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Sammanträde Socialnämnden  
  
Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve kl 08:30 onsdagen den 21 oktober 2020  
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
Sekreterare Charlotte Larsson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för justering 
I tur att justera: Ann-Charlott Gustafsson (UP) alternativt Merja Henning 

(UP) 

Beräknad tid: onsdag 28 oktober 2020, kl 16:00 

 

2.  Information från förvaltningen Roger Granat  

Annikki Norén 

3.  Information om heltidsresan Roger Granat 

4.  Information, med anledning av fråga från Christina Nilsson (KD), om 

socialtjänstens demensvård  

 

5.  Information, med anledning av fråga från Stefan Skoglund (S), om stöd 

till personer med syn- och hörselnedsättning inom hemtjänsten  

 

6.  Självkostnad influensavaccin 
Dnr SN 2020/00213  

Roger Granat 

7.  Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 2020 
Dnr SN 2020/00116  

Åsa Jarhag Håkansson 

8.  Avsluta handlingsplan mot våld i nära relationer 
Dnr SN 2020/00200  

Åsa Jarhag Håkansson 

9.  Uppföljning genomförandeplaner 2020 
Dnr SN 2020/00185  

Sandra Jägesten 

10.  Ändring av delegeringsordningen gällande handräckningsbegäran 

LVU 
Dnr SN 2020/00202  

Lisa Svanberg 

11.  Information från ordföranden  
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Föredragningslista Föredragande 

12.  Sammanställning av inkomna synpunkter 2020 
Dnr SN 2020/00006  

 

13.  Socialnämndens månadsmått 2020 
Dnr SN 2020/00005  

 

14.  Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning 

2020 
Dnr SN 2020/00004 

(Handlingar finns under sekretessdelen)  

 

15.  Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 
Dnr SN 2020/00003 

(Handlingar finns delvis under sekretessdelen)  

 

16.  Socialnämndens ärendebalanslista 2020 
Dnr SN 2020/00002 

 

 

INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare 

samt nämndsekreterare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar samt att inte ta med nötter eller citrusfrukt in i lokalen. 
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Handläggare 

Socialchef Roger Granat 

Telefon 0522-69 70 66 
roger.granat@uddevalla.se 

 

Självkostnad influensavaccin 

Sammanfattning 

Riskgrupper och personer över 65 år som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården 

föreslås få slopad självkostnad för säsongsinfluensavaccin. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 13 oktober 2020. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att ta bort självkostnaden för säsongsinfluensavaccin för, riskgrupper och personer över 

65 år, inskrivna i den kommunala hemsjukvården 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Varje år vaccineras ca 1 000 brukare mot säsongsinfluensa inom socialnämndens 

verksamhet. Självkostnaden som tas ut är 100 kronor. 

 

Västra Götaland regionen har beslutat att ta bort kostnaden för säsongsinfluensavaccin 

för riskgrupper och personer över 65 år.  

 

Det är rimligt att Uddevallabor som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården också 

får slopad självkostnad för säsongsinfluensavaccin.  

 

Den ekonomiska effekten för nämnden blir en minskad intäkt på ca 100 000 kronor. 

Förändringen hanteras inom befintlig budgetram. Viss administrativ tid frigörs genom 

slopad självkostnad. Intäktsminskningen skall också vägas mot bättre hälsa för de 

brukare som tidigare avstått på grund av ekonomiska skäl 

 

 

 

 

Roger Granat  

Socialchef  
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Skickas till 

Avdelningen för Hälso- och sjukvård 

Avdelningen för Individ och familjeomsorg 
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Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 

2020 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad 12 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 

Uppdragen har rapporterats och kunnat följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna 2019 och 2020 samt i 

verksamhetsberättelsen 2029. Fyra av uppdragen bedöms som slutförda och föreslås 

avslutas. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-10-09 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna avrapporteringen av socialnämndens 4 uppdrag från kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2018–2020, 2019–2021 och 2020–20022 kring att söka och använda de 

riktade statsbidragen som finns tillgängliga, att öppna mötesplatser för seniorer på olika 

ställen med start på Sofiedal, att starta upp ett nytt korttidsboende för barn samt att 

riktade och förebyggande insatser ska ges med stöd i evidens, samt 

 

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande och avslut. 

Ärendebeskrivning 

Uppdrag om att söka och använda riktade statsbidrag som finns tillgängliga 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2018–2021 fått i uppdrag att söka och använda de 

riktade statsbidragen som finns tillgängliga.  

 

I delårsrapporteringen i augusti 2020 skrevs följande kring uppdraget: Socialnämnden 

följer kontinuerligt via socialtjänsten (förvaltningen) information om möjlighet att 

rekvirera riktade statsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområden. Under tertial 2 

har socialtjänsten sökt statsbidrag för bland annat:  

- Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer 

med demenssjukdom 

- Habiliteringsersättning 2020 

- Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 

- Stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa 

- Utvecklingsmedel för 2020 för arbete mot våld i nära relationer m.m 
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- Till kommuner till följd av sjukdomen covid-19 

- Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 

- Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering 

- Satsningen Äldreomsorgslyftet 

- Nära vård  (kommunalförbundet) 

- Höjt statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud 

Uppdrag om öppna mötesplatser för seniorer på olika ställen med start på Sofiedal 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att öppna mötesplatser 

för seniorer på olika ställen med start på Sofiedal, Ljungskile. 

 

I delårsrapporteringen i augusti skrevs följande kring uppdraget: Förvaltningen utgår 

fortfarande från den av socialnämnden antagna "Boendeplan och aktivitetscentra för 

äldre", med grundtanken om att kunna erbjuda olika boendetyper och knyta 

aktivitetscentra/mötesplatser i kommunens olika delar. Mötesplats på Sofiedal är klart 

och drivs av föreningen Soffan genom särskilt IOP-avtal. Arbete har påbörjats med att 

se över möjligheterna och skapa flera mötesplatser i anslutning till äldreboendena. 

Skogslyckan och Hovhult är de områden som är prioriterade i nuläget. 

 

Uppdrag om att starta upp ett nytt korttidsboende för barn 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att starta upp ett nytt 

korttidsboende för barn. 

 

I delårsrapporteringen i augusti skrevs följande kring uppdraget: Förvaltningen har i 

samband med att ett nytt korttidsboende för barn öppnades också omstrukturerat den 

övriga korttidsverksamheten för att bättre tillgodose målgruppernas behov. Den nya 

korttidsverksamheten, Ridhusgatan, har öppnats. Målgruppen på Ridhusgatan är unga 

och vuxna, vilka kommer få fler möjligheter att nyttja aktiviteter som finns i centrum t 

ex badhus och museum. Övriga korttidsverksamheter är Skidlöpargränd, Myråsvägen 

6A och Myråsvägen 6B. Alla dessa har möjlighet att ta emot barn.  

 

Uppdrag om att riktade och förebyggande insatser ska ske med stöd i evidens 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att riktade och 

förebyggande insatser ska ske med stöd i evidens. 

 

I delårsrapportering i augusti skrevs följande kring uppdraget: En översyn och 

effektivisering av förbyggandeenhetens alla verksamheter genomfördes 2019. Detta 

innebär att all verksamhet har prövats mot aktuellt forsknings- och kunskapsstöd inom 

området, och att den verksamhet som bedrivs har stöd av den kunskap och evidens som 

finns.  
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Utifrån redovisad rapportering och hantering av uppdragen bedömer förvaltningen att 

uppdragen är slutförda och föreslås avslutas. 

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Avsluta handlingsplan mot våld i nära relationer 

Sammanfattning 

Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer fastställdes 2012 och 

reviderades 2016. Ett omfattande arbete har genomförts i förvaltningen utifrån 

handlingsplanen. Förvaltningen bedömer att handlingsplanens intentioner är uppfyllda 

och att handlingsplanen bör avslutas. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-10-08 

Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer 2016-02-18 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att avsluta handlingsplanen mot våld i nära relationer. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden fastställde första gången en handlingsplan mot våld i nära relationer 

2012. Under 2016, efter ny mandatperiod, reviderades handlingsplanen. I revideringen 

tydliggjordes kopplingen till Länsstrategin 2014–2017 om Jämställt Västra Götaland 

och uppdrag från socialnämnden och förvaltningschefen gavs till verksamheten i 

nämndens styrkort.  

 

Socialtjänstlagen anger målgruppen kring våld i nära relation, övrigt kring god kvalitet 

samt systematik och fortlöpande utveckling och säkring av verksamhet. En av 

Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2014:4 tydliggör kommunens ansvar. Det finns 

inget krav på just formen att ha en handlingsplan fastställd av en nämnd. 

 

Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relation syftar till att beskriva insatser, 

mål och kvalitet inom området i omvärlden, nationellt, regionalt och lokalt i Uddevalla. 

Handlingsplanen ska vara vägledande och stödjande för verksamheterna genom 

samverkan och kunskap. Den mynnar ut i 15 uppdrag till förvaltningens verksamheter. 

Uppdragen handlar till stor del om insatser för att öka kunskap och informationen om 

målgrupper, insatser och arbetssätt för medarbetare. Uppdragen rör också samordning 

och kartläggning. 

 

Utifrån handlingsplanen har förvaltningen arbetat fram en samverkansrutin, tagit fram 

gemensamma rutinen till chefer och medarbetare, verksamhetsspecifika rutiner 



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

2(2) 

2020-10-08 Dnr SN 2020/00200 

  

 

 

 

(framförallt inom individ- och familjeomsorgen) och genomfört flera 

utbildningsinsatser.   

 

Genomfört arbete har rapporterats löpande i delårsrapportering och 

verksamhetsberättelse. Under förra mandatperioden fanns ett särskilt uppdrag från 

socialnämnden ”Utveckla arbetet och öka kunskapen i förvaltningen kring våld i nära 

relationer”. I rapporteringen av uppdraget står att läsa: 

 

Förvaltningens enhetschefer inom stöd och service, vård och omsorg, hälso- och 

sjukvård samt bistånd har under året genomgått utbildning i våld i nära relation. 

Förvaltningsgemensamma handlingsplaner avseende våld i nära relation har 

upprättats. 

 

Inom individ- och familjeomsorg har särskilda satsningar genomförts under året. 

För att stärka kompetensen ges alla medarbetare inom individ- och 

familjeomsorgen en grundutbildning genom KIR (Kunskap i rörelse) som är den 

interna utbildningsfunktionen. En avdelningsgemensam rutin för våld i nära 

relation har arbetats fram och implementerats under året. Ett skyddat boende i 

egen regi för våldsutsatta kvinnor och barn har startats i januari 2018. 

Kompetensen har höjts och insatser kan erbjudas till våldsutsatta och 

våldsutövare på hemmaplan genom det skyddade boendet och Kriscentrums 

verksamhet. Gemensam kompetensutveckling samt stöd och konsultation i 

ärenden sker Fyrbodalsgemensamt genom Barnhusverksamheten och Fyrbodals 

kommunalförbund. 

 

Förvaltningen bedömer att intentionerna med handlingsplanen är uppfyllda och därför 

bör handlingsplanen avslutas. En grundläggande kunskapsbas är lagt i förvaltningen. 

Nästa steg för förvaltningen är att varje avdelning själva övertar ansvaret för att utforma 

och utveckla arbetet för att säkerställa frågorna kring våld i nära relation.  

 

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Socialtjänstens avdelningschefer 



Handlingsplan 

2016-02-18 

Handlingsplan mot våld i nära relationer 

Socialtjönsten 
Administrativa avdelningen Postadress 

4518 1 UDDEVALLA 

www.uddevalla.se 

Besöksadress 
Socialkontor Varvsvägen l 

E· post Socialtjänsten@uddevalla .se 

Telefon (vx} 
0522-69 60 00 

l (12) 

Dnr: SN 2016/34 

Fax 
f ax 



2 (12) 

2016-02-18 

Innehåll 
Inledning ................................. .... .............. ... ..... .. .... ...... .... .... ............ .............. ...... .. .......... 3 

Uppdrag enligt lagstiftning och andra styrande dokument.. ......................................... 3 

Omvärldens påverkan ........... .. ..... ...... ..................... ..... ..... ...... ................ .. ........................ 3 

Mänskliga rättigheter ............... ..................................................................................... 3 

Nationellt ........................ ..... .................................... .... ........... ........... ........................... 4 

Uddevallas arbete ................................................................. .. ....................... .................... 4 

Politikens viljeinriktning ............................................................................. ... .............. 5 

Socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer ........... ........ ....... .. .............................. 5 

Samverkan ................................................ .. .... ... .. .... .. ............................... .. ....... .. ............. 6 

Vad är våld i nära relation? .................................... ....... ... ...... ... ... .. ...... ...... .... ................... 6 

Vad är brottsligt? ................ .............. ................ .. ................. ....... .... ................ .... .............. 7 

Socialtjänstens insatser .......... ........ ...... ............................................................................. 8 

Vad kan andra erbjuda? .................................................................................................... 8 

Uppdrag till verksamhetsområdena och avdelningarna ............................... .. .... ...... ......... 9 

Uppföljning, utvärdering samt revidering ................................................... ......... .......... 12 



2016-02-18 

Inledning 
Socialnämnden antog 2012 denna handlingsplan för socialtjänstens arbete 
mot våld i nära relationer. Handlingsplanen har setts över och reviderats 
med utgångspunkt från det arbete som gjorts och vad som finns behov av att 
göra framöver. Handlingsplanen beskriver socialnämndens arbete med våld 
i nära relationer, främst arbetet kring våld mot kvinnor och barn som 
bevittnat våld. Syftet är att beskriva vilka insatser som ges, vilka mål som är 
satta for verksamheterna samt hur kvaliteten i verksamheten systematiskt 
och fortlöpande ska utvecklas och säkras. 

Handlingsplanen ska vara vägledande och stödjande i arbetet med att uppnå 
de övergripande strategier och mål som är fastställda inom området våld i 
nära relation. Handlingsplanens syfte är att tydliggöra utvecklingsområden i 
socialtjänsten verksamheter. 

Uppdrag enligt lagstiftning och andra styrande dokument 

Arbetet med målgruppen våldsutsatta kvinnor finns reglerat i 5 kapitel 11 § 
socialtjänstlagen; "Till socialnämndens uppgifter hör att verka for att den 
som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta 
for våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och 
hjälp for att förändra sin situation. Socialnämnden ska också särskilt beakta 
att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående 
vuxna är offer for brott och kan vara i behov av stöd och hjälp." 

Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd, SOSFS 2014:4, tydliggör 
kommunernas ansvar när det gäller stöd till kvinnor som är eller har varit 
utsatta for våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat 
våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna. 

A v 3 kapitel 3 § socialtjänstlagen framgår det att; "insatser inom 
socialtjänsten ska vara av god kvalitet" samt att "kvaliteten i verksamheten 
ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras." Socialnämnden bör 
därför i sin verksamhet som rör våldsutsatta kvinnor och barn fastställa hur 
man når upp till de krav som ställs genom lagstiftningen i en handlingsplan 
som kontinuerligt följs upp och revideras. 

Omvärldens påverkan 

Mänskliga rättigheter 

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande problem som berör hela samhället, 
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såväl kvinnor som män. Fysiskt, sexuellt och psykiskt våld mot kvinnor är 
ett allvarligt hinder för jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av 
mänskliga rättigheter. Oavsett kön, familjesituation och sexuellläggning är 
våld mot en enskild person en kriminell handling som ska utredas och 
lagföras. 

Barnkonventionens artikel 19 slår fast att barn har rätt till skydd mot alla 
former av våld, såväl fysiskt som psykiskt. Barn som bevittnar våld av eller 
mot närstående vuxna är offer för brott. Särskild hänsyn ska tas till deras 
behov, rättigheter och förutsättningar. 

Nationellt 

I juni 2015 lämnade regeringens utredare ett betänkande med förslag till en 
nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor. Utredningen har haft till 
uppdrag att föreslå en samlad nationell strategi, med mål på kort och lång 
sikt, för att nå det jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtyck omfattas 
också av uppdraget. Den strategi som utredningen föreslår består av åtta 
långsiktiga mål och inom varje målområde finns ett antal prioriterade 
del mål. 

Målområdena är: 
l. Nationell styrning, organisering och struktur 
2. Kunskap, kompetens och forskning 
3. Våldsförebyggande arbete 
4. Rättsväsendet 
5. Våldsutsatta flickor och unga kvinnor 
6. Våldsutsatta kvinnor 
7. Barn som utsätts för våld 
8. Säkra insatser för våldsutövande pojkar och män 

Uddevallas arbete 
Uddevalla kommun har undertecknat en avsiktsförklaring, vilket i stort 
innebär att Uddevalla kopplar sitt jämställdhetsarbete tilllänsstyrelsens 
strategi och att en lokal handlingsplan ska tas fram. Länsstrategin, Jämställt 
Västra Götaland 2014-2017, är uppdelad i tre övergripande temaområden 
varav "Makt och mäns våld mot kvinnor" är ett. 

Under temaområdet Makt och mäns våld mot kvinnor anges följande mål 
för arbetet: 
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Nationella mål 
• K vinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 

egna liv. 
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. K vinnor och män, pojkar och 

flickor ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

Regionala mål 
• Långsiktiga och hållbara strukturer för att motverka mäns våld mot 

kvinnor. 
• Beredskap för att tidigt upptäcka våldsutsatthet och erbjuda 

stödinsatser till våldsutsatta, barn som lever med våld och 
våldsutövare. 

• Rutiner för målgruppsanpassat stöd till grupper med svagt 
samhälleligt skydd. 

Politikens viljeinriktning 

I den strategiska planen tydliggörs den styrande majoritetens viljeinriktning. 
Där framgår bland annat att kommunens ska skapa förutsättningar för god 
livskvalitet och att genus- och jämställdhetsperspektivet kommer genomsyra 
all verksamhet. Vidare framgår att fokus ska finnas på folkhälsa genom 
förebyggande och fördröjande insatser samt att utsatta grupper i samhället 
särskilt ska beaktas. 

Grunden för socialnämndens styrkort är den strategiska planen 2015-2018. 
Socialnämnden har med utgångspunkt från strategiska planen tagit fram 
egna strategier, uppdrag och mått som ska komplettera och stödja 
kommunfullmäktiges mål. Ett av uppdragen i socialnämndens styrkort gäller 
våld i nära relationer. Det lyder; 

• Utveckla arbetet och öka kunskapen kring våld i nära relationer i 
förvaltningen. 

Socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer 

Socialnämndens arbete mot våld i nära relationer utgår från nationella och 
regionala jämställdhetsmåL Förvaltningen har valt att prioritera 
insatsområdet "Makt och mäns våld mot kvinnor". Förvaltningen strävar 
efter att i arbetet mot våld i nära relationer både ha ett jämställdhets- och 
folkhälsoperspektiv. Det egna arbetet mot våld i nära relationer ska genom 
olika uppdrag utvecklas och insatser genomföras för att: 

• öka kunskapen inom socialtjänsten om våld i nära relationer, 
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• långsiktigt förebygga våld i nära relationer, 
• kunna erbjuda såväl akuta som långsiktiga insatser till stöd och 

hjälp, för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld samt 
• kunna erbjuda förövare stöd och hjälp. 

Samverkan 
Ett framgångsrikt arbete mot våld i nära relationer förutsätter samverkan 
inom den egna organisationen och samordning med myndigheter och 
verksamheter som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor t.ex. hälso
och sjukvården, kriminalvården, polisen, åklagarmyndigheten, 
brottsofferjouren och kvinnojourer. 

Socialtjänstens personal måste ha kunskap inte bara om det ansvar som vilar 
på den egna verksamheten utan också om vad andra myndigheter och 
organisationer har som uppgift. 

Uddevalla kommun och polisområde Fyrbodal har sedan årsskiftet 
201 0/2011 ett samverkansavtaL Ett område som prioriterats för utveckling 
av samverkan är brott i nära relation inklusive hedersrelaterad problematik. 
Samverkansavtalet syftar till att stärka, synliggöra, konkretisera och 
samordna kommunens och polisens insatser och därigenom minska 
brottsligheten och öka tryggheten för invånarna i Uddevalla kommun. 

Sedan 1999 finns en samverkansgrupp inom området våld i nära relation i 
Uddevalla under namnet Fridsam. I samverkansgruppen ingår representanter 
for socialtjänsten, ungdomsmottagningen, polisen, åklagarmyndigheten, 
Kvinnojouren Kaprifolen, studieförbund samt hälsopolitiska rådet. Fridsam 
arrangerar årligen utbildningsdagar riktade till såväl yrkesverksamma, 
ideella som allmänhet. Utbildningsdagamas innehåll varierar utifrån behov, 
önskemål och aktuella frågor. 

Vad är våld i nära relation? 
Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt 
ifrån subtila handlingar och bli förlöjligad till grova brott och bli utsatt for 
våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt 
och psykiskt våld. 

V ål d i nära relation kan i socialtjänstens verksamheter definieras och ta sig 
uttryck på olika sätt. Det behöver inte vara en partner som utövar våldet. Det 
kan vara en nära anhörig till exempel en förälder, ett barn eller annan person 
som man är i beroendeställning till. 
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Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk handling 
som skadar och orsakar fysisk smärta. 

sexuellt våld är när någon blir tvingad att delta i eller se på sexuella 
handlingar mot sin vilja eller i oförenlighet med sin egen mognad. 

Psykiskt våld är kränkningar/förlöjliganden med ord och handlingar som 
riktar sig mot person, egendom eller människovärde. Psykiskt våld kan ta 
sig många olika uttryck. Det kan handla om underlåtenhet, försummelse, 
våld mot husdjur, hot och kontroll av olika slag. Det psykiska våldet kan 
också vara materiellt som aggressiva handlingar riktade mot materiella ting 
som skapar oro och rädsla. Exempel på psykiskt våld kan vara att inte få 
dricka på kvällen eller natten. 

Ekonomisk utsatthet av en närstående ses också som våld. Det kan 
uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av egna eller gemensamma 
ekonomiska tillgångar, att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter, 
till exempel begränsningar/uteblivande av nödvändiga inköp så som mat, 
kläder eller hygienartiklar. Utsattheten kan ta sig uttryck i att personliga 
tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Människor som är 
beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även 
utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller 
att inte få tillräckligt näringsriktig kost. 

Social utsatthet är frihetsinskränkningar som isolering genom att bli 
hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter. 

Vad är brottsligt? 
Brott i nära relation är när någon blir illa behandlad av någon som är 
närstående såsom make/maka, sambo, släktingar, föräldrar eller annan 
familjemedlem. Brotten kan till exempel bestå av fysiskt, psykiskt eller 
sexuellt våld. Som brott räknas också situationer där den ena parten tvingar 
eller hotar den andra, stänger in eller befinner sig hemma hos den andra utan 
lov. Brott i nära relationer faller under allmänt åtal, vilket innebär att polisen 
är sky l dig att utreda - och den utsatte kan inte hindra att en utredning sätts 
igång. 

För att en polisutredning ska kunna starta krävs att det finns anledning att 
anta att ett brott som hör under allmänt åtal har begåtts, till exempel att 
någon påträffas med blåmärken, sår eller andra skador efter våld från en 
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närstående eller den utsattes berättelse om att hon eller han utsatts för våld 
eller hot från en närstående, till exempel hot via SMS eller mail. 

Socialtjänstens insatser 
• Socialjouren åtgärdar akuta problem under icke kontorstid. 
• Socialupplysningen är öppen för telefomådgivning under kontorstid 

vardagar. Informerar om socialtjänstens olika verksamheter och vart 
man kan vända sig i olika frågor. 

• Kriscentrum; rådgivning, motivationsarbete och samtalsstöd för 
barn, ungdomar och vuxna, såväl våldsutsatta som vuxna förövare. 

• Trappan ger samtalsstöd till barn som bevittnat våld. 
• sektionen får försörjningsstöd ger rådgivning och stödinsatser för 

vuxna, ekonomisk hjälp och medverkar vid bostadsbyte. 
• Familjerättsgruppen ger information och rådgivning vid boende-, 

umgänges- och vårdnadskonflikter. 
• Sektionen får utredning barn och unga samt sektionen får stöd och 

behandling ger rådgivning och stödinsatser får barn, ungdomar och 
deras föräldrar. 

• Familjerådgivningen arbetar med parrelationen vid en separation 
eller annan kris. 

• Föräldrarådgivningen stöttar föräldrar i frågor som rör fåräldrarollen. 

Vad kan andra erbjuda? 
Resurser i samhället: 

• Privata mottagningar, sjukvårdens och närhälsans kuratorer; 
samtalsstöd får kvinnor och män 

• K vinnojauren Kaprifolen; rådgivning, samtalsstöd, 
motivationsarbete och skyddat boende får kvinnor och barn. 

• Mansjouren V :a Götaland i Skövde; samtalsstöd får männen. 
• Polisen, åklagare; polisanmälan, besöksförbud, trygghetspaket och 

olika typer av skydd beroende på hotbild. 
• BUP; stöd och krisbearbetning till barn i form av samtal. 
• Stödtelefoner; till exempel Kvinnofridslinjen och Terrafems 

jourtelefon. 
• Brottsofferjouren; stöd till brottsoffer. 
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Uppdrag till verksamhetsområdena och avdelningarna 
Uppdrag Hur/aktivitet Vem ansvarar Ambitionsnivå/Mål 

Göra handlingsplanen Handlingsplanen finns Respektive Alla medarbetare ska 
mot våld i nära med i checklista över de verksamhetsområde/ ha kunskap inom 
relationer känd inom områden som varje avdelning. området våld i nära 
socialtjänsten. anställd inom social- relation får att vara 

t j än sten ska känna till. trygga i att 
uppmärksamma 

Höja kompetensnivån Delta i utbildningar A v delnings-, sektions- enskildas behov av 
kring våld i nära (t ex Fridsam) som och enhetschef hjälp och stöd samt 
relationer inom motsvarar ansvarar får att öka känna till hur man kan 
verksamheternas olika medarbetarnas behov. kunskaper med stöd av gå tillväga om man 
yrkesgrupper. t ex Kriscentrum. möter en våldsutsatt 

Utbildning på brukare. 
Öka medarbetarnas grundläggande nivå, t 
kunskaper om ex genom Alla medarbetare ska 
samhällets insatser får studiehandledning och ha kunskap om 
våldsutsatta och vart reflektion med koppling samhällets resurser för 
våldsutsatta kan vända till kommunens en våldsutsatt kvinna 
sig får hjälp och stöd. värde grund. eller var information 

om detta finns. 
Ta fram rutiner inom Använda 
alla verksamheter som fallbeskrivningar får 
beskriver agerande vid samtal på sektions- och 
misstanke om våld i enhetsnivå. 
nära relation. 

Rutiner ska tas fram får 
varJe 
verksamhetsområde/ 
avdelning. Specifika 
handlingsplaner tas 
fram vid behov inom 
respektive 
verksamhetsområde/ 
avdelning. 



Uppdrag 
Alla verksamheter ska 
ha en rutin får hur 
skyddade person-
uppgifter ska hanteras. 

Personer utsatta för 
våld i nära relation 
i eller utanför 
socialtj ärrstens 
verksamhet, ska vid 
behov få akut och/eller 
långsiktigt stöd. 

Uppmärksamma barn 
som växer upp i miljöer 
där våld förekommer 
och vid behov ingripa 
till stöd för dem. 

Säkerställa att 
samverkan sker med 
myndigheter och 
frivilligorganisationer 
som kommer i kontakt 
med målgruppen för att 
skapa fårutsättningar 
får att samordna 
insatser så att de inte 
motverkar varandra. 

Socialt önsten 
Administrativa avdelningen 

www.uddevalla.se 

Handlingsplan 

2016-02-18 

Hur/aktivitet Vem ansvarar 
Rutiner får personer Respektive 
med skyddade person- verksamhetsområde/ 
uppgifter ska finnas och avdelning. 
vara kända och 
tillgängliga får all 
personal. 

Kunskap om de olika Respektive 
målgruppemas behov verksamhetsområde/ 
och resurser/insatser. avdelning. 

Ta fram rutiner får 
individer/brukare inom 
de olika verksamhets-
områdena. 

Ha god kunskap om och Respektive 
beakta anmälnings- verksamhetsområde/ 
plikten enligt 14 kap avdelning 
l § SoL. 

Utveckla samverkan Respektive 
och samordna insatser verksamhetsområde/ 
med berörda aktörer i avdelning. 
alla ärenden där behov 
finns. 

Socialtjänsten deltar i 
Fridsamgrupp en. 

Postadress 
45181 UDDEVALLA 

Besöksadress 
Socialkontor Varvsvägen l 

E-post Socialtjänsten@uddevo lla.se 
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Ambitionsnivå/Mål 
Ingen med skyddade 
personuppgifter ska 
röjas. 

Alla i behov av insatser 
ska erbjudas och få 
adekvat stöd och 
skydd. 

Alla barn ska växa upp 
under trygga och säkra 
fårhållanden 

Samverkan som metod 
får att ingen kvinna 
eller barn ska falla 
mellan stolarna. 

Telefon (vx) 
0522-69 60 00 

Fax 
f ax 



Uppdrag 
Kartläggning av våld i 
nära relation (nya 
ärenden) 

Kartläggning av våld i 
nära relation (pågående 
ärenden) 

Kartläggning av barn 
som bevittnat våld. 

Säkerställa kunskapen 
om anmälningsplikten 
och vad den innebär 

Uppföljning av om 
insatsernalutbudet för 
våldsutsatta brukare 
svarar mot de olika 
målgruppemas behov. 

Socialtjänsten 
Administrativa avdelningen 

www.uddevalla .se 

Handlingsplan 

2016-02-18 

Hur/aktivitet V e m ansvarar 
Vid alla anmälningar, Individ- och 
ansökningar om insatser familjeomsorg samt 
samt utredningar som Biståndsavdelningen. 
initierats på annat sätt 
ska frågan om våld i 
nära relation före-
kommit ställas vid 
misstanke om våld. 

I pågående insatser ska Alla verksamhets-
frågan ställas vid områden/avdelning. 
misstanke om våld. 
Regi s te ring/statistik 
över förekomsten av 
våld. 

Beakta Alla verksamhets-
anmälningsplikten områdenlavdelningar. 
enligt 14 kap l§ SoL. 

I pågående insatser ska Alla verksamhets-
frågan ställas vid områden/ avdelningar. 
misstanke om våld. 
Registering/ statistik 
över förekomsten av 
våld. 

Utredning inleds i alla Individ- och 
ärenden där barn familjeomsorgen 
bevittnat våld. 

Uppföljning av insatser Individ- och 
som ges pga. förekomst familjeomsorg samt 
av våld i nära relation. Biståndsavdelningen. 

Alla som identifierar Respektive 
brister påtalar dessa verksamhetsområde/ 
genom att beskriva avdelning. 
behov och 
utvecklingsområden. 

Postadress 
4518 1 UDDEVALLA 

Besöksadress 
Socialkontor Varvsvägen l 

E-post Social l jänsl en@uddevalla. se 
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Ambitionsnivå/Mål 
God kännedom om 
förekomsten av våld. 

Alla i behov av stöd 
ska kunna erbjudas det 
av kompetent personal. 

God kännedom om 
förekomst av våld. 

Alla barn i behov av 
stöd ska kunna 
erbjudas det av 
kompetent personal 

Alla våldsutsatta ska 
erbjudas adekvat stöd. 

Insatser som svarar mot 
alla målgruppers behov 
ska finnas. 

Telefon (vx) 
0522·69 60 00 

Fax 
f ax 
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Uppdrag H ur/aktivitet Vem ansvarar 
Information om Informationsmaterial Respektive 
samhällets resurser och ska finnas tillgängligt i verksamhetsområde/ 
var man vänder sig för alla verksamheter. avdelning. 
råd, stöd och hjälp ska 
ges till allmänhet Broschyren "Hjälp och Fridsamgrupp/Häl so-
genom broschyr och på stöd" tas fram av politiska rådet. 
hemsidan. Fridsamgruppen/ hälso-

politiska rådet. 

Aktuell information ska 
finnas på hemsida. 

Kunskap om stöd till Information om Individ- och 
förövare behandlingsresurser ska familjeomsorg 

finnas. 

All personal ska ha Alla verksamhets-
kunskap om områden/ avdelningar. 
behandlingsresurser för 
förövare 

Uppföljning, utvärdering samt revidering 
I den årliga planeringsprocessen med verksamhetsplan och verksamhetskort 
ska verksamhetsområdenalavdelningarna konkretisera hur de kommer att 
arbeta med området våld i nära relationer. 

Respektive avdelningschefhar ansvar för att uppföljning av 
verksamhetsområdenas/avdelningarnas uppdrag sker löpande vid de 
ordinarie uppföljningstillfållena under året. 

Handlingsplanen mot våld i nära relationer ska utvärderas och revideras 
efter mandatperioden 2015-2018. Ansvar för utvärdering och revidering har 
administrativa avdelningen med stöd av verksamhetsområdena. 
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Ambitionsnivå/Mål 
Lättillgänglig och 
information för alla. 
Varje verksamhets-
område/ avdelning 
ansvarar för anpassad 
information. 

Genom 
stöd/behandling till 
förövare minska våld i 
nära relation. 
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Handläggare 

Verksamhetsuppföljare Sandra Jägesten 

Telefon 0522-69 60 00 
sandra.jagesten@uddevalla.se 

 

Uppföljning genomförandeplaner 2020 

Sammanfattning 

Socialtjänsten fastställde plan för kvalitetsuppföljning 2020. Planen beskrev inom vilka 

områden som kvalitetsuppföljningen skulle ha fokus på under år 2020. 

 

Ett av områdena var den brukarrelaterade uppföljningen i form av en genomlysning och 

kartläggning av genomförandeplaner. Målet är att alla brukare ska ha en 

genomförandeplan som är upprättad i rätt tid och där brukarens delaktighet syns. 

Genomförandeplanen är ett viktigt redskap för att kunna säkerställa kvaliteten och 

upprätthålla rättssäkerheten i utförandet.  

 

Resultatet av uppföljningen var varierande både mellan sektioner som inom sektionerna. 

Planerna höll överlag en godkänd nivå men flera delar behöver utvecklas för att nå upp 

till vad som avses i SOSFS 2014:5.  

 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-09-30. 

 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att till protokollet notera informationen om uppföljning av genomförandeplaner 2020. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Ett av områdena inom kvalitetsuppföljningsplanen för 2020 var den brukarrelaterade 

uppföljningen i form av genomlysning och kartläggning av genomförandeplanerna. 

Uppföljningen innefattade att varje enhetschef rapporterade vilka brukare som de var 

ansvariga för, om genomförandeplan fanns, om den var upprättad i tid, om delaktighet 

syntes och om uppdatering var gjord det senaste året.  
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Därefter sammanställdes uppgifterna och man såg att av 2 489 personer hade 2143 antal 

en upprättad genomförandeplan. Några av dessa hade dubbla genomförandeplaner 

eftersom de hade beslut om både t.ex. boende och dagverksamhet. Dessa har inte 

särredovisats i sammanställningen. Av de 346 (14%) som inte hade en plan har några 

avböjt att medverka, inte varit nåbara eller så har verksamheten inte erbjudit den 

enskilde att aktivt delta i upprättandet av en genomförandeplan.  

 

13 enheter granskades närmre, urvalet av dessa kom från all form av avvikelsehantering. 

Syftet med att titta närmre på ett urval av enheter bottnade isig i att få en mer kvalitativ 

kartläggning och genomlysning.  

 

Resultatet påvisade att man inte upprättade genomförandeplanerna i tid, att 

delaktigheten enbart nådde upp till ett synligt värde av 63% och att 

uppföljningsperspektivet saknades helt i många avseenden. Samtidigt fanns det flera 

planer som var tydliga, lätta att läsa, brukarens delaktighet var tydligt beskrivet och man 

hade både delmål och mål som följdes upp med regelbundenhet.  

 

Generella förbättringsförslag utifrån uppföljningen blev:  

 

 Upprätta genomförandeplanerna i tid 

 Arbeta mer målinriktat 

 Öka delaktigheten. 

 Gemensam målbild.  

 

Bedömning görs att genomförandeplanerna inte svarar upp till vad som står att läsa i 

SOSFS 2014:5, även om det finns variationer. Variationen i resultaten beskriver 

svårigheten med en gemensam utbildningsinsats, de olika verksamhetsområdena 

befinner sig på olika steg i arbetet. Däremot bör det finnas en gemensam målbild och 

rutin för den sociala dokumentationen inom avdelningarna social omsorg respektive 

IFO för att utgångspunkterna ska vara så lika som möjligt och underlätta det vardagliga 

arbetet med den sociala dokumentationen och genomförandeplanerna. 

 

 

 

 

 

Roger Granat Sandra Jägesten 

Socialchef Verksamhetsuppföljare 

Skickas till 

Socialtjänstens ledningsgrupp  
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Handläggare 

Processtödjare Lisa Svanberg 

Telefon 0522-69 70 34 
lisa.svanberg@uddevalla.se 

 

Ändring av delegeringsordningen gällande 

handräckningsbegäran LVU 

Sammanfattning 

Enligt 43 § p.2 LVU ska polismyndigheten lämna biträde bl.a. för att på begäran av 

socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag, dvs. en 

handräckningsbegäran. Då förändringar skett avseende ordförande, förste och andra 

vice ordförande i socialnämnden samt på tjänstemannanivå föreläggs ärendet 

socialnämnden för nya beslut om förordnande. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-10-07. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att förordna ordförande Stefan Skoglund, 1:e vice ordförande Henrik Sundström, 2:e 

vice ordförande Ann-Charlott Gustafsson, enhetschef Louise Idestål, socialsekreterare 

Therese Karlsson, Anna-Karin Ödbrant och Annette Calner att besluta om handräckning 

enligt 43 § 2 p. LVU samt återkallande av handräckning samt 

 

att återkalla Fredrik Jennerhavs förordnande att besluta om handräckning enligt 43 § 2 

p. LVU samt återkallande av handräckning. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 43 § p.2 LVU ska polismyndigheten lämna biträde bl.a. för att på begäran av 

socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag, dvs. en 

handräckningsbegäran.  

 

JO har uttalat att ett förordnade skiljer sig från delegation på så sätt att det ska framgå 

vem, dvs. en namngiven person, som nämnden har bestämt att uppgiften ska anförtros 

till. Beslutet skiljer sig således från delegation genom att det inte är tillräckligt att ange 

att behörigheten tillkommer en anställd som har en viss arbetsuppgift. Då förändringar 

skett avseende ordförande, förste och andra vice ordförande i socialnämnden på grund 

av förändrad politisk majoritet samt på tjänstemannanivå föreläggs ärendet 
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Socialtjänsten 

2(2) 

2020-10-07 Dnr SN 2020/00202 

  

 

 

 

socialnämnden med nytt förslag om vilka ledamöter och tjänstemän som skall förordnas 

att fatta beslut enligt 43 § p.2 LVU.  

 

 

 

 

Roger Granat Lisa Svanberg 

Socialchef Processtödjare  

Skickas till 

Kerstin Windemo, sektionschef 

Louise Idestål, enhetschef 

Lisa Svanberg, processtödjare 

 



Sammanställning av synpunkter för september 2020 Dnr 2020/6 

Ärendenr/ Synpunkter på Verksamhetsområde Verksamhet Avdelningschef Inkom/ Antal 
man/kvinna Avslutad 

2020/184 Klagomål via IVO på handläggning inom Individ-och familje sektionen barn och Maria Kullander 2020-09-03 63. 

man individ-och familjeomsorg omsorg unga 

2020MC48859 Klagomål gällande bilkörning Avd social omsorg sektionen hemtjänst Marian Vaern 2020-09-21/ 64. 

anonym 2020-09-21 

2020MC45021 Klagomål gällande matleverans Avd social omsorg Hemtjänst Marian Vaern 2020-09-08 65. 
kvinna 

2020MC52774 Klagomål gällande hemtjänst Avd social omsorg sektionen hemtjänst Marian Vaern 2020-10-01 66. 

kvinna 

2020MC52511 Klagomål gällande bilkörning Avd social omsorg Hemtjänst Marian Vaern 2020-10-01 67. 

man 

2020/208 Klagomål via IVO på handläggning inom Individ-och familje Biståndsavdelningen Maria Kuillander 2020-10-05 68. 

kvinna omsorg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialnämndens månadsmått 

 

September 2020 

 

 

 



Innehållsförteckning 

Socialnämndens månadsmått  

  

 Sidnr 

Personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken)    

- total kostnad jämfört med Försäkringskassans ersättning samt socialtjänstens budgettäckning  3 

- ackumulerad kostnad i tkr för de 20 första timmarna till Försäkringskassan jämfört med budget 4 

 

Personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)     

- ackumulerad kostnad i tkr jämfört med budget 5 

 

Boende enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 

- köpta boendeplatser för vuxna, nettokostnad i tkr jämfört med budget 6 

- köpta boendeplatser barn och ungdom, nettokostnad jämfört med budget 7 

 

Placeringar inom IFO (Individ- och familjeomsorg) 

- familjehemsplaceringar barn och ungdom enligt SoL (Socialtjänstlagen) och  

LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) 8 

- köpta institutionsplaceringar barn och ungdom enligt SoL (Socialtjänstlagen) och  

LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) 9 

- köpta institutionsplatser, missbruk och beroende vuxna enligt SoL (Socialtjänstlagen) och  

LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) 10  

- köpta institutionsplatser, socialpsykiatri enligt SoL (Socialtjänstlagen) 11 

 

Ensamkommande barn 

- antalet nyanlända ensamkommande varje månad, och hur de placerats vid ankomst 12 

- antalet ensamkommande barn i kommunen med pågående placering 13 

 

Hemtjänst och boendestöd enligt SoL (socialtjänstlagen) och LOV (Lag om valfrihetssystem) 

Hemtjänststatistiken är under omarbetning till följd av nytt ersättningssystem – återkommer med information senare 

 

Betalningsansvar för utskrivningsklara från slutenvård (sjukhusvård) 

- betalningsansvar somatik och demens ackumulerat per månad, årsvis 14 

- betalningsansvar psykiatri ackumulerat per månad, årsvis 15 

 

Andel timmar utförare boendestöd 

- Andel boendestöd som utförs av kommunen respektive extern utförare 16  
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för hela året from månadsmåtten för augusti 2017.
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 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2020-10-14 Dnr SN 2020/00004 

  

 

Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

Telefon 0522-69 70 22 
charlotte.a.larsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delege-

ringsordning 2020 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2020-10-12. 

 Förteckning över beslut av enhetschef 2020-10-12. 

 Förteckning över beslut av 1:e socialsekreterare 2020-10-12. 

 Arbetsutskottets beslut/protokoll 2020-10-07. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan om delegeringsbeslut till handlingarna. 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2020-10-14 Dnr SN 2020/00003 

  

 

Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

Telefon 0522-69 70 22 
charlotte.a.larsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls 

 

 Protokoll från VGR 2020-09-22 Förlängning av samverkan vid in- och utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård (SN 2020/131). 

 Barn och utbildnings beslut 2020-09-24, tidiga samordnade insatser - team med 

mobilt arbetssätt. 

 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg om nytt tillståndsbevis gällande Iris 

utvecklingscenter (SN 2018/248). 

 Beslut från Riksdagens ombudsmän, JO, dnr 851-2019 (SN 2019/59). 

 Beslut från IVO gällande insatser vid vård-och omsorgsboende (SN 2018/257). 

 Beslut från IVO gällande lex Sarah (5733). 

 Beslut från IVO gällande yttrande om korttidsboende (SN 2020/28). 

 Beslut från JO gällande insatser inom individ och familjeomsorg (SN 2019/91). 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

 
 



    

 

Socialnämndens ärendebalanslista oktober 2020 

 

Initierats Fråga Kommentar 

 

2019-11-20 § 190 

 

Christina Nilsson (KD) önskar informa-

tion om hur socialtjänsten möter beho-

vet av olika typer/grader av demens-

vård. 

 

2020-10-21 

2020-03-18 § 46 Stefan Skoglund (S) önskar information 

om vilket stöd socialtjänsten har i 

samband med funktionsnedsättning för 

personer med hörsel och synnedsättning 

via hemtjänsten. 

 

2020-10-21 

2020-03-18 § 46 

 

 

2020-07-15 § 100 

Stefan Skoglund (S) önskar information 

om vilken samverkan socialtjänsten har 

med idéburna sektor, samt att Lars Eide 

Andersson (MP) önskar information om 

samverkan med Friluftsfrämjandet 

gällande psykisk ohälsa 

 

 

2020-03-18 § 46 Stefan Skoglund (S) önskar information 

om hur socialtjänstens skyddsorganisa-

tion ser ut utifrån arbetsmiljölagen. 

 

 

2020-03-18 § 46 Stefan Skoglund (S) önskar information 

om hur mycket kompetensutveckling 

socialtjänstens personal får. 
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