
  
Utses att justera Stefan Skoglund 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2023-01-23 kl.15:00 Paragrafer §§ 6-19  

I §§ 26-52 
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Anna-Lena Lundin 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Ann-Charlott Gustafsson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Socialnämnden 2023-01-18 
Förvaras hos Socialtjänsten 
Anslaget sätts upp 2023-01-24 
Anslaget tas ner 2023-02-15 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Anna-Lena Lundin 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-18  
 

 
Sammanträde Socialnämnden  
Plats och tid Kilbäckskontoret, lokal Tärnan, kl. 8:30-14:00 
  
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) 

 

§§ 9-19 

 

I §§ 26-44, 

47-52 

Merja Henning (UP)   
 

Tjänstgörande ersättare   

 SN § SN I § 

Elinore Emanuelsson Sahlin (KD) för John 

Alexandersson (SD) 

Jonathan Dahlman (SD) för John 

Alexandersson (SD) 

 

 

§§ 6-8 

 

 

 

§§ 45-46 

   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  
Ersättare  SN § SN I § 

Marie-Louise Andréasson (M)   

Elinore Emanuelsson Sahlin (KD) 

Nora Åkare 

§§ 9-19 

§§ 6-19 

I §§ 26-52 

Daniel Petrén (MP)   

Jonathan Dahlman (SD) §§ 6-19 I §§ 26-44, 

47-52 

 
 

Övriga  SN § SN I § 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten   

Anna-Lena Lundin, nämndsekreterare, 

socialtjänsten 

Angela Wagnervik, administrativ chef, 

socialtjänsten 

Anna Winblad, enhetschef bemanningen, 

socialtjänsten 

Malin Larsson, enhetschef bemanningen, 

socialtjänsten 

Tove Tangegård, enhetschef bemanningen, 

socialtjänsten 

Pernilla Sandén, enhetschef, stöd-och 

service, socialtjänsten 

Lotta Olsson, enhetschef, stöd-och service, 

socialtjänsten 

Johan Ehnberg, lokalplanerare, 

socialtjänsten 

Edina Cehic, avdelningschef, socialtjänsten 

Annica Johansson, enhetschef, barn-och 

unga 

Maria Pihl, socialsekreterare, socialtjänsten 

Sandra Bratt Pontinder, 1:e 

socialsekreterare, socialtjänsten 

Henrik Ahnberg, 1:e biståndshandläggare 

LSS, socialtjänsten 

Majvor Thorin, konsult, socialtjänsten 

Lena Helgesson, familjerättssekreterare, 

socialtjänsten 

Jennie Vinterskrud, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten 

 

 

 

 

§ 7 

 

§ 7 

 

§ 7 

 

§ 8 

 

§ 8 

 

§ 9 

 

§ 9 

§ 10 

 

§ 10 

§ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I §§ 28-50 

 

I §§ 26-27 

 

I §§ 26-27 

 

I §§ 28-43 

 

I §§ 28-50 
 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 

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 Stefan Skoglund (S).  

Beräknad tid för justering: Måndag 23 januari 2023 kl. 15:00.  

Plats: Kilbäckskontoret, plan 3. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att välja Stefan Skoglund (S) till justerare och att justering sker måndag 2023-01-23  

kl. 15:00 på Stadshuset. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr SN 281472 

Information om hur ansökningsprocessen går till, när man 
söker jobb via uddevalla.se - punkt från ärendebalanslistan 

Sammanfattning 

Malin Larsson, Anna Winblad och Tove Tangegård, enhetschefer på 

Bemanningsenheten, socialtjänsten, informerar om enhetens uppdrag och hur 

rekryteringsprocessen går till. 

 

Bemanningsenheten är en central enhet inom socialtjänsten, som har i uppdrag att 

bemanna korttidsfrånvaro upp till 14 dagar samt längre perioder under sommaren, det är 

en väg in för all rekrytering av timavlönad baspersonal. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 

Information från avdelningen stöd och service gällande 
korttidsboende - punkt från ärendebalanslistan 

Sammanfattning 

Pernilla Sandén och Lotta Olsson, enhetschefer stöd-och service, informerar om 

insatsen korttidsboende/korttidsvistelse enligt 9:6 LSS. 

 

Insatsen är en avlastning till föräldrar och miljöombyte och rekreation för den enskilde, 

som kan ges i stödfamilj, korttidsboende eller lägerverksamhet. 

Uddevalla kommun har idag 4 korttidsboenden för barn och vuxna och 17 familjer har 

uppdraget som stödfamilj. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9  

Information om utbyggnad av Rosenhäll och nya 
Äsperödshemmet 

Sammanfattning 

Johan Ehnberg, lokalplanerare, socialtjänsten och Edina Cehic, avdelningschef vård-och 

omsorgsboende, socialtjänsten, informerar om pågående planering av ny-och 

ombyggnad av vård-och omsorgboenden. 

 

På tomten Rydingsberg (före detta Äsperödshemmet) planeras ett nytt vård-och 

omsorgsboende som planeras färdigställas under 2027. Det kommer att bli 60 

boenderum fördelat på 6 avdelningar. 

 

På Rosenhälls vård-och omsorgsboende kommer en ombyggnad att ske, som beräknas 

vara färdig under 2025. Det är en kontorsdel som byggs om till 27 nya boendeplatser 

och även en översyn av utemiljö och samlingslokaler kommer att göras. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 

Information från avdelningen barn-och unga – 
brukarundersökning gällande familjehemsplacerade barn 

Sammanfattning 

Annica Johansson, enhetschef, barn-och unga, Maria Pihl, socialsekreterare och Sandra 

Bratt Pontinder, 1:e socialsekreterare informerar om brukarundersökningen för 

familjehemsplacerade barn, enligt Västernorrlandsmodellen. 

Modellen fokuserar på tre delområden: 

- Hur upplever barn kontakten med socialtjänsten och vilken kontakt 

efterfrågar de.  

- Vilken kunskap har barn om socialtjänstens arbete och vilken kunskap 

efterfrågar de.  

- Hur upplever barn deras möjlighet till delaktighet och på vilket sätt skulle de 

vilja vara delaktiga. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr SN 2023/00016 

Ändring av delegationsordningen gällande köp av korttidsplats 

Sammanfattning 

Socialnämndens delegeringsordning anger delegationsnivå och förutsättningar i en rad 

olika frågor vid beslutsfattande. Behovet av korttidsplatser inom äldreomsorgen 

överstiger ibland antalet platser i egenregi och behov föreligger därför av att då kunna 

köpa platser av närliggande kommuner. Beslut om köp av korttidsplats inom 

äldreomsorg av extern utförare är idag ej reglerat i delegationsordningen och ärendet 

föreläggs därför socialnämnden för beslut gällande delegationsnivå. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-01-09. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att delegera beslut om bistånd i form av köp av korttidsplats för äldre av extern utförare 

till enhetschef Avdelningen för vuxen och funktionshinder. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr SN 2023/00015 

Fler hemmaplanslösningar - boende barn och unga 

Sammanfattning 

Den politiska inriktningen är att medborgarnas behov skall så långt det är möjligt 

tillgodoses i kommunen. Socialnämnden har under 2022 beställt tre boenden (vuxna) 

för att dels tillgodose ökade behov, men också för att möjliggöra fler 

hemmaplanslösningar.  

Förslaget nu är att starta två boenden för barn/ungdomar så att deras behov kan 

tillgodoses i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-01-05. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att starta två boenden för barn/ungdomar under 2023. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13  

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om: 

 Statsbidraget – Återhämtningsbonus 

 IT-teknik 

 Bokslut 2022 

 Befolkningsprognos 

 Utmaningar framåt 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr SN 2023/00005 

Socialnämndens månadsrapport  

Sammanfattning 

För nämndens kännedom föreligger nämndens månadsrapport, som är en månatlig 

sammanställning av ekonomi- personal- och verksamhetsstatistik. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att lägga månadsrapporten till handlingarna. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr SN 2022/00006 

Sammanställning av inkomna synpunkter 2022 

Sammanfattning 

Enligt rutinerna för hantering av synpunkter ska en sammanställning av inkomna 

synpunkter rapporteras till ansvarig nämnd. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning synpunkter december 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att lägga sammanställningen av inkomna synpunkter till handlingarna. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr SN 2022/00004 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegationsordning  

Sammanfattning 

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegationsordning anmäls: 

 Statistiksammanställning av beslut fattade 2020-2022 tertial 3 

 Förteckning över beslut fattade av 1:e socialsekreterare 2023-01-09 

 Förteckning över beslut fattade av enhetschef 2023-01-09 

 Förteckning över beslut fattade av ordförande 2023-01-09 

 Arbetsutskottets protokoll 

 Förteckning över beslut fattade av ordförande 2023-01-17 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-01-09 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna. 

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr SN 2023/00003 

Anmälan om inkomna skrivelser m.m.  

Sammanfattning 

Följande skrivelser anmäls: 

1.  Förändrade avgifter vid placering hos Statens institutionsstyrelse, SiS, från 1 

januari 2023  

2. Protokoll VGR 2022-11-24 § 225 gällande uppsägning av avtal mellan Norra 

hälso- och sjukvårdsnämnden och Uddevalla kommun gällande samverkande 

sjukvård, avslutsdatum 2023-12-31  

3. Verksamhetsberättelse 2022 – Athenagården 4.  

4. Verksamhetsberättelse 2022 – Barnahus Fyrbodal 5.  

5. Verksamhetsberättelse 2022 – Edingen stödboende 6.  

6. Verksamhetsberättelse 2022 – Familjeförskolan 7.  

7. Verksamhetsberättelse 2022 – Fältenheten  

8. Verksamhetsberättelse 2022 – Föräldraresursen 9.  

9. Verksamhetsberättelse 2022 – Kriscentrum 10.  

10. Verksamhetsberättelse 2022 – Kunskap i Rörelse 11.  

11. Verksamhetsberättelse 2022 – TSI Teamet Magneten 12.  

12. Verksamhetsberättelse 2022 - Vingen 13.  

13. Verksamhetsberättelse 2022 – Öppna förskolan Centrum 14.  

14. Verksamhetsberättelse 2022 – Öppna förskolan Dalaberg 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-01-09 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan om inkomna skrivelser till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 

Rapport från nämnden 

Sammanfattning 

Ordförande Ann-Charlott Gustafsson (UP) informerar om: 

 Välfärdsredovisningen 

 

Stefan Skoglund (S) informerar om: 

 5 dagar/år som förtroendevalda har för att besöka förvaltningens verksamheter 

 Tipsar om Saronhusets lunchservering, där allmänheten kan köpa lunch och 

bidra till verksamheten. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-01-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr SN 2023/00002 

Socialnämndens ärendebalanslista  

Sammanfattning 

Med anledning av dagens information stryks punkterna ”Information om hur 

ansökningsprocessen går till, när man söker jobb via hemsidan Uddevalla.se” och  

”information från avdelningen stöd och service gällande korttidsboende” 

 

Stefan Skoglund (S) önskar information om förebyggande sektionens arbete. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens ärendebalanslista januari 2023 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att justera ärendebalanslistan med ovanstående förändringar. 
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