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Underskrift ………………………………………… 
 Anna-Lena Lundin 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20  
 

 
Sammanträde Socialnämnden  
Plats och tid Riverside, lokal Brattön kl. 8:30-13:40 
  
Ledamöter  SN § SN I § 

Stefan Skoglund (S), ordförande   

Henrik Sundström (M), 1:e vice ordförande   

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 2:e vice 

ordförande 

  

Camilla Josefsson (M)   

Ewa Tillander (C)   

Katarina Torstensson (L)   

Christina Nilsson (KD)   

Margareta Wendel (S) 

Nora Åkare (S) 

 

§§162-182 

 

I § 362 

Martin Pettersson (SD)   

Merja Henning (UP) 

 

  

 

Tjänstgörande ersättare   Leif Frisk (SD) för Rose-Marie  

  Antonsson (SD) 

  David Sahlsten (KD) för Jan-Olof  

  Andersson (S) 

  Leif Dolonius (UP) för Nora Åkare (S)                                 I §§ 328-361,                                                                                                       
 

Ersättare 
  

SN § 

        363-364 

SN I § 

Leif Dolonius (UP) § 162-182 I § 362 
 

    



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Övriga SN § SN I § 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten   

Anna-Lena Lundin, nämndsekreterare, 

socialtjänsten 

Carina Magnusson, nämndsekreterare, 

socialtjänsten 

Mathias Karlsson, dataskyddsombud, 

kommunledningskontoret 

Unni Norén, drogförebyggande 

trygghetskoordinator, 

kommunledningskontoret 

Malin Normann, avdelningschef, 

socialtjänsten 

Lisa Svanberg, verksamhetsutvecklare, 

socialtjänsten 

Marie Stjern, enhetschef, socialtjänsten, 

deltar digitalt 

Sandra Jägesten, verksamhetsuppföljare, 

socialtjänsten 

Åsa Jarhag Håkansson, strateg, 

socialtjänsten 

Henrik Ahnberg, 1:e biståndshandläggare, 

socialtjänsten 

Shanaz Ghader, enhetschef, socialtjänsten, 

deltar digitalt 

Nina Skrijelj, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten 
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§ 164 

 

 

§ 165 

 

§ 166 

 

 

 

§§ 167-169 

 

§§ 170-172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I § 362 

 

I § 362 

 

 

 

 

 

I § 328 

 

I § 329 

 

I §§ 331-361 

 

  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 162  

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: Merja Henning (UP) alternativt Henrik Sundström (M)  

Beräknad tid för justering: Torsdag 22 december 2022 kl. 16:00.  

Plats: Kilbäckskontoret, plan 3. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att välja Merja Henning (UP) till justerare och att justering sker onsdag 21 december 

2022, kl.16:00 på Kilbäckskontoret. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 163 Dnr SN 2022/00231 

Avrapportering av kommunstyrelsens 
informationssäkerhetsarbete 2022 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska dataskyddsombudet 

avrapportera informationssäkerhetsarbetet halvårsvis till samtliga nämnder. Rapporten 

är en avrapportering av nämndens dataskyddsarbete under 2022. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-11-30 

Rapport arbete med GDPR till socialnämnden daterad 2022-12-20 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporteringen av socialnämndens informationssäkerhetsarbete 2022. 

  

  

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 164  

Information från kommunens drogförebyggare om förekomsten 
av droger på våra skolor - punkt från ärendebalanslistan 

Sammanfattning 

Drogförebyggande trygghetskoordinator, Unni Norén, informerar om målstrukturen för 

nationell ANDTS strategi. ANDTS står för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 

tobakspolitiken samt spel om pengar. 

Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala 

skador orsakade av alkohol och minskat tobaksmissbruk samt att minska 

skadeverkningarna av överdrivet spelande. 

 

Inom Uddevalla kommun finns ett förvaltningsövergripande samverkansarbete sedan 

2011, för att minska antalet unga som testar och utvecklar skadligt beroende av droger. 

 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, genomför vart tredje år, 

en drogvaneundersökning i regionens 46 kommuner. 

Resultatet för 2022 redovisades för nämnden. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att notera informationen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 165 Dnr SN 2022/00217 

Införande av Bostad Först 

Sammanfattning 

Socialtjänsten har sedan många år en väl utbyggd boendetrappa för personer med 

missbruksproblematik. I de utvärderingar som gjorts har konstaterats att behov finns av 

att erbjuda mer individualiserat stöd som utgår från brukarens behov och förutsättningar 

och som leder till kvarboende och ökat välbefinnande. Bostad först koncept och 

grundprinciper överensstämmer väl med de behov som identifierats och det 

förändringsarbete som påbörjats i verksamheten. Dialog och samverkan har skett med 

nödvändiga samverkanspartners för att möjliggöra införandet av Bostad först och 

ärendet föredras socialnämnden för beslut om införande.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-12-05 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att införa modellen Bostad först i Uddevalla kommun, samt  

att under förutsättning att erforderligt beslut fattas, delegera beslut om bistånd till 

Bostad först till enhetschef, Biståndsenhet missbruk. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 166 Dnr SN 2022/00226 

Begäran om ersättning 

Sammanfattning 

Ärendet om begäran om ersättning föredras. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-12-06 

Socialtjänstens besvarande av begäran om ersättning 2022-12-06 

Begäran om ersättning 2022-11-07 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att bestrida kraven i sin helhet med hänvisning till att vare sig ansvarsgrund, skada eller 

orskssamband är styrkt, till att händelserna är preskriberade ensligt preskriotionslagen 

(1981:130) 2 § samt till att den åberopade lagregeln i skadeståndslagen 3 kap 4 § trädde 

i kraft 2018 varför den inte är möjlig att tillämpa i nu aktuellt ärende, samt 

 

att avge socialtjänstens skrivelse som svar på inkommen begäran om ersättning. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 167 Dnr SN 2022/00205 

Återrapportering internkontroll 2022 

Sammanfattning 

Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll har kommunstyrelsen det övergripande 

ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta 

ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna 

ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen en s.k. 

internkontrollplan. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med 

utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställs 

i interkontrollplanen. En återrapport av genomförda granskningar under år 2022 lämnas 

till nämnden.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-11-18 

Återrapportering av internkontrollplan 2022 

Granskningsrapport externa hyresavtal  

Granskningsrapport resepolicy kommunövergripande 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna redovisad rapportering av utförda granskningar enligt 2022 års 

internkontrollplan.  

  

  

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 168 Dnr SN 2022/00206 

Uppföljningsplan kvalité 2023 

Sammanfattning 

Socialtjänsten har tagit fram en plan för uppföljning av kvalitet för 2023. Den beskriver 

den övergripande uppföljningen inom förvaltningen. Uppföljningarna ska fånga olika 

aspekter i verksamheten och syftar till att stärka kvaliteten i verksamheterna.  

Avdelningarna har ett eget ansvar för att utföra egenkontroll. Uppföljningarna ska fånga 

olika aspekter i verksamheten och syftar till att stärka kvaliteten i verksamheterna.  

Utöver verksamheternas egenkontroller och förvaltningens uppföljningsplan för kvalitet 

finns också kommunens internkontrollplan. De kommunövergripande punkterna i 

internkontrollplanen beslutas av kommunstyrelsen och socialnämnden beslutar om 

socialtjänstens egna punkter för granskning. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-12-09 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att anta socialtjänstens uppföljningsplan kvalitet för 2023.   

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 169 Dnr SN 2022/00204 

Internkontrollplan 2023 

Sammanfattning 

Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll har kommunstyrelsen det övergripande 

ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta 

ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.  

Nämnderna ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 

en s.k. internkontrollplan.  

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från 

antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställs i 

internkontrollplanen.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-12-09 

Socialtjänstens förslag till internkontroll 2023 

Risk- och konsekvensanalys till internkontrollpunkterna individ och familjeomsorg 

2022-11-25. 

Risk- och konsekvensanalys till internkontrollpunkterna för vuxen och funktionshinder 

samt barn och unga 2022-10-20 

Risk- och konsekvensanalys till internkontrollpunkterna förebyggande samt hälso- och 

sjukvård 2022-10-26 

Risk- och konsekvensanalys till internkontrollpunkterna för boende LSS 2022-11-07 

Risk- och konsekvensanalys till internkontrollpunkterna för vård- och omsorgsboende 

samt hemtjänst 2022-10-27 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att anta socialtjänstens förslag till internkontrollplan för 2023. 

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 170 Dnr SN 2022/00239 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan IK 
Oddevold och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

IK Oddevold Grunden har inkommit med ett initiativ om samverkan genom ett idéburet 

offentligt partnerskap kring ledarstödd fotbollsverksamhet för personer med 

funktionsnedsättning. Dialog mellan socialtjänsten och föreningen har genomförts under 

hösten. Ett förslag till överenskommelse är framtaget och föreslås börja gälla från 

årsskiftet. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-12-06 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan IK Oddevold och 

Uddevalla kommun 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med IK Oddevold 

gällande ledarstödd fotbollsverksamhet för personer med funktionsnedsättning för 

perioden 2023-01-01 till och med 2024-12-31. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 171 Dnr SN 2022/00173 

Plan för uppföljning av avtal och överenskommelser 2023 

Sammanfattning 

Socialtjänsten har tagit fram en plan för uppföljning av avtal och andra 

överenskommelser för år 2023. Planen beskriver hur uppföljningen av avtal och 

överenskommelser inom olika driftsformer ska göras inom förvaltningen. 

Återrapportering av genomförda uppföljningar sker till berörda verksamheter, 

förvaltningsledningen och vid behov till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-11-24 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna plan för uppföljning av avtal och överenskommelser för år 2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 172 Dnr SN 2022/00141 

Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023 - Socialnämnden 

Sammanfattning 

Socialtjänsten har upprättat förslag till verksamhetsplan för 2023–2025 med budget för 

2023. Verksamhetsplanen är förenklad med hänsyn till ny mandatperiod och frånvaro 

och strategisk plan och styrkort. En uppdaterad verksamhetsplan ska antas i juni 2023 

efter att ny strategisk plan antagits av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-12-07 

Verksamhetsplan 2023–2025 med budget 2023 – Socialnämnden  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa verksamhetsplan och budget (verksamhetsplan del 1), samt 

att som information notera beskrivningen för hur förvaltningen ska arbeta utifrån 

internbudget 2023–2025 (verksamhetsplan del 2) 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 173 Dnr SN 2022/00243 

Lokalförsörjningsplan 2023-2033 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun arbetar fram underlag för den långsiktiga lokalförsörjningen i en 

förvaltningsövergripande lokalförsörjningsgrupp. Varje förvaltning redovisar i gruppen 

sina lokalbehov och en gemensam prioritering görs. Resultatet presenteras för 

kommunstyrelsen i en lokalförsörjningsplan som blir ett underlag i den kommande 

budgetdialogen och utgör grunden för investeringsplaneringen. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-12-08 

Lokalförsörjningsplan socialnämnden 2023-2033 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2033, i de delar som berör nämnd 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 174 Dnr SN 2022/00216 

Extra sammanträdesdag för socialnämnden i januari 2023 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2022-09-21 § 122 om sammanträdesdagar för socialnämnden 

och socialnämndens arbetsutskott för 2023. 

Arbetsutskottets sammanträde den 4 januari 2023 behöver nu tas bort, då inget 

arbetsutskott är valt vid det tillfället. I stället har socialnämnden ett extra sammanträde 

den 4 januari, där bland annat ett arbetsutskott väljs. 

Socialnämndens ordinarie möte, 18 januari, ligger kvar som vanligt. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-11-29 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att ta bort socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 januari 2023, ur 

sammanträdeskalendern, samt 

att lägga till ett sammanträde för socialnämnden den 4 januari 2023, i 

sammanträdeskalendern. 

  

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 175 Dnr SN 2022/00241 

Timersättning hemtjänst 2023 

Sammanfattning 

Enligt LOV-avtalet skall socialnämnden varje år fastställa timersättningen för 

hemtjänst. Egenregin har en budget i balans för 2022 trots ökande drivmedelspriser och 

en extra lönesatsning på undersköterskor under 2022. Landsbygdsområden har något 

svårare att få sin ekonomi att gå ihop. En något högre differentierad timersättning 

mellan tätort och landsbygd bedöms var motiverad. 

  

Inflationen bedöms falla tillbaka under 2023. 

Lönerevisionen för 2023 bedöms ge genomsnittliga påslag om 3 %.  

  

Förslaget är att timpriset för tätort höjs med 3 % och för landsbygd med 4 %. 

  

Utöver timersättningen fördelas statsbidraget fast omsorgskontakt ut till alla utförare 

utifrån antal brukare december 2022. Statsbidraget är på ca 3,7 miljoner för 2023. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-12-14 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa 2023 års timersättning för hemtjänst enligt förslag. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 176 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om: 

- Covid 

- Ekonomi 

- Personal 

- Platser på särskilda boenden 

- Kontinuitetsplanering för ev. elavbrott 

- Hur tänker vi framåt? 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 177 Dnr SN 2022/00005 

Socialnämndens månadsrapport 2022 

Sammanfattning 

För nämndens kännedom föreligger nämndens månadsrapport, som är en månatlig 

sammanställning av ekonomi- personal- och verksamhetsstatistik. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens månadsrapport december 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga månadsrapporten till handlingarna. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 178 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 av inkomna synpunkter november 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga sammanställningen av inkomna synpunkter till handlingarna 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 179 Dnr SN 2022/00004 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegationsordning 2022 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade av socialnämndens delegationsordning anmäls: 

1. Förteckning över beslut fattade av socialchef 2022-12-09 

2. Förteckning över beslut fattade av 1:e socialsekreterare 2022-12-12 

3. Förteckning över beslut fattade av ordförande 2022-12-12 

4. Arbetsutskottets protokoll 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-12-12 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 180 Dnr SN 2022/00003 

Anmälan om inkomna skrivelser 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls: 

1. Skrivelse från SPF Viken gällande Stenabs Boulehall 

2. Skrivelse från Funktionsrätt Uddevalla gällande personal på grupp-och LSS 

boenden 

3. Reviderad Arkivbeskrivning 2022-11-15 

4. Revisorernas uppföljande granskning 2022 

5. Protokoll 2022-11-22 § 34 från norra patientnämnden, VGR, gällande Äldre 

röster om vården 

6. Kommunstyrelsens beslut 2022-11-30 § 356, Justering av kommunbidrag 2023 

7. Kommunstyrelsens beslut 2022-11-30 § 355, Justering av kommunbidrag 2022 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-12-08 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan om inkomna skrivelser till protokollet 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 181 

Rapport från nämnden 

Sammanfattning 

Ordförande informerar om följande: 

- Kommundialog med Norra Hälso-och sjukvårdsnämnden 

- Träffat Inspektionen för vård och omsorg gällande en nationell granskningen av 

särskilda boenden 

- Möte med övriga presidier gällande förvaltningsövergripande frågor 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-12-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 182 Dnr SN 2022/00002 

Socialnämndens ärendebalanslista 2022 

Sammanfattning 

Med anledning av dagens information stryks punkten ”Information från kommunens 

drogförebyggare, om hur läget ser ut på våra skolor, gällande förekomsten av droger” 

från ärendebalanslistan. 

 

Christina Nilsson (KD) önskar information från avdelningen stöd och service gällande 

korttidsboende. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens ärendebalanslista december 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att justera ärendebalanslistan med ovanstående förändringar. 
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