torstensson (L) som ny ledamot i arbetsutskottet efter Raymond 

Wälsjö (L). 

 


