
 

  
Utses att justera Merja Henning
Justeringens plats och tid Kilbäckskontoret 2021-06-22 Paragrafer § 91-107  

I § 138-166
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Charlotte Larsson
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Merja Henning
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Sammanträde Socialnämnden 2021-06-15
Förvaras hos Socialtjänsten
Anslaget sätts upp 2021-06-23
Anslaget tas ner 2021-07-15
  
Underskrift …………………………………………
 Anna-Lena Lundin

Justerandes signatur 

  
 

Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-06-15  
 

 
Sammanträde Socialnämnden
Plats och tid Kilbäckskontoret, lokal Tärnan, kl 08:30-14:30 
  
Ledamöter  SN § SN I §

Stefan Skoglund (S), ordförande   
Camilla Josefsson (M), 1:e vice ordförande   
Ann-Charlott Gustafsson (UP), 2:e vice 
ordförande

§ 91-107 I § 138-139, 
141-166

Martin Hollertz (M) § 91-107 I § 138-139, 
141-153, 
155-166

Ewa Tillander (C), deltar på distans   
Katarina Torstensson (L), deltar på distans   
Christina Nilsson (KD), deltar på distans   
Lars Eide Andersson (MP), deltar på 
distans 

  

Martin Pettersson (SD), deltar på distans   
Rose-Marie Antonsson (SD), deltar på 
distans 

  

Merja Henning (UP)   
   

 

Tjänstgörande ersättare 
 
 
 
 
 

 SN § SN I §
Lars Hultberg (C) för Martin Hollertz (M), 
deltar på distans

 I § 140, 154 

Jan-Olof Andersson (S) för Margareta 
Wendel (S), deltar på distans

  



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Tjänstgörande ersättare 
forts. 

Emma Utter Eckerdal (S) för Nora Åkare 
(S), deltar på distans från kl 13:00

  

Leif Dolonius (UP) för Ann-Charlott 
Gustafsson (UP)

 I § 140 

 
 

Ersättare  SN § SN I §
Lars Hultberg (C), deltar på distans § 91-107 I § 138-139, 

141-143, 
146-153,  
155-166

Lars-Olof Laxrot (V), deltar på distans   
Leif Dolonius (UP) § 91-107 I § 138-139, 

141-166 
I § 
139
141
166

 

Övriga  SN § SN I §
Roger Granat, socialchef, socialtjänsten   
Charlotte Larsson, nämndsekreterare, 
socialtjänsten

  

Annette Frisk, Kommunl väst, deltar på 
distans 

§ 91-107   

Stefan Björling, enhetschef, 
samhällsbyggnad, deltar på distans

§ 96  

Björn Segelod, enhetschef, kommun-
ledningskontoret, deltar på distans

§ 96-97  

Annette Jonasson, utvecklare, kommun-
ledningskontoret, deltar på distans

§ 97  

Ninni Söderving, enhetschef, socialtjänsten § 97-98  
Björn Hernius, tillståndshandläggare, 
socialtjänsten, deltar på distans

§ 99  

Marianne Graf, biståndshandläggare LSS, 
socialtjänsten, deltar på distans

 I § 138-139 

Lisa Svanberg, enhetschef, socialtjänsten, 
deltar på distans

 I § 140-142 

Annica Johansson, enhetschef, 
socialtjänsten, deltar på distans

 I § 143-162 

Tommy Jensen, 1:e socialsekreterare, 
socialtjänsten, deltar på distans

 I § 143-162 
 

 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 91  

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 Merja 
Henning (UP) alternativt Camilla Josefsson (M). Beräknad tid för justering är tisdag 22 
juni 2021, kl 16:00. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att välja Merja Henning (UP) till justerare och att justeringen äger rum tisdag 22 juni 
2021, kl 16:00. 

 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 92   

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 
Socialchef Roger Granat informerar om följande 

 Covid-19  
 Heltidsresan 
 Ekonomi 
 Statsbidrag 
 Försäkringskassan/assistans 
 Saraonhuset 
 LOV-företag 
 Arbetsmiljöbonus 
 Socialchefsnärverket 
 Ny administrativ chef 

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 93 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 juni 2021.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga månadsrapporten till handlingarna. 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 94 Dnr SN 2021/00108  

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 
2021 

Sammanfattning 
Socialnämnden är tilldelad 13 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 
Uppdragen har rapporterats och kunna följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och verksamhetsberät-
telserna. Ett av uppdragen bedöms som slutfört och föreslås avslutas.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
  
att godkänna avrapporteringen av uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan 
2019–2021 om att Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och 
kommunens strävan om att erbjuda alla anställda heltid och deltid som en möjlighet. 
  
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande och avslut. 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 95 Dnr SN 2021/00109  

Avslut av uppdrag i socialnämndens styrkort 2021 

Sammanfattning 
Socialnämndens styrkort innehåller nämndstrategier, uppdrag och mått. Socialnämnden 
har 17 egna uppdrag, varav tre föreslås avslutas. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-27. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
  
att avsluta uppdrag i socialnämndens styrkort om hur boendes hälsosituation inom LSS 
kan förbättras, månadsuppföljning samt uppdelning av omvårdnadspersonalens 
arbetsuppgifter. 
  



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 96 

Information från samhällsbyggnad 

Sammanfattning 
Enhetschef Stefan Björling informerar om nuläget kring socialnämndens beställning 
av förstudie och utredning för lokalisering av vård- och omsorgsboende i de södra 
stadsdelarna. Syfte och mål är att ge förutsättning för fortsatt planering och projektering 
av byggnader för verksamheten samt ge exempel på lämpliga fastigheter. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 97  

Information, med anledning av fråga från Lars Hultberg (C) och 
Ann-Charlott Gustafsson (UP), om Mötesplats Dalaberg 

Sammanfattning 
Enhetschef Björn Segelod informerar om läget på Dalaberg ur ett trygghetsperspektiv 
samt vilka projekt, processer och aktiviteter som pågår i området där kommunen är 
delaktig genom brottsförebyggande rådet, enheten för trygghet och samhällsskydd samt 
kultur och fritid. 

Utvecklare Annette Jonasson informerar om Mötesplats Dalaberg och bakgrunden med 
Navet, som var en samverkansgrupp bestående av verksamheter i norra Uddevalla i 
syfte att samverka kring frågor som rör bostadsområdet. Nämnden får en redogörelse av 
vilka verksamheter, föreningar och grupper som samverkar kring Mötesplats Dalaberg i 
dagsläget. 

Enhetschef Ninni Söderving informerar om hur socialtjänstens förebyggandeenhet 
arbetar i området kring Dalaberg, med fokus på tidiga förebyggande insatser för barn 
och unga i samarbete med skolan och föräldraresursen. Pandemin har försvårat arbetet 
med gruppverksamheter, men riktade insatser och individuella kontakter med barn och 
unga genomförs som tidigare. Enheten har sökt och fått projektmedel avseende 
sommarlovsaktiviteter för barn och unga.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 98 Dnr SN 2021/00116  

Familjecentral i centrum 

Sammanfattning 
I anslutning till Barnavårdscentralen (BVC) Dagsons vårdcentral och Barnmorskemot-
tagningen (BMM) finns nu en passande lokal för såväl Öppna förskolan Kungstorget 
och Familjeförskolan på Dalaberg. På Dalaberg har vi en familjecentral och där är 
skillnaden att verksamheterna ligger samlokaliserat och ett samverkansavtal är upp-
rättat, vilket leder till ett tydligt sammanhållet stöd som utgår från organisation och inte 
person. Samlokaliseringen ökar förutsättningarna för en nära och välfungerande 
samverkan. En stor del av besökarna till Öppna förskolan Kungstorget kommer från 
Tureborg, ett socioekonomiskt utsatt område relativt nära centrum. En flytt till Dagson 
är inte lång, så upptagningsområdet skulle fortsatt vara det samma. En flytt av 
verksamheten bedöms inte ge högre lokalkostnader. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
  
att ge förvaltningen i uppdrag att verka för att ingå samverkansavtal med, Västra 
Götalandsregionen, Närhälsan Dagson, om en andra familjecentral i Uddevalla 
kommun. 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 99 Dnr SN 2021/00115  

Ansökan från Musselbaren Lyckorna AB om serveringstillstånd 
enligt alkohollagen 

Sammanfattning 
Musselbaren Lyckorna AB ansöker om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid 
Creperie & Bistro Nordströms. Ansökan avser stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten och omfattar spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker mellan 
kl.11:00 – 01:00 i restaurangen och på uteserveringen. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-06-07. 
Socialtjänstens utredning 2021-06-07. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
  
att bevilja Musselbaren Lyckorna AB stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § 
alkohollagen till allmänheten vid Creperie & Bistro Nordströms, avseende spritdrycker, 
vin, starköl och andra jästa drycker mellan kl.11:00 – 01:00 i restaurangen och på 
uteserveringen, 
  
att villkor om förordnade ordningsvakter i enlighet med Polismyndighetens beslut ska 
vara uppfyllt, samt 
  
att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Dnr SN 2020/00277  

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Ann-Charlott 
Gustafsson (UP), Merja Henning (UP)om att öka den medi-
cinska kompetensen i kommunen genom ett pilotprojekt att 
anställa kommunala läkare 

Sammanfattning 
Uddevallapartiet har i en motion föreslagit att Uddevalla kommun skall ansöka hos 
regeringen om att få anställa en läkare. Kommunfullmäktige har skickat frågan på 
remiss till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-26. 
Regeringens svar till Växjö kommun 2021-03-17. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-09 § 321 Motion från Ann-Charlott 
Gustafsson (UP), Merja Henning (UP)om att öka den medicinska kompetensen i 
kommunen genom ett pilotprojekt att anställa kommunala läkare. 
Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja Henning (UP)om att öka den 
medicinska kompetensen i kommunen genom ett pilotprojekt att anställa kommunala 
läkare. 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avvakta pågående statliga utredning som bland annat ser över kommunernas 
möjlighet att öka den medicinska kompetensen. 

Deltar ej i beslut 
Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) och Leif Dolonius (UP) avstår från 
att delta i beslutet. 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 101 Dnr SN 2020/00193  

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Ann-Charlott 
Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) och Leif Dolonius (UP) 
om att Uddevalla kommun skall bli pilotkommun för framtidens 
vård 

Sammanfattning 
Uddevallapartiet föreslår i en motion att Uddevalla kommun skall bli en pilotkommun i 
syfte att arbeta fram en ny vårdstruktur. Kommunledningskontoret föreslås leda 
arbetet. Kommunfullmäktige har skickat frågan på remiss till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 maj 2021. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-09 § 211 Motion från Ann-Charlott 
Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) och Leif Dolonius (UP) om att Uddevalla 
kommun skall bli pilotkommun för framtidens vård. 
Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) och Leif Dolonius 
(UP) om att Uddevalla kommun skall bli pilotkommun för framtidens vård. 

Yrkanden 
Ann-Charlott Gustafsson (UP) yrkar på återremiss. 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer först proposition på om ärenden ska avgöras idag och finner att 
socialnämnden beslutar att avgöra ärendet idag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna och finner att 
socialnämnden beslutar bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avvakta med att ansöka om att bli pilotkommun. 

 
 Reservation 
Socialnämndens ledamöter i Uddevallapartiet (UP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 Dnr SN 2021/00107  

Avrapportering av kommunstyrelsens informationssäkerhets-
arbete 2021 

Sammanfattning 
Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska dataskyddsombudet 
avrapportera informationssäkerhetsarbetet halvårsvis till samtliga nämnder. Rapporten 
är en avrapportering av nämndens dataskyddsarbete under första halvåret 2021 samt 
rekommendation för fortsatt arbete. 

Beslutsunderlag 
Rapport till socialnämnden 2021-06-15 - arbetet med dataskydd  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
  
att godkänna rapporteringen av socialnämndens informationssäkerhetsarbete. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 103 Dnr SN 2021/00006  

Sammanställning av inkomna synpunkter 2021 

Sammanfattning 
Enligt rutinerna för hantering av synpunkter ska en sammanställning över inkomna 
synpunkter rapporteras till ansvarig nämnd. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstens sammanställning över inkomna synpunkter maj 2021.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga sammanställningen till handlingarna. 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 104 Dnr SN 2021/00003  

Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2021 

Sammanfattning 
Följande inkomna skrivelser anmäls 
  
 Tips om vård-och omsorgsboende (SN 279327 DOK). 
 KS beslut 2021-05-26 § 160, uppdaterat avtal med Västtrafik om särskild 

kollektivtrafik (SN 279291 DOK). 
 KF beslut 2021-05-12 § 112, Revisionsrapport Granskning av inköp och 

upphandling, del av löpande granskning 2020 (SN 2021/31). 
 KF beslut 2021-05-12 § 111, Tillfälliga justeringar av riktlinjer för ekonomistyrning 

(SN 279222 DOK). 
 KF beslut 2021-05-12 § 104, Revidering av avgift och regler för färdtjänst (SN 

2021/39). 
 KF beslut  2021-05-12 § 109, Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut med 

anledning av Covid-19 lagen och dess följdförordningar (SN 279219 DOK). 
 Beslut från IVO gällande privata utförare av hemtjänstinsatser i Uddevalla kommun 

(SN2021 67). 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
  
att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 105 Dnr SN 2021/00004  

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegeringsordning 2021 

Sammanfattning 
Följande beslut enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2021-06-14. 
 Förteckning över beslut av 1:e socialsekreterare 2021-06-14. 
 Förteckning över beslut av ordföranden 2021-06-07. 
 Förteckning över beslut av 1:e socialsekreterare 2021-06-07. 
 Förteckning över beslut enligt alkohollagen 2021-06-07. 
 Arbetsutskottets beslut/protokoll 2021-06-02. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
  
att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 106 Dnr SN 273207  

Information från ordföranden 

Sammanfattning 
Ordföranden informerar om följande 

 Vid kommunala rådet för äldre 25 maj presenterades den nya syn- och 
hörselinstruktören. Mer information finns på Uddevalla.se. 

 Nätverksmöte 28 maj för socialchefer och socialnämndsordföranden i Fyrbodal. 
 Socialnämndens planeringsdagar 14-15 oktober. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107 Dnr SN 2021/00002  

Socialnämndens ärendebalanslista 2021 

Sammanfattning 
Frågan från Lars Hultberg (C) stryks med anledning av dagens information om 
Mötesplats Dalberg. Ann-Charlotte Gustafssons (UP) kompletterande frågor kvarstår. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera önskemålen på ärendebalanslistan 

 


