
 

  
Utses att justera Camilla Josefsson 
Justeringens plats och tid Kilbäckskontoret 2021-02-24 Paragrafer § 17-35 

I § 25-47  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Charlotte Larsson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Camilla Josefsson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Socialnämnden 2021-02-17 
Förvaras hos Socialtjänsten 
Anslaget sätts upp 2021-02-25 
Anslaget tas ner 2021-03-19 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Charlotte Larsson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17  
 

 
Sammanträde Socialnämnden  
Plats och tid Kilbäckskontoret, lokal Tärnan, kl 08:30-15:30 
  
Ledamöter  SN § SN I § 

Stefan Skoglund (S), ordförande   

Camilla Josefsson (M), 1:e vice ordförande   

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

ordförande 

  

Martin Hollertz (M)   

Ewa Tillander (C), distans   

Margareta Wendel (S), distans § 17-19  

Nora Garbaya Åkare (S) § 22-35 I § 25-34, 

36-39, 41-

47 

Lars Eide Andersson (MP), distans   

Martin Pettersson (SD), distans   

Merja Henning (UP), distans   

   
 

Tjänstgörande ersättare  SN § SN I § 

Fredrik Södersten (M) för Christina 

Nilsson (KD), distans 

§ 17-27  

Lars Hultberg (C) för Margareta Wendel 

(S), distans 

§ 20-35 I § 25-47 

Katarina Torstensson (L) för Raymond 

Wälsjö (L), distans 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Jan-Olof Andersson (S) för Nora Åkare 

(S), distans 

§ 17-21 I § 35, 40 

Stefan Eliasson (SD) för Rose-Marie 

Antonsson (SD), distans 

  

   
Ersättare  SN § SN I § 

Lars Hultberg (C), distans § 17-19  

Jan-Olof Andersson (S), distans § 22-35 I § 25-34, 

36-39, 41-

47 

Lars-Olof Laxrot (V), distans   
 

Övriga  SNAU § SNAU I § 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten   

Charlotte Larsson, nämndsekreterare, 

socialtjänsten 

  

Annette Frisk, Kommunal Väst, distans § 17-27  

Emma Åkerblom, ekonom, socialtjänsten, 

distans 

§ 19  

Lars Alfredsson, administrativ chef, 

socialtjänsten 

§ 19  

Mathilda Isaksson, avdelningschef, 

socialtjänsten 

§ 19  

Marion Vaern, avdelningschef, 

socialtjänsten, distans 

§ 19  

Maria Kullander, avdelningschef, 

socialtjänsten, distans 

§ 19, 22  

Sandra Jägesten, verksamhetsuppföljare, 

socialtjänsten, distans 

§ 20  

Pernilla Gilvad, tillståndshandläggare, 

socialtjänsten, distans 

§ 23-25  

Björn Hernius, tillståndshandläggare, 

socialtjänsten, distans 

§ 23-25  

Kerstin Windemo, sektionschef, 

socialtjänsten, distans 

§ 26  

Annika Ström Öberg, sektionschef, 

socialtjänsten, distans 

§ 27  

Sara Backman Engblom, 1:e 

socialsekreterare 

 I § 25 

Joel Wide, 1:e förste socialsekreterare, 

socialtjänsten,  

§ 29-35 I § 26-47 

Tommy Jensen, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten,  

§ 29-35 I § 26-47 

Emmy Berg, socialsekreterare, 

socialtjänsten 

§ 29-35 I § 26-47 

Christer Fransson, avdelningschef, 

socialtjänsten 

§ 28  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Elisabeth Bergström, utvecklare, 

socialtjänsten 

§ 28  

Ludvig Olsson, installerare välfärdsteknik, 

socialtjänsten 

§ 28  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17  

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 

alternativt Nora Åkare (S) alternativt Lars Eide Andersson (MP). Beräknad tid för 

justering är onsdag 24 februari 2021, kl 16:00. 

 

Då ingen av ledamöterna i tur är fysiskt närvarande föreslår ordföranden att Camilla 

Josefsson (M) väljs till justerare. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att välja Camilla Josefsson (M) till justerare och att justeringen äger rum 24 februari 

2021, kl 16:00. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18  

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om följande  

• Covid-19 - smittläge brukare, vaccinering personal, reservlista, vaccinleveranser. 

• Revisionsrapport gällande upphandling - avtalstrohet. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr SN 2020/00239  

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2020 

Sammanfattning 

Socialnämndens verksamhetsberättelse inklusive bokslut för 2020 är upprättad. 

Verksamhetsberättelsen omfattar redovisning av organisation, personal, ekonomi och 

verksamhet på en övergripande nivå samt en uppföljning av socialnämndens styrkort. 

Den innehåller också verksamheternas redovisning av ekonomiskt och verksamhets-

mässigt resultat, viktiga händelser och uppföljning av verksamhetskort. Socialnämnden 

redovisar ett överskott med 39,3 mkr.       

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-02-08. 

Socialnämndens verksamhetsberättelse 2020. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 2020. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr SN 2021/00018  

Kvalitetsberättelse 2020 

Sammanfattning 

Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd ”Ledningssystemet för systematiskt 

kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9) innehåller bestämmelser för hur kvaliteten i 

verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Detta ska 

dokumenteras genom en sammanhållen kvalitetsberättelse.  

  

Kvalitetsberättelsen ger också förslag till nya kvalitetsområden till det kommande året 

och är underlag för verksamhetsutveckling på verksamhets- och förvaltningsnivå.    

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-02-05. 

Kvalitetsberättelse 2020.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att godkänna upprättad kvalitetsberättelse för år 2020.  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr SN 2021/00039  

Ny beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 

Information kring hedersrelaterat våld och förtryck 

Sammanfattning 

Avdelningschef Maria Kullander informerar om hur socialtjänsten arbetar kring 

hedersrelaterat våld och förtryck idag, med anledning av socialnämndens uppdrag 

med Plan integration, samt hur man arbetar med frågorna både förebyggande och utifrån 

skyddsaspekten.    

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr SN 2021/00033  

Revidering av socialnämndens delegeringsordning rörande 
alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter 

Sammanfattning 

Delegationsordningen behöver revideras som en konsekvens av, vissa ändringar i 

alkohollagen (2010:1622), lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) samt 

organisatoriska förändringar inom socialtjänsten. I alkohollagen har begreppet 

”alkoholhaltiga preparat införts”, Enheten för förebyggande socialt arbete benämndes 

tidigare sektion, tillståndshandläggare benämndes tidigare alkoholhandläggare. 

Revideringen innebär inga ändringar i sak. 

 

Tillståndsenheten besvarar remisser från Spelinspektionen (f.d. Lotteriinspektionen) 

avseende automatspel eftersom tillstånd för dessa kräver serveringstillstånd (utom för 

bingohallar). En ny paragraf har därför lagts till som ger tillståndshandläggare 

delegation att besvara Spelinspektionens remisser. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-02-08. 

Reviderad delegeringsordning 2021-02-08. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att fastställa föreliggande förslag till socialnämndens delegeringsordning. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr SN 2021/00034  

Uppdatering av tillsynsplan avseende tillsyn enligt alkohol-
lagen, lag om tobak och liknande produkter samt försäljning av 
receptfria läkemedel 

Sammanfattning 

Tillsynsplanerna för tillståndsenheten behöver revideras som en konsekvens av, vissa 

ändringar i alkohollagen (2010:1622 och lagen om tobak och liknande produkter 

(LTLP).  

 

Tillståndsenhetens verksamhet omfattar tillsyn enligt alkohollagen (omfattar även 

folkölsförsäljning), lag om tobak och liknande produkter (omfattar även elektroniska 

cigaretter) samt tillsyn av försäljningen av receptfria läkemedel enligt 

läkemedelsverkets riktlinjer. Dessa riktlinjer har tidigare varit uppdelade på flera 

dokument vilket varit något svårhanterligt och oöverskådligt. Föreliggande förslag är en 

sammanhållen tillsynsplan för tillståndsenhetens verksamhet. Någon ändring i sak eller 

av omfattning av tillsynsverksamheten har ej gjorts. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-02-08. 

Reviderad tillsynsplan 2021-02-08. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att fastställa föreliggande förslag till tillsynsplan. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr SN 2021/00035  

Uppdatering av riktlinjer och avgiftssystem vid tillstånd för 
servering av alkoholdrycker samt försäljning av folköl, tobak 
och receptfria läkemedel 

Sammanfattning 

Socialnämndens riktlinjer behöver revideras som en konsekvens av ändringar i dele-

gationsordningen, vissa ändringar i alkohollagen samt organisatoriska förändringar 

inom socialtjänsten. I alkohollagen har begreppet ”alkoholhaltiga preparat införts”, 

Enheten för förebyggande socialt arbete benämndes tidigare sektion, tillstånds-

handläggare benämndes tidigare alkoholhandläggare. Revideringen innebär inga 

ändringar i sak. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-02-08. 

Reviderade riktlinjer 2021-02-08. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att fastställa föreliggande förslag till reviderade riktlinjer. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr SN 2020/00280  

Remiss avseende Samverkan för barns-och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

En remiss har inkommit från Kommunstyrelsen gällande Samverkan för barn och ungas 

hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalands-

regionen. Remiss har även sänts till barn- och utbildningsnämnden. Fyrbodals direktion 

har den 2020-12-10 beslutat att rekommendera kommunerna att anta förslag till Sam-

verkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kom-

muner och Västra Götalandsregionen. Socialtjänsten ställer sig positiv till framtagen 

överenskommelse.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-02-05. 

Följebrev från Fyrbodal gällande Samverkan för barns-och ungas hälsa - 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, 

2020-12-17.  

Samverkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen, 2020-09-07.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att till kommunstyrelsen avge socialtjänstens tjänsteskrivelse som remissvar.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr SN 2020/00287  

Remiss avseende Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022, 
förlängning av tidigare 2018-2020 

Sammanfattning 

Efter remissbehandling av socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden beslutade 

kommunstyrelsen 2019-01-30 att anta Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra 

Götaland 2018-2020.  

  

Handlingsplanen innehåller fem fokusområden som återfinns från den nationella nivån. 

Dessa är: förebyggande och främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas 

delaktighet och rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation. 

Inom varje fokusområde finns mål, indikatorer och länsgemensamma aktiviteter 

uppsatta. 

  

Efter rekommendation från den länsgemensamma styrgruppen beslutade 

förbundsdirektionen Fyrbodal 2020-12-10 att rekommendera kommunerna att anta 

förslag till förlängning av handlingsplanen till och med 2022. Handlingsplanen är 

densamma bortsett från att några av de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts samt 

att sex indikatorer har tillkommit och tre har utgått.  

  

Ärendet ska beslutas av kommunstyrelsen efter remiss till socialnämnden och barn och 

utbildningsnämnden. 

  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-01-27. 

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022. 

Förbundsdirektionens Fyrbodals protokoll 2020-12-10 § 113. 

Följebrev till Handlingsplan för psykisk hälsa 2020-12-17. 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, remittera ärenden gällande 

handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022, förlängning av tidigare 2018-2020, 2021-

01-25. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till handlingsplan för psykisk hälsa i Västra 

Götaland 2018-2022.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28  

Information om läkemedelsroboten 

Sammanfattning 

Avdelningschef Christer Fransson informerar om medicingivaren, som socialtjänsten 

håller på att implementera inom hemsjukvården, för att stödja brukare med hemtjänst att 

bli mer självständiga och samtidigt få en säkrare medicinering. Medicingivaren ser till 

att läkemedel tas med rätt dos till rätt person på rätt tid. 

Utvecklare Elisabeth Bergström och installatör välfärdsteknik Ludvig Olsson har med 

sig Evondos medicingivare och visar hur den fungerar i praktiken samt informerar 

om hur ett tryggt införande hos brukaren går till, hur införandet har mottagits 

och fungerat hittills. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 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 februari 2021.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga månadsrapporten till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 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 januari 2021.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga sammanställningen till handlingarna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr SN 2021/00003  

Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2021 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls 

  

• Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om 

kompetensförsörjning i hälso- och sjukvård efter pandemivåren 2020 (278711 

DOK). 

• IVO beslut 2021-02-03 gällande kommunicering av beslutsunderlag (SN 2020/ 

220). 

• Verksamhetsberättelse 2020 - Nätverkslaget (SN 2021/13). 

• Uppföljning av vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra 

gällande ungdomsmottagningarna 2020 (SN 2021/30). 

• KS beslut 2021-01-27 § 19, Förutsättningar för budgetdialogen 2021 inför 

flerårsplan 2022-2024 med budget 2022 (278657 DOK). 

• KS beslut 2021-01-27 § 21, Justering av kommunbidrag 2021 (278656 DOK). 

• Verksamhetsrapport 2020 - Saronhuset Träffpunkt Saron och Noras Akutboende 

(SN 2021/29). 

• Verksamhetsberättelse 2020 - Kompassens öppenvårdsmottagning (SN 2021 

/13). 

• Skrivelse från Funktionsrätt Uddevalla gällande färdtjänst på lika villkor 

(278602 DOK). 

• Verksamhetsberättelse 2020 - Vingen, skyddat boende  (SN 2021/13). 

• Verksamhetsberättelse 2020 - Barnahus Fyrbodal Uddevalla  (SN 2021/13). 

• Verksamhetsberättelse 2020 - Kriscentrum (SN 2021/13). 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr SN 2021/00004  

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegerings-
ordning 2021 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

• Förteckning över beslut av ordföranden 2021-02-15.  

• Förteckning över beslut av förste socialsekreterare 2021-02-08. 

• Förteckning över beslut av ordförande 2021-02-08. 

• Förteckning över beslut enligt alkohollagen 2021-02-08. 

• Förteckning över beslut av ordföranden 2021-02-08. 

• Förteckning över beslut av förste socialsekreterare 2021-02-08. 

• Arbetsutskottets beslut/protokoll 2021-01-25 och 2021-02-03. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att lägga anmälan av delegeringsbesluten till handlingarna. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr SN 273207  

Information från ordföranden 

Sammanfattning 

Ordföranden informerar om följande 

• Ärendet kring färdtjänst togs upp i nätverket för socialnämndsordföranden i 

Fyrbodal. 

• Det drogförebyggande samordningsarbetet har startats upp i kommunen. 

• Kallelse till kommunens revisorer med anledning av uppmärksammade kränkningar 

i media. 

• Möte med Saronhuset och Noras hus angående extrapersonal med anledning av högt 

tryck p g a det kyliga vädret. 

Katarina Torstensson (L) informerar om den digitala utbildningen för nya ledamöter i 

socialnämnden 4 februari, där förvaltningen informerade om nämndens olika 

ansvarsområden och vilka lagar och förordningar som styr socialtjänstens arbetet. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr SN 2021/00002  

Socialnämndens ärendebalanslista 2021 

Sammanfattning 

Fråga två stryks från ärendebalanslistan med anledning av dagens information. 

Socialnämnden önskar information kring utvecklingen av inkomna orosanmälningar till 

socialtjänsten avseende barn och unga. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera önskemålen till ärendebalanslistan. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr SN 2021/00044  

Besöksbegränsning på vård- och omsorgsboenden 

Sammanfattning 

Socialnämnden har sedan tidigare beslutat om besöksbegränsningar på vård- och 

omsorgsboenden. Begränsningarna gäller till och med 28 februari. Vaccination av 

brukare och medarbetare på vård- och omsorgsboenden pågår under hela februari. 

Besöksbegränsningarna behöver förlängas ytterligare en vecka för att därefter upphöra. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-02-16. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att förlänga besöksbegränsningar på vård- och omsorgsboenden till och med 7 mars 

2021. 

  

 


