
  
Utses att justera Christina Nilsson 
Justeringens plats och tid Kilbäckskontoret 2023-01-05 kl.15:00 Paragrafer §§ 1-5  

I §§ 1-25 
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Anna-Lena Lundin 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Ann-Charlott Gustafsson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Christina Nilsson 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Socialnämnden 2023-01-04 
Förvaras hos Socialtjänsten 
Anslaget sätts upp 2023-01-05 
Anslaget tas ner 2023-01-27 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Anna-Lena Lundin 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-04  
 

 
Sammanträde Socialnämnden  
Plats och tid Kilbäckskontoret, lokal Tärnan, kl. 8:30-12:00 
  
Ledamöter  SN § SN I § 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) ordförande   

Camilla Josefsson (M), 1:e vice ordförande   

Stefan Skoglund, (S), 2:e vice ordförande   

David Bertilsson (M)   

Zinab Parnian (C)   

Christina Nilsson (KD)   

Margareta Wendel (S) 

Tommy Strand (S) 

  

Denisa Botonjic (S)   

Mikael Svenn (V)   

Leif Frisk (SD) 

John Alexandersson (SD) 

  

Merja Henning (UP)   
 

Ersättare  SN § SN I § 

Elinore Emanuelsson Sahlin (KD)   

Nora Garbaya Åkare (S)   

Daniel Petrén (MP) §§ 1-5 I §§ 1-11, 13-

25 
 

 

Övriga 
  

SN § 

 

SN I § 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten   

Anna-Lena Lundin, nämndsekreterare, 

socialtjänsten 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Carina Magnusson, nämndsekreterare, 

socialtjänsten 

Angela Wagnervik, administrativ chef, 

socialtjänsten 

Sandra Bratt Pontinder, 1:e 

socialsekreterare, socialtjänsten 

Veronica Isacson, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten 

Hanna Bylund, socialsekreterare, 

socialtjänsten 

 

 

 

 

I §§ 1-25 

 

I §§ 1-25 

 

I §§ 9-11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1  

Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Upprop förrättas, justerare väljs och plats för justering bestäms.  

I tur att justera: Camilla Josefsson (M) alternativt Christina Nilsson (KD)  

Beräknad tid för justering: Torsdag 5 januari 2023 kl. 15:00.  

Plats: Kilbäckskontoret, plan 3. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att välja Christina Nilsson (KD) till justerare och att justering sker torsdag 5 januari 2023 

kl.15:00, på Kilbäckskontoret. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr SN 2022/00242 

Ändring av delegationsordningen gällande 
handräckningsbegäran LVU 

Sammanfattning 

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

polismyndigheten 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 förändringar skett avseende socialnämndens presidium föreläggs ärendet 

socialnämnden för nya beslut om förordnande samt återkallande av förordnande. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-12-19. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att återkalla ordförande Stefan Skoglunds, 1:e vice ordförande Henrik Sundströms samt 

2:e vice ordförande Ann-Charlotte Gustafssons förordnande att besluta om handräckning 

enligt 43 § 2 p. LVU samt återkallande av handräckning, samt 

att förordna ordförande Ann-Charlott Gustafsson, 1:e vice ordförande Camilla Josefsson 

samt 2:e vice ordförande Stefan Skoglund att besluta om handräckning enligt 43 § 2 p. 

LVU samt återkallande av handräckning. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3  

Val av ledamöter och ersättare i socialnämndens arbetsutskott 

Sammanfattning 

Enligt reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun får 

nämnderna inrätta utskott. 

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) föreslår att socialnämnden beslutar att inrätta ett 

arbetsutskott med 5 ledamöter och 3 ersättare. 

 

Camilla Josefsson (M) föreslår att socialnämnden väljer Ann-Charlott Gustafsson (UP), 

Camilla Josefsson (M) och Leif Frisk (SD) till ledamöter i arbetsutskottet samt Christina 

Nilsson (KD) och Marie-Louise Andréasson (M) till ersättare.  

 

Stefan Skoglund (S) föreslår att socialnämnden väljer Stefan Skoglund (S) och Mikael 

Svenn (V) till ledamöter i arbetsutskottet och Margareta Wendel till ersättare. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att inrätta ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 3 ersättare, samt  

 

att välja Ann-Charlott Gustafsson (UP, Camilla Josefsson (M), Stefan Skoglund (S), Leif 

Frisk (SD) och Mikael Svenn (V) till ledamöter i arbetsutskottet samt Christina Nilsson 

(KD), Marie-Louise Andréasson (M) och Margareta Wendel (S) till ersättare. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4  

Val av ledamöter i kommunala rådet för äldre och kommunala 
rådet för personer med funktionsnedsättning 

Sammanfattning 

Enligt gällande riktlinjer för kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer 

med funktionsnedsättning utser socialnämnden två ledamöter som representerar både 

råden.  

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) föreslår att socialnämnden väljer Ann-Charlott Gustafsson 

(UP) och Stefan Skoglund (S) till ledamöter i kommunala rådet för äldre och kommunala 

rådet för personer med funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att välja Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Stefan Skoglund (S) till ledamöter 

i kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5  

Dialog förvaltning och nämnd, inför ny mandatperiod 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om socialtjänstens organisation, arbetssätt, ekonomi 

samt visar en film över de olika verksamhetsområdena inom förvaltningen.  

 

Även en kort utbildning/information om sekretess och jäv genomfördes.   

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att notera informationen.  
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