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Justerandes signatur 

Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

2020-02-05 

Socialnämndens arbetsutskott 
stadshuset, lokal Kasen, kl 13:30-15:30 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), ordförande 
Henrik Sundström (M), l :e vice ordförande 
Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande 
Christina Nilsson (KD) 

Mikael Bjuhr (C) för Margareta Wendel (S) 

Raymond Wälsjö (L) 
Lars-Olof Laxrot (V) 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten 
Karin Engström, enhetschef, socialtjänsten 
Tommy Jensen, l :e socialsekreterare, 
socialtjänsten 
Joel Wide, l :e socialsekreterare, 
socialtjänsten 
Lars Alfredsson, administrativ chef, 
socialtjänsten 
Sandra Jägesten, verksamhetsuppföljare, 
socialtjänsten 

Christina Nilsson 
stadshuset 2020-02-1 o 
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Övriga forts 

Justerandes signatur CN 

Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

2020-02-05 

Christel Schemmel, MAS, socialtjänsten 
Lisa Svanberg, processtödjare, 
socialtjänsten 
Maria Kullander, avdelningschef, 
socialtjänsten 
Charlotte Larsson, nämndsekreterare, 
social tjänsten 

Utdragsbestyrkande 

§4 
§5-6 

§5-7 



Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

2020-02-05 

§l 

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 
Christina Nilsson (KD) alternativt Margareta Wendel (S). Beräknad tid för justering 
är måndag 10 februari 2020, kl16:00. 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att välja Christina Nilsson (KD) till justerare och att justeringen äger rum måndag l O 
februari 2020, kl 16:00. 

Justerandes signatur C N Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

2020-02-05 

§2 Dnr SN 2019/00274 

Verksamhetsberättelse 2019 - socialnämnden 

Sammanfattning 
Socialnämndens verksamhetsberättelse inklusive bokslut for 2019 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 24,8 mkr. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-27. 
Socialnämndens verksamhetsberättelse 2019. 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 2019. 

Justerandes signatur Cri Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

2020-02-05 

§3 Dn r SN 2019/00243 

Kvalitetsberättelse 2019 

Sammanfattning 

Socialstyrelsens fåreskrift och allmänna råd "Ledningssystemet får systematiskt 
kvalitetsarbete" (SOSFS 2011 :9) innehåller bestämmelser får hur kvaliteten i 
verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Detta ska 
dokumenteras genom en sammanhållen kvalitetsberättelse. 

Kvalitetsberättelsen ger också fårslag till nya kvalitetsområden till det kommande året 
och är underlag får verksamhetsutveckling på verksamhets- och fårvaltningsnivå. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-23. 
Kvalitetsberättelse 2019. 

Beslut 

Arbetsutskottet fareslår socialnämnden besluta 

att godkänna upprättad kvalitetsberättelse får år 2019. 

Justerandes signatur c_:rJ . Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

2020-02-05 

§4 Dnr SN 2020/00026 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019 

Sammanfattning 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhets
berättelse. Den ska innehålla strategier, mål och resultat av arbetet att förbättra patient
säkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ger också förslag till kvalitets- och förbättrings
områden till det kommande året. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-24. 
Patientsäkerhetsberättelse 2019. 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse 2019. 

Justerandes signatur crJ Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

2020-02-05 

§5 Dnr SN 2020/00025 

Ändringar i socialnämndens delegeringsordning 

Sammanfattning 

Socialnämndens delegeringsordning anger delegationsnivå och fårutsättningar i en rad 
olika frågor vid beslutsfattande. Delegeringsordningen behöver löpande ses över. 
Förändringarna i delegeringsordningen föreslås utifrån att ansvaret får försörjningsstöd 
övergår till Kommunstyrelsen, socialtjänstens organisationsförändring 2019-05-01, 
personalfårändringar inom socialjour och barn och unga, fårändrat arbetssätt och behov 
av ökad styrning. Med anledning av detta föreligger behov av fårändringar och 
kompletteringar i socialnämndens delegeringsordning. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-24. 
Socialnämndens delegeringsordning med föreliggande förslag. 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

att anta föreliggande fårslag till ändringar i socialnämndens delegeringsordning och att 
de ska gälla fr o m 2020-03-01, 

att förordna l :e socialsekreterare Emma Olsson Vestbjerg och Joanna Gustafsson att 
besluta om handräckning enligt 43 § 2 p LVU samt återkallande av handräckning, samt 

att återkalla Tanja Siladjis, Zandra Salomonssons, Gunilla Gustavsson Eks samt Marika 
Dahlgrens fårordnande att besluta om handräckning enligt 43 § 2 p L VU samt åter
kallande av handräckning. 

Justerandes signatur c.JtJ Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

2020-02-05 

§6 D nr SN 2019/00259 

Remiss från kommunstyrelsen gällande riktlinjer för arbetet 
med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella minori
teterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med Sveriges 
åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. 
Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367. Kommun
ledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer för 
arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun. 

Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i det finska förvaltningsområdet. Till åta
gandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels 
ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen och dels utvidgas till att gälla samtliga fem 
minoriteter. Riktlinjerna beskriver övergripande kommunens arbete med nationella 
minoriteters rättigheter, och specificerar vilken nämnd som ansvarar för vilka åta
ganden. Förslag till riktlinjer har remitterats till berörda nämnder och socialnämnden 
ges nu möjlighet att yttra sig. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse, 2020-01-22. 
Delegationsbeslut Kommunstyrelsen ordförande, 2019-11-22. 
Riktlinjer arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, 2019-11-22. 
Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll2019-11-13 §53. 
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret, 2019-11-05. 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2013-08-28 § 211. 
Kommunledningskontorets uppdrags beskrivning förvaltningsområde Sverigefinländare 
2013-06-12. 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2013-03-28 § 97. 
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Förordning (2009: 1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

att ställa sig bakom lämnat förslag till Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i 
Uddevalla kommun. 

Justerandes signatur Ci0J v4y Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

2020-02-05 

§7 D nr SN 2019/00266 

Remiss från kommunstyrelsen gällande avveckling av 
mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2019-09-18, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen 
kring mötesplatserna Tureborg och Dalaberg fr o m 2020-01-01. Vid arbetsmarknads
och integrationsutskottets sammanträde den i oktober, så framkom det att även andra 
nämnder diskuterat samma sak. Om samfinansieringen inte längre gäller så finns ingen 
ekonomi att driva mötesplatserna vidare. Utskottet uppdrog till kommunlednings
kontoret att genomföra en risk och konsekvensbedömning vid förändring av mötes
platserna. En risk- och konsekvensbedömning har tagits fram. 

Förslag har lämnats av kommunledningskontoret att snarast inleda arbetet med av
veckling. Kommunledningskontorets förslag är att börja med att avveckla mötesplats 
Tureborg. Ärendet har remitterats till samtliga nämnder samt Uddevallahem. 
Socialnämnden ombeds att i sitt remissvar belysa hur en avveckling påverkar dess egna 
verksamhet, då det inte längre finns möjligheter att nyttja detta fysiska samverkans
forum. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-24. 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18. 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2019-11-13 § 54. 
Risk- och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg 2019-11-06. 
Övriga protokoll och mötesanteckningar mellan 2008-2012 gällande mötesplatserna. 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. 

Justerandes signatur C Utdragsbestyrkande 


