
 

  
Utses att justera Lars Eide Andersson 
Justeringens plats och tid Kilbäckskontoret 2020-09-23 Paragrafer § 108-128 

I 208-256  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Charlotte Larsson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Lars Eide Andersson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Socialnämnden 2020-09-16 
Förvaras hos Socialtjänsten 
Anslaget sätts upp 2020-09-24 
Anslaget tas ner 2020-10-16 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Charlotte Larsson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16  
 

 
Sammanträde Socialnämnden  
Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 08:30-15:20 
  
Ledamöter  SN § SN I § 

Stefan Skoglund (S), ordförande   

Henrik Sundström (M), 1:e vice ordförande § 113-128 

 

I § 208-217, 

221-256 

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

ordförande 

  

Camilla Josefsson (M)   

Ewa Tillander (C)   

Raymond Wälsjö (L)   

Christina Nilsson (KD) § 108-128 I § 208-217, 

221-256 

Margareta Wendel (S)   

Lars Eide Andersson (MP)   

Martin Pettersson (SD) § 108-128 I § 208-249, 

251-256 

Rose-Marie Antonsson (SD)   

Merja Henning (UP) § 108-125 I § 208-256 

   
 

Tjänstgörande ersättare 

 

 

 

 

 

 SN § SN I § 

Martin Hollertz (M) för Henrik Sundström 

(M) 

§ 108-112 I § 218-220 

Lars Hultberg (C) för Nora Åkare (S) § 126-128   I § 208-256 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Tjänstgörande ersättare 

forts 
Emma Utter Eckerdal (S) för Nora Åkare 

(S) 

§ 108-125  

Katarina Torstensson (L) för Christina 

Nilsson (KD) 

 I § 218-220 

Stefan Eliasson (SD) för Martin Pettersson 

(SD) 

 I § 250 

   
Ersättare  SN § SN I § 

Martin Hollertz (M) § 113-128 

 

I § 208-217, 

221-256 

Lars Hultberg (C) § 108-125  

Katarina Torstensson (L) § 108-128 I § 208-217, 

221-256 

Lars-Olof Laxrot (V)   

Stefan Eliasson (SD) § 108-128 I 208-249, 

251-256 

Leif Dolonius (UP) § 108-125 

 

 

 

Övriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SN § SN I § 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten   

Ulrika Lundström, Kommunal Väst § 108-125  

Åsa Jarhag Håkansson, utvecklare, 

socialtjänsten 

§ 108-114  

Sandra Jägesten, verksamhetsuppföljare, 

socialtjänsten 

§ 108-111  

Malin Elbing, konsulent, socialtjänsten § 111  

Kim Johansson Nilsson, enhetschef, 

socialtjänsten 

§ 111  

Emma Åkerblom, ekonom, socialtjänsten § 113  

Lisa Svanberg, processtödjare, 

socialtjänsten 

§ 118  

Mathias Lind, enhetschef, barn- och 

utbildning 

§ 119  

Ninni Söderving, enhetschef, socialtjänsten § 119  

Kerstin Windemo, sektionschef, 

socialtjänsten 

§ 119  

Jenny Christensson, socialsekreterare, 

socialtjänsten 

 I § 208-213 

Tommy Jensen, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten 

 I § 214-250 

Joel Wide, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten 

 I § 214-250 

Jens Heilig Blom, socialsekreterare, 

socialtjänsten 

 I § 214-250 

Lina Andreasson, socionompraktikant, 

socialtjänsten 

 I § 214-250 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Övriga forts Christel Schemmel, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, socialtjänsten 

§ 126-127  

Charlotte Larsson, nämndsekreterare, 

socialtjänsten 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 108  

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 Lars 

Eide Andersson (MP) alternativt Ann-Charlott Gustafsson (UP). Beräknad tid för 

justering är onsdag 23 september 2020, kl 16:00. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att välja Lars Eide Andersson (MP) till justerare och att justeringen äger rum onsdag 23 

september 2020, kl 16:00. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 109   

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om följande 

• Covid-19 - inga brukare smittade, skyddsutrustning, egentester, antikroppstester, 

besöksförbudet upphör från oktober. 

• Långtidssjukskrivningar - gemensam satsning med HR. 

• Droger - rutin för drogtester, avstängningar. 

• Resor i daglig verksamhet - färdtjänst, flexlinjen, egna bussar. 

• Banjovägens gruppboende - aktuell situation. 

Beslut 

Socialnämnden besluter 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 

Information om avtalsuppföljning enligt LOV  

Sammanfattning 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson informerar om avtalsuppföljning enligt lag om 

valfrihetssystem, LOV, 2020 och redogör för underlaget i uppföljningen, bedömning, 

slutsats och beslut. Nämnden får information om generella brister och förbättrings-

områden samt vilka åtgärder som vidtas. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 111   

Information, med anledning av fråga från Stefan Skoglund (S), 
om anhörigstöd 

Sammanfattning 

Enhetschef Kim Johansson Nilsson och konsulent Malin Elbing informerar, med 

anledning av fråga från Stefan Skoglund (S), om hur socialtjänsten arbetar med stöd till 

anhöriga i alla åldrar för att bland annat förebygga ohälsa. Anhörigcentralen är en resurs 

för anhöriga till någon som är långvarigt sjuk, äldre, eller har en funktionsnedsättning 

och erbjuder samtal, råd och stöd utifrån ett anhörigperspektiv.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 112 Dnr SN 2020/00057  

Medborgarförslag om ökad habiliteringsersättning inom LSS 
daglig verksamhet  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att Habiliteringsersättningen inom LSS daglig 

verksamhet skall höjas. Kommunfullmäktige beslöt 2020-02-12, § 56, att överlåta till 

socialnämnden att besluta i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-08-28. 

Medborgarförslag om att habiliteringsersättningen inom LSS daglig verksamhet skall 

höjas. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-02-12, § 56. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att socialnämnden tillägger i beslutet att medborgarförslaget anses 

besvarat. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna inklusive eget yrkande och 

finner att socialnämnden beslutar bifalla förslaget i handlingarna inklusive yrkandet. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att som svar på medborgarförslaget avge socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-08-28 

och därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 113 Dnr SN 2020/00178  

Delårsrapport augusti 2020 socialnämnden 

Sammanfattning 

Delårsrapport har sammanställts för socialnämnden per augusti. Socialnämnden redo-

visar ett överskott mot budget per augusti på 42 400 tkr. Prognosen för hela året är ett 

överskott med 40 700 tkr. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-09-15. 

Delårsrapport augusti 2020 socialnämnden. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att godkänna upprättad delårsrapport augusti 2020 socialnämnden. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 114 Dnr SN 2019/00222  

Upphandling avseende drift av kommunal vård och omsorg i 
Ljungskile 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att pröva alternativa drifts-

former. Socialnämnden har 2019-10-16 § 171 beslutat om att upphandla driften av vård- 

och omsorgsboendet Arödsdal samt den kommunala utförarens hemtjänst i Ljungskile. 

Under våren 2020 avbröts upphandlingen på grund av spridningen av coronaviruset 

Covid-19 samt de åtgärder som vidtogs i samband med detta. På grund av Covid-19 kan 

inte upphandlingen slutföras inom en överskådlig tid. Den politiska inriktningen har 

under våren och sommarens också förändrats. Utifrån denna bakgrund föreslås att 

socialnämndens beslut gällande upphandling i Ljungskile upphävs. Förvaltningen får 

istället i uppdrag att undersöka möjligheterna att driva vård- och omsorgsboendet 

Arödsdal som intraprenad.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-08-28. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD), Christina Nilsson (KD) och Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

yrkar avslag på förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 

m fl avslagsyrkande och finner att socialnämnden beslutar bifalla förslaget i hand-

lingarna. 

 

Omröstning begärs och sker enligt följande omröstningsproposition. Ja-röst för bifall till 

förslaget i handlingarna. Nej-röst till Martin Petterssons (SD) m fl avslagsyrkande. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avges åtta ja-röster och fem nej-röster. Socialnämnden har således 

beslutat att bifalla förslaget i handlingarna. 

 

Ja-röst avges av Henrik Sundström (M), Camilla Josefsson (M), Ewa Tillander (C), 

Raymond Wälsjö (L), Margareta Wendel (S), Emma Utter Eckerdal (S), Lars Eide 

Andersson (MP) och Stefan Skoglund (S).  

 

Nej-röst avges av Christina Nilsson (KD), Martin Pettersson (SD), Rose-Marie 

Antonsson (SD), Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 114 forts 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att upphäva socialnämndens beslut 2019-10-16 § 171 om att upphandla driften av vård- 

och omsorgsboendet Arödsdal samt den kommunala utförarens hemtjänst i Ljungskile, 

samt 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att driva vård- och 

omsorgsboendet Arödsdal som intraprenad. 

Reservation 

Martin Pettersson (SD) och Christina Nilsson (KD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande. 

 

Ann-Charlotte Gustafsson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 

och lämnar följande skriftliga reservation: 

 

”Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna lägger sig här på rygg och ändrar 

uppfattning om privata utförare av vård och omsorg i Ljungskile och följer sitt 

socialistiska moderparti. De är således mot fri företagsamhet och mot fortsatt 

utveckling av vård och omsorg i kommunen.” 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 115 Dnr SN 2020/00181  

Beställning av vård- och omsorgsboende 2025 

Sammanfattning 

Enligt befolkningsprognosen för Uddevalla kommun kommer antalet äldre med behov 

av vård- och omsorgsboende att öka de kommande åren. En förstudie gällande nybyg-

gnation av vård- och omsorgsboende finns framtagen. Utifrån förstudien och investe-

ringsplanen för 2021–2030 föreslås att projektering och nybyggnation med minst 40 

platser startas. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-09-01. 

Förstudie nybyggnation vård- och omsorgsboende i Uddevalla 2020-05-25. 

Befolkningsprognos 2020-05-27. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) yrkar bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att starta projektering och nybyggnation av vård- och omsorgsboende med minst 40 

antal platser på Hovhults knallar i enlighet med förstudien och investeringsplanen för 

2021–2030. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 116 Dnr SN 2020/00182  

Beställning av idéstudie inför vård- och omsorgsboende 2028 

Sammanfattning 

Enligt befolkningsprognosen för Uddevalla kommun kommer antalet äldre med behov 

av vård- och omsorgsboende att öka de kommande åren. För att möta behovet på sikt 

behöver en beställning av idéstudie inför nytt vård- och omsorgsboende inför år 2028 

med minst 40 platser göras. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-09-01. 

Befolkningsprognos 2020-05-27. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att socialnämnden tillägger i beslutet att beställningen avser en 

idéstudie om var ett nytt vård- och omsorgsboende kan byggas i de södra stadsdelarna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna inklusive eget yrkande och 

finner att socialnämnden beslutar bifalla förslaget i handlingarna inklusive yrkandet. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att till samhällsbyggnadsnämnden beställa en idéstudie om var ett nytt vård- och 

omsorgsboende inför år 2028 med minst 40 platser kan byggas i de södra stadsdelarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 117 Dnr SN 2020/00169  

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande vård-
och omsorgsboende, dnr 3.5.1-31578/2020-2 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg har beslutat att genomföra en verksamhetstillsyn 

avseende Rosenhälls Vård och omsorgsboende. Tillsynen inleds med anledning av 

uppgifter som har inkommit i de anmälningar enligt lex Sarah som Uddevalla kommun 

har gjort till IVO i juni 2020. Anmälningarna gällde bland annat utebliven omvårdnad i 

samband med skyddsombudsstopp på en av avdelningarna på Rosenhäll i april 2020. 

  

Syftet med tillsynen är att granska hur socialnämnden säkerställer att enskilda får sina 

behov av trygghet och säkerhet tillgodosedda, varpå socialnämnden ska yttra sig 

gällande interna rutiner och åtgärder i samband med skyddsombudsstopp. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-09-04. 

Socialtjänstens yttrande 2020-08-26. 

Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter från inspektionen för vård och 

omsorg, IVO, 2020-08-06. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avge socialtjänstens yttrande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 118 Dnr SN 2020/00139  

Remiss från kommunstyrelsen gällande Uddevalla kommuns 
Plan Integration 2030 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns arbetsmarknadsavdelning har i samverkan med kommunstyrelsens 

Arbetsmarknads- och integrationsutskott arbetat fram ett förslag till den övergripande 

planen Integration 2030. Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har 2020-06-03 

beslutat att sända planen till bland annat nämnder, kommunala bolag och stiftelser för 

yttrande.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-08-24. 

Arbetsmarknads och integrationsutskottets protokoll § 30, Plan Integration 2030 2020-

06-03. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse gällande övergripande Plan Integration 2030 

2020-05-20. 

Uddevalla kommuns Plan Integration 2030.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att avge socialtjänstens tjänsteskrivelse som svar på remissen avseende Plan Integration 

2030.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 119 Dnr SN 2020/00183  

Tidiga samordnande insatser - team med mobilt arbetssätt 

Sammanfattning 

Skolan och socialtjänsten lägger betydande resurser på barn och ungdomar med risk för 

att utveckla utanförskap. Både skola och socialtjänst har till uppdrag att arbeta kom-

pensatoriskt, förebyggande och främjande. Det innebär en utmaning att lyckas med 

insatser inom ramen för dessa tre delar så inte mer kostnadsdrivande insatser inom 

ramen för åtgärdande insatser krävs. I utredningen presenteras förslag på att utveckla 

förvaltningsövergripande arbetssätt för att lyckas med just detta. Utredningen har tagits 

fram i samverkan med Barn och utbildning och kommer att behandlas som ett eget 

ärende även på Barn och utbildningsnämndens sammanträde i september månad. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

Socialtjänstens och Barn och utbildnings gemensamma utredning 2020-08-20.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag till att utveckla och pröva arbetet med team med 

mobilt arbetssätt enligt förslag. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 120 Dnr SN 2020/00174  

Sammanträdesdagar 2021 för socialnämnd och arbetsutskott 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdesdagar för socialnämnden och arbetsutskottet 2021 har upp-

rättats. Förslaget innebär att arbetsutskottet sammanträder första onsdagen varje månad, 

utom januari då det inte föreligger något sammanträde. Socialnämnden sammanträder 

tredje onsdagen varje månad, utom juni och december då sammanträde föreslås tredje 

tisdagen. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-08-20. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar att ändra föreslaget datum för samman-

trädet i september 2021, från 15 till 22 september, med anledning av att beslutsunderlag 

för delårsrapport augusti ska hinna bli klart i god tid före sammanträdet. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna inklusive eget yrkande och 

finner att socialnämnden beslutar bifalla förslaget i handlingarna inklusive yrkandet.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att fastställa arbetsutskottets sammanträdesdagar 2021 enligt följande; 3 februari, 3 

mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 7 juli, 4 augusti, 1 september, 6 oktober, 3 november och 1 

december, samt 

  

att fastställa socialnämndens sammanträdesdagar 2021 enligt följande; 20 januari, 17 

februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 15 juni, 21 juli, 18 augusti, 22 september, 20 

oktober, 17 november och 14 december. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 121 Dnr SN 2020/00005  

Socialnämndens månadsmått 2020 

Sammanfattning 

För nämndens kännedom föreligger socialnämndens månadsmått augusti 2020, som är 

en månatlig sammanställning av volym och kostnadsutveckling inom socialtjänstens 

verksamheter.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga månadsmåtten till handlingarna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 122  

Information från ordföranden 

Sammanfattning 

Ordföranden informerar om följande 

• Kunskapsdag för socialnämnden 30 oktober. 

• Utbildningsdag för nya ledamöter/ersättare i socialnämnden 3 november. 

• Nätverk för ordföranden och socialchefer i Fyrbodal. 

Diskussion förs kring önskemål om fler tillfällen med fördjupad utbildning inom 

socialnämndens ansvarsområden. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 123 Dnr SN 2020/00006  

Sammanställning av inkomna synpunkter 2020 

Sammanfattning 

Enligt rutinerna för hantering av synpunkter ska en tertialvis sammanställning över 

inkomna synpunkter rapporteras till ansvarig nämnd. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens sammanställning över inkomna synpunkter maj - augusti 2020.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga sammanställningen till handlingarna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 124 Dnr SN 2020/00004  

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegerings-
ordning 2020 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

• Förteckning över beslut av förste socialsekreterare 2020-09-15. 

• Förteckning över beslut av ordföranden 2020-09-15. 

• Statistisk sammanställning av beslut fattade fr o m 2018-2020 tertial 1 inom individ- 

och familjeomsorg samt rörande äldreomsorg, LSS och avgifter. 

• Förteckning över beslut enligt alkohollagen 2020-09-09. 

• Förteckning över beslut av ordföranden 2020-09-04. 

• Förteckning över beslut av enhetschef 2020-09-04. 

• Förteckning över beslut av förste socialsekreterare 2020-09-04. 

• Arbetsutskottets beslut/protokoll 220-09-02. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att lägga anmälan om delegeringsbeslut till handlingarna 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 125 Dnr SN 2020/00003  

Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls 

 

• Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 2020-08-31 gällande lex Sarah 

(5598). 

• Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 237 gällande reviderad planeringsprocess 

för flerårsplan 2020-2023 med budget för 2021 (SN 278029 DOK). 

• Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 238, gällande bestämmande av 

sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2021 (SN 278028 DOK). 

• Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 245 gällande firmatecknare för Uddevalla 

kommun samt återkallande av beslut 2019-01-30 § 9 (SN 278030 DOK). 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 126  

Information, med anledning av fråga från Mikael Bjuhr (C), om 
vård och läkarkontakt m m för äldre  

Sammanfattning 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Christel Schemmel informerar, med anledning av 

frågor från Mikael Bjuhr (C), om hur socialtjänsten hanterat behovet av syrgas för äldre 

på vård- och omsorgsboenden i samband med Covid-19 samt i vilken omfattning 

brytpunktssamtal för palliativ vård har genomförts med patienter och anhöriga. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 127   

Information, med anledning av fråga från Camilla Josefsson 
(M), om socialtjänstens arbete under covid-19 

Sammanfattning 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Christel Schemmel informerar, med anledning av 

fråga från Camilla Josefsson (M), om hur arbetet har fungerat i socialtjänstens verk-

samheter under covid-19. Nämnden får information om rutiner kring skyddsutrustning, 

smittspårning, besöksförbud och andra åtgärder som vidtagits för att minska smitt-

spridningen samt nuläge och planering framåt gällande testtagning. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 128 Dnr SN 2020/00002  

Socialnämndens ärendebalanslista 2020 

Sammanfattning 

Fråga två, sju och åtta stryks från ärendebalanslistan med anledning av dagens 

information och anses därmed besvarade. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att stryka fråga två, sju och åtta på ärendebalanslistan. 

 


