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Justerandes signatur 

Socialnämnden 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-06-16 

Stadshuset, lokal Bäve, kl.08:30-10:54 ajournering 9:30-10:00 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), ordfårande 
Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande 
Camilla Josefsson (M) 
Mikael Bjuhr (C) 
Christina Nilsson (KO) 

Margareta Wendel (S) 
Jan-Olof Andersson (S) 
Nora Garbaya Åkare (S) 
Rose-Marie Antonsson (SD) 
Martin Pettersson (SD) 

Eva Tillander (C) får Henrik Sundström (M) 
Lars Eide Andersson (MP) för Raymond 
Wälsjö (L) 
Emma Utter Eckerdal (S) för Merja Henning 
(UP) 

Stefan Eliasson (SD) 
Roger Granat, socialchef, socialtjänsten 
Anna-Lena Lundin, sekreterare, socialtjänsten 

Nora Garbaya Åkare 
Kilbäckskontoret 2070-06-23 

. (A.~~~ .. ~~.t!l ........ . 
Anna-Lena Lundin 
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§ 79 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-06-16 

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 Nora 
Garbaya Åkare (S) alternativt Rose-Marie Antonsson (SD). Beräknad tid för justering 
är tisdag 23 juni 2020, kl 16:00. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att välja Nora Garbaya Åkare (S) till justerare och att justeringen äger rum tisdag 23 
juni 2020, kl 16:00 på Kilbäckskontoret 

Justerandes.§.igna'!t Utdragsbestyrkande 



§ 80 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om följande: 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-06-16 

• Covid-19- aktuellt läge Uddevalla, statistik, skyddsutrustning 
• Uddevalla är av lO kommuner i Sverige som är utsedd som modellkommun får 

digitalisering inom äldreomsorgen. 
• skoglyckan görs om till trygghetsboende 
• Ekonomi 
• Nuläge Heltidsresan 
• Kilbäcken ställer om till demensboende 
• Avtal trygghetslarm 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Justerandes s1gnatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-06-16 

§ 81 Dnr SN 2020/00134 

Ansökan från GIM AB om serveringstillstånd enligt 
alkohollagen 

Sammanfattning 
G.I.M AB ansöker om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid Lilla Huset, Norra 
Drottninggatan 30,451 31 Uddevalla. Ansökan avser stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten samt cateringtillstånd och omfattar spritdrycker, vin, starköl, andra jästa 
drycker mellan kl.11 :00 - 02:00 i restaurangen och på uteserveringen. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-06-11 
Socialtjänstens utredning 2020-06-11 
Ansökan om serveringstillstånd 2020-05-07 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja G.I.M AB enligt 8 kap 2 § alkohollagen, stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten vid Lilla Huset, som omfattar spritdrycker, vin, starköl och andrajästa 
drycker mellan kl 11:00-02:00 i restaurangen och på uteserveringen, 

att serveringstillståndet även omfattar catering, 

att villkor om två (2) förordnade ordningsvakter ska vara uppfyllt vid evenemang och 
uppträdanden, samt 

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-06-16 

§ 82 Dnr SN 2020/00129 

Ändring av delegeringsordningen gällande utreseförbud 

Sammanfattning 

Riksdagen har beslutat om en ny lagstiftning gällande utreseförbud för barn och unga 
under 18 år. Den nya lagstiftningen är införd i Lag med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (L VU) och börjar gälla 2020-07-0 l. Med anledning av detta föreligger behov 
av att delegera beslutsfattande avseende utreseförbud till socialnämndens arbetsutskott 
samt socialnämndens ordförande och vice ordförande i de frågor som lagstiftningen 
medger det. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-06-05. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att delegera beslut enligt 31 b § Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) att hos Förvaltningsrätten ansöka om utreseförbud till socialnämndens 
arbetsutskott, 

att delegera beslut enligt 31d §Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(L VU) om tillfälligt utreseförbud till socialnämndens arbetsutskott, socialnämndens 
ordförande och vice ordförande samt 

att delegera beslut enligt 3li §Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(L VU) om ett tillfälligt undantag från beslutat utreseförbud till socialnämndens 
arbetsutskott. 

Utdragsbestyrkande 



§ 83 

Information om avgifter- LSS 
Sammanfattning 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-06-16 

Socialchef Roger Granat informerar om en förändring av avgifter inom LSS, inför 
beslut som kommer på augusti nämnden. 

• Kostavgiften - blir en enhetlig hantering av matkostnaden 
• Hyran debiteras i förskott 
• Förändring av egenavgifter vid extern placering av barn-och unga 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Mil. l};j 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 84 

Information om avtalsuppföljning LOV 

Sammanfattning 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-06-16 

Socialchef Roger Granat informerar om avtalsuppföljning LOV. Det största problemet 
är anhöriganställningarna. 

Skriftlig information i ärendet kommer efter sommaren. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-06-16 

§ 85 Dnr SN 2020/00115 

Avslut av uppdrag i socialnämndens styrkort 2020 
Sammanfattning 

Socialnämndens styrkort innehåller nämndstrategier, uppdrag och mått. Socialnämnden 
har 13 egna uppdrag. Ett av uppdragen rörande försörjningsstöd föreslås avslutas då 
socialnämnden inte längre har ansvar för frågan. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-05-25. 
Arbetsutskottets protokoll 2020-06-03 § 23 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att avsluta uppdraget om att samverka kring personer som uppbär försörjningsstöd i 
syfte att lyfta fler ur långvarigt bidragsberoende, då ansvaret för försörjningsstöd sedan 
2020-02-15 inte längre finns inom socialnämnden. 

U t drags bestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-06-16 

§ 86 Dnr SN 2020/00116 

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 
2020 
Sammanfattning 

Socialnämndens styrkort innehåller nämndstrategier, uppdrag och mått. Socialnämnden 
är tilldelad 12 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. Tiden föreslås förlängas 
för uppdraget om att erbjuda alla anställda heltid och deltid som en möjlighet. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-05-25. 
Arbetsutskottets protokoll 2020-06-03 § 29 
Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm inom kommunals avtalsområde på 
socialtjänsten i Uddevalla kommun. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att förlänga tiden med ett år för uppdraget "samtliga 
nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att Uddevalla kommun ska 
vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda alla anställda 
heltid, och deltid som en möjlighet". 

att föreslå kommunfullmäktige att revidera Riktlinjer för tillämpning av heltid som 
norm inom kommunals avtalsområde på socialtjänsten i Uddevalla kommun, så att en 
successiv tillämpning av riktlinjerna kan möjliggöras i takt med att socialtjänstens 
samplaneringsområden går in i heltidsresan och efter att Sveriges kommuner och 
regioners och Kommunals centrala förhandling är klar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 87 

Information från ordföranden 
Sammanfattning 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-06-16 

Ordförande, Ann-Charlott Gustafsson, informerar om den politiska förändringen och 
hälsar Stefan Skoglund välkommen som ordförande och samtidigt tackar för sig. 

Ordförande önskar alla en trevlig sommar. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-06-16 

§ 88 Dnr SN 2020/00005 

Socialnämndens månadsmått 2020 

Sammanfattning 

För nämndens kännedom föreligger socialnämndens månadsmått, som en månatlig 
sammanställning av volym och kostnadsutveckling inom socialtjänstens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens månadsmått maj 2020 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga månadsmåtten till handlingarna. 

~& J ~ usteran es signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-06-16 

§ 89 Dnr SN 2020/00004 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegeringsordning 2020 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

• Förteckning över beslut av ordföranden 2020-06-08. 
• Förteckning över beslut av förste socialsekreterare 2020-06-08. 
• Förteckning över beslut av enhetschef2020-06-08. 
• Förteckning över beslut enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande 

produkter 2020-06-08. 
• Förteckning över beslut av ordföranden 2020-05-26. 
• Arbetsutskottets beslut/protokoll 2020-06-03. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 

Utdrags bestyrkande 
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§ 90 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-06-16 

Dnr SN 2020/00003 

Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls: 

• Beslut från IVO 2020-06-02 gällande vård-och omsorgsboende (SN 2019/144) 
• KS beslut 2020-05-27 gällande ansökan ur effektiviseringsfonden 2020, 

läkemedelshantering via robot (SN 2020/96) 
• KS beslut 2020-05-27 gällande justering av kommunbidrag 2020(SN 277745 

DOK) 
• KF beslut 2020-05-13 gällande antagande av riktlinjer rör arbetet med nationella 

minoriteter (SN 20 19/259) 
• KF beslut 2020-05-13 gällande fyllnadsval efter P-E Holmberg som ledamot i 

socialnämnden (SN 27771 O DOK) 
• KF beslut 2020-05-13 gällande antagande av riktlinjer för Uddevalla kommun 

sociala investeringsmedel (SN 277709 DOK) 
• Beslut från IVO gällande lex Sarah (4746) 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

/f 

Justerandes kå;, Jov Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-06-16 

§ 91 Dnr SN 2020/00002 

Socialnämndens ärendebalanslista 2020 

Sammanfattning 

Mikael Bjuhr (C) önskar information om följande: 

• Vilka är hindren för att erbjuda lindring med hjälp av syrgas på äldreboenden? 
• statistik för brytpunktssamtal till palliativ vård? 
• Vilka är hindren för fysisk läkarkontakt för de äldre, idag sker det oftast via 

telefon? 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera önskemålen till ärendebalanslistan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


