
Sammanträde 
Plats och tid 

Socialnämnden 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-07-15 

Kilbäckskontoret, lokal Tärnan, plan 4, kl 08:30-12:30 

Ledamöter SN § SNI § 

Tjänstgörande ersättare 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

Underskrift 

Justerandes signatur 

Stefan Skoglund (S), ordfårande 
Henrik Sundström (M), l :e vice ordfårande 
Ann-Charlott Gustafsson (UP), 2:e vice 
ordfårande 
Camilla Josefsson (M) 
Ewa Tillander (C) 
Raymond Wälsjö (L) 
Christina Nilsson (KD) § 92-100 I§ 168-174, 

176-196 
Margareta Wendel (S) 
Nara Garbaya Åkare (S) 
Lars Eide Andersson (MP) 
Martin Pettersson (SD) 
Rose-Marie Antonsson (SD) 
Merja Henning (UP) 

Martin Hollertz (M) får Christina Nilsson 
(KD) 

Rose-Marie Antonsson 
Kilbäckskontoret 2020-07-17 

Charlotte Larsson 

s;~~~~~<· ·· ··· ······ 
.. . ({j( dlt!:!ft. rkkJJ.~ 
Rose-Marie Antonsson 

SN § SN I§ 
I§ 175 

Paragrafer § 92-1 00 
I § 168-196 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Socialnämnden 2020-07-15 
Socialtjänsten 
2020-07-17 

202~9.8-08 Jl 

.. ~~········ 
Charlotte Larsson 



Ersättare 

Övriga 

Justerandes signatur 

Martin Hollertz (M) 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-07-15 

Katarina T orstensson (L) 
Jan-Olof Andersson (S) 

Emma Utter Eckerdal (S) 

Stefan Eliasson (SD) 

Christer Fransson, t f socialchef, 
socialtjänsten 
Joanna Gustafsson, l :e socialsekreterare, 
socialtjänsten 
Charlotte Larsson, nämndsekreterare, 
socialtjänsten 

Utdragsbestyrkande 

SN § SNI § 
§ 92-100 I§ 168-174, 

176-188, 
190-196 

§ 92-100 I§ 168-171, 
173-196 

§ 92-100 I§ 168-171, 
173-196 

SN § SN I§ 

I§ 172-192 



§ 92 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-07-15 

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 är Rose
Marie Antonsson (SD) alternativt Martin Pettersson (SD). Beräknad tid för justering är 
fredag 17 juli 2020, kl15:00. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att välja Rose-Marie Antonsson (SD) till justerare och att justeringen äger rum fredag 
17 juli 2020, kl 15:00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 93 

Information från förvaltningen 
Sammanfattning 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-07-15 

Tillförordnad socialchef Christer Fransson informerar om nuläge, skyddsutrustning, och 
besöksförbud på boenden med anledning av Covid-19 samt ställningstagande gällande 
hemtjänstinsatser för sommargäster. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 94 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-07-15 

Val av ledamöter och ersättare i socialnämndens arbetsutskott 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-07-0 l om val av ledamöter och ersättare i nämnder 
på grund av ny majoritet. Socialnämnden väljer därmed ledamöter och ersättare till 
ett arbetsutskott bestående av 5 ledamöter och 3 ersättare. 

Stefan Skoglund (S) förslår att socialnämnden väljer Stefan Skoglund (S), Henrik 
Sundström (M) och Raymond Wälsjö (L) tillledamöter i arbetsutskottet samt Margareta 
Wendel (S) och Jan-Olof Andersson (S) till ersättare. 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) förslår att socialnämnden väljer Ann-Charlott Gustafsson 
(UP) och Christina Nilsson (KD) tillledamöter i arbetsutskottet samt Merja Henning 
(UP) till ersättare. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att välja Stefan Skoglund (S), Henrik Sundström (M), Raymond Wälsjö (L), Ann
Charlott Gustafsson (UP) och Christina Nilsson (KD) tillledamöter i arbetsutskottet 
samt Margareta Wendel (S), Jan-Olof Andersson (S) och Merja Henning (UP) till 
ersättare. 

Deltar ej i beslut 

Martin Pettersson (SD) och Rose-Marie Antonsson (SD) avstår från att delta i beslutet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-07-15 

§ 95 Dnr SN 2020/00098 

Anmälan av insänt yttrande till Svenska Institutet för 
standarder, SiS, Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst 

Sammanfattning 

Svenska institutet för standarder har i april2020 skickat ut en remiss på det nya 
europeiska standardförslaget prEN 17500 Quality of care and support for older persons, 
med det svenska namnet; Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst. Socialnämnden har 
fått möjlighet att inkomma med synpunkter vilka kan bidra till att testa riktigheten i den 
kommande standarden vilket också kan öka möjligheten att standarden kommer bli 
använd och accepterad. 

Socialchef har insänt yttrande till SiS enligt socialnämndens delegeringsordning, som 
härmed anmäls i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens tjänsteskri ve l se 2020-06-15. 
Socialtjänstens yttrande 2020-06-15. 
Remissvar på svarsblankett SiS. 
Remiss från svenska institutet för standarder, SiS, Kvalitet i särskilt boende och 
hemtjänst 2020-04-20. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan om insänt yttrande till Svenska institutet för standarder, SiS, till 
handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-07-15 

§ 96 Dnr SN 2020/00120 

Anmälan av insänt yttrande till Arbetsmiljöverket gällande 
inspektion via telefon vid Rosenhälls äldreboende, dnr 
2020/022713 

Sammanfattning 

Arbetsmiljöverket har genom underrättelse 2020-05-27 begärt svar hur Uddevalla 
kommun säkerställer att adekvat skyddsutrustning används vid patientnära arbete med 
brukare med konstaterad eller misstänkt Covid-19 smitta som innebär risk för kontakt 
med droppar av kroppsvätskor mot personalens ögon, näsa och mun. 

Avdelningschef har insänt svar enligt socialnämndens delegeringsordning, som härmed 
anmäls i sin helhet, samt anmäler beslut från Arbetsmiljöverket 2020-06-23 om att 
ärendet avskrivs. 

Beslutsunderlag 

Beslut från Arbetsmiljöverket 2020-06-23. 
Socialtjänstens svar till Arbetsmiljöverket 2020-06-12. 
Underrättelse från Arbetsmiljöverket 2020-05-27. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av insänt yttrande till Arbetsmiljöverket till handlingarna, samt 

att lägga anmälan av beslut från Arbetsmiljöverket till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-07-15 

§ 97 Dnr SN 2020/00004 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegeringsordning 2020 
Sammanfattning 

Följande beslut enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

• Förteckning över beslut av l:e socialsekreterare 2020-07-14. 
• Förteckning över beslut av ordföranden 2020-07-14. 
• Förteckning över beslut av ordföranden 2020-07-06. 
• Förteckning över beslut av l :e socialsekreterare 2020-07-06. 
• Förteckning över beslut enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande 

produkter 2020-07-06. 
• Arbetsutskottets beslut/protokoll 2020-07-0 l. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 98 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-07-15 

Dnr SN 2020/00003 

Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls: 

• Beslut från förvaltningsrätten om inhibition angående återkallande av uppdrag i 
nämnder och styrelser mål nr 8839-20 (SN 277923 dok). 

• Arbetsmiljöverkets beslut 2020-06-30 gällande vård- och omsorgsboende och 
hemtjänst (SN 2020/147). 

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-07-01 § 159 Avsägelse från Mikael Bjuhr (C) 
gällande uppdraget i socialnämnden (SN 277909 dok). 

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-07-0 l § 162 Återkallande av uppdrag för 
förtroendevalda i nämnder, kommunstyrelse samt uppdrag som kommunalråd 
(SN 277910 dok). 

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-07-01 § 165 Val av ledamöter och ersättare i 
styrelser nämnder samt vissa övriga val (SN 277911 dok). 

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-07-01 § 166 Bestämmande av ordning för 
ersättande inkallande till tjänstgöring (SN 277912 dok). 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



§ 99 

Information från ordföranden 

Sammanfattning 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-07-15 

Ordföranden informerar om formerna för socialnämndens och arbetsutskottets 
beredning och sammanträden. Diskussion förs kring lämpliga lokaler samt 
parkeringsfrågan. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-07-15 

§ 100 Dnr SN 2020/00002 

Socialnämndens ärendebalanslista 2020 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) önskar information om bestämmelser/riktlinjer/arvodering för 
en insynsplats i socialnämndens arbetsutskott. 

Camilla Josefsson (M) önskar information från socialtjänstens verksamheter om hur 
man arbetat och hur det har fungerat under Covid-19-pandemin. 

Lars Eide Andersson (MP) önskar information hur man ska gå till väga för få igång 
en samverkan mellan socialtjänsten och Friluftsfrämjandet gällande psykisk ohälsa. 

Ordföranden föreslår att Lars fråga läggs till en redan noterad fråga kring vilken 
samverkan socialtjänsten har med ideburen sektor samt att övriga frågor läggs till 
ärendebalanslistan. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera önskemålen på ärendebalanslistan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


