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Sammanträde Socialnämnden  
  
Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve kl 08:30 tisdagen den 16 juni 2020  
  
Ordförande Ann-Charlott Gustafsson 
  
Sekreterare Anna-Lena Lundin 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för justering 
I tur att justera: Nora Garbaya Åkare (S) alternativt Rose-Marie Antonsson 

(SD) 

Beräknad tid: tisdag 23 juni 2020, kl 16:00 

 

2.  Information från förvaltningen  

3.  Ansökan från GIM AB om serveringstillstånd enligt alkohollagen 
Dnr SN 2020/00134  

(Handlingar kommer senare) 

 

4.  Ändring av delegeringsordningen gällande utreseförbud  
Dnr SN 2020/00129  

 

5.  Information om avgifter - LSS  

6.  Information om avtalsuppföljning LOV   

7.  Avslut av uppdrag i socialnämndens styrkort 2020 
Dnr SN 2020/00115  

 

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

 

9.  Information från ordföranden  

10.  Socialnämndens månadsmått 2020 
Dnr SN 2020/00005  

(Handlingar kommer senare) 
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Föredragningslista Föredragande 

11.  Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning 

2020 
Dnr SN 2020/00004  

 

12.  Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 

Dnr SN 2020/00003  
 

13.  Socialnämndens ärendebalanslista 2020 
Dnr SN 2020/00002 

 

 

INDIVIDÄRENDEN ENLGIT 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. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(3) 

2020-06-05 Dnr SN 2020/00129 

  

 

Handläggare 

Processtödjare Lisa Svanberg 

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

 

Ändring av delegeringsordningen gällande utreseförbud  

Sammanfattning 

Riksdagen har beslutat om en ny lagstiftning gällande utreseförbud för barn och unga 

under 18 år. Den nya lagstiftningen är införd i Lag med särskilda bestämmelser om vård 

av unga (LVU) och börjar gälla 2020-07-01. Med anledning av detta föreligger behov 

av att delegera beslutsfattande avseende utreseförbud till socialnämndens arbetsutskott 

samt socialnämndens ordförande och vice ordförande i de frågor som lagstiftningen 

medger det.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-06-05. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att delegera beslut enligt 31b § Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) att hos Förvaltningsrätten ansöka om utreseförbud till socialnämndens 

arbetsutskott,  

 

att delegera beslut enligt 31d § Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) om tillfälligt utreseförbud till socialnämndens arbetsutskott, socialnämndens 

ordförande och vice ordförande samt 

 

att delegera beslut enligt 31i § Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) om ett tillfälligt undantag från beslutat utreseförbud till socialnämndens 

arbetsutskott.  

 

Ärendebeskrivning 

Riksdagen har beslutat om en ny lagstiftning, ett sk. utreseförbud.  Lagstiftningen som 

träder i kraft 2020-07-01 förs in i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU).  

 

Ett utreseförbud ska skydda barn under 18 år från att föras utomlands eller lämnar 

Sverige i syfte att ingå äktenskap, en äktenskapsliknande förbindelse eller för att 

könsstympas. För att någon under 18 år ska kunna förbjudas att lämna Sverige ska det 

finnas en påtaglig risk att detta ska ske.  
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I de fall ett utreseförbud är aktuellt kommer det i många fall även vara aktuellt med vård 

enligt LVU och då framför allt med stöd av 2 § LVU. Det kan dock finnas enstaka 

situationer då förutsättningarna för vård enligt LVU inte är uppfyllda, men att ett 

utreseförbud ändå är nödvändigt till skydd för barnet och beslut om detta kan då ändå 

fattas.  

 

Ett beslut om utreseförbud beslutas av förvaltningsrätten efter ansökan av 

socialnämnden. Socialnämndens ansökan ska innehålla en redogörelse för den unges 

förhållanden, de omständigheter som utgör grund för att den unge behöver skyddas 

genom ett utreseförbud, tidigare vidtagna åtgärder, hur relevant information lämnats till 

den unge, vilket slags relevant information som lämnats och den unges inställning. 

Beslut att ansöka om utreseförbud kan enligt 10 kap 4 § Socialtjänstlagen delegeras till 

arbetsutskott.  

 

Om ett utreseförbud har beslutats av förvaltningsrätten av ska socialnämnden inom sex 

månader från dagen för beslutet pröva om utreseförbudet ska upphöra. Denna fråga ska 

därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning. Om det inte längre 

finns skäl för ett utreseförbud, ska socialnämnden besluta att utreseförbudet ska 

upphöra. Ett utreseförbud upphör senast när den unge fyller 18 år.  

 

Socialnämnden får besluta om tillfälligt utreseförbud, om det är sannolikt att ett 

utreseförbud behövs och rättens beslut om utreseförbud inte kan avvaktas med hänsyn 

till risken för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige. Ett beslut om tillfälligt 

utreseförbud gäller omedelbart. Beslut om tillfälligt utreseförbud kan enligt 10 kap 4 § 

Socialtjänstlagen delegeras till arbetsutskott. Om socialnämndens/arbetsutskottets beslut 

om tillfälligt utreseförbud inte kan avvaktas får även ordförande eller vice ordförande 

enligt 31d§ LVU besluta om beslutsfattandet har delegerats till dessa.  

 

Det finns också i den nya lagstiftningen möjlighet för socialnämnden att för en viss resa 

fatta beslut om ett tillfälligt undantag från ett utreseförbud. Ett sådant beslut får endast 

fattas om det inte finns någon risk för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige 

eller under resan förs eller beger sig till annat land i syfte att ingå äktenskap eller en 

äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. Beslut om tillfälligt undantag från 

utreseförbud kan enligt 10 kap 4 § Socialtjänstlagen delegeras till arbetsutskott. 

 

Ett utreseförbud eller ett tillfälligt utreseförbud innebär hinder för utfärdande av pass, 

skäl för återkallelse av pass och möjlighet att omhänderta pass. I de fall där ett barn har 

fått beslut om ett tillfälligt undantag från ett utreseförbud kan ett provisoriskt pass 

utfärdas. Detta regleras i passlagen.  

 

Om någon för ett barn ur Sverige där beslut fattats om utreseförbud eller tillfälligt 

utreseförbud kan denne dömas till fängelse i högst två år. Även vid försök till brott kan 

fängelsestraff utdömas.  
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Då lagstiftningen är ny är inga beslut avseende utreseförbud delegerade och enda 

beslutfattare är därför socialnämnden. För att underlätta och möjliggöra tätare 

intervaller mellan beslutsfattande samt att kunna fatta beslut i en brådskande situation 

föreslås att delegera beslut om ansökan om utreseförbud, beslut om tillfälligt 

utreseförbud samt beslut om ett tillfälligt undantag från beslutat utreseförbud till 

socialnämndens arbetsutskott samt beslut om tillfälligt utreseförbud även till 

socialnämndens ordförande samt vice ordförande.  

 

 

 

 

Roger Granat Lisa Svanberg 

Socialchef Processtödjare 

Skickas till 

Kerstin Windemo, sektionschef 

Lena Hansson, enhetschef 

Annica Johansson, enhetschef 

Sandra Sundblad, enhetschef 

Lisa Svanberg, processtödjare 
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Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

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

 

Avslut av uppdrag i socialnämndens styrkort 2020 

Sammanfattning 

Socialnämndens styrkort innehåller nämndstrategier, uppdrag och mått. Socialnämnden 

har 13 egna uppdrag. Ett av uppdragen rörande försörjningsstöd föreslås avslutas då 

socialnämnden inte längre har ansvar för frågan. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-05-25 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att avsluta uppdraget om att samverka kring personer som uppbär försörjningsstöd i 

syfte att lyfta fler ur långvarigt bidragsberoende, då ansvaret för försörjningsstöd sedan 

2020-02-15 inte längre finns inom socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens styrkort innehåller nämndstrategier, uppdrag och mått. Socialnämnden 

har 13 egna uppdrag. Ett av uppdragen lyder ” Socialnämnden ska tillsammans med 

kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden samverka tätare kring personer 

som uppbär försörjningsstöd i syfte att lyfta fler ur långvarigt bidragsberoende.” 

 

Ansvaret för försörjningsstödsverksamheten flyttades den 15 februari över till 

arbetsmarknadsavdelningen. Syftet och målsättningen med förändringar är att fler 

kommuninvånare med försörjningsstöd ska komma ut i egenförsörjning, att skapa en 

väg in för kommuninvånare samt att få en effektivare organisation. 

 

Förvaltningen föreslår att uppdraget avslutade, så ansvaret för försörjningsverksamheten 

inte längre tillhör socialnämnden. 

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 
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Skickas till 

Socialtjänstens ledningsgrupp 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

 

2020-06-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr SN 2020/00115  

Avslut av uppdrag i socialnämndens styrkort 2020 

Sammanfattning 

Socialnämndens styrkort innehåller nämndstrategier, uppdrag och mått. Socialnämnden 

har 13 egna uppdrag. Ett av uppdragen rörande försörjningsstöd föreslås avslutas då 

socialnämnden inte längre har ansvar för frågan. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-05-25. 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

  

att avsluta uppdraget om att samverka kring personer som uppbär försörjningsstöd i 

syfte att lyfta fler ur långvarigt bidragsberoende, då ansvaret för försörjningsstöd sedan 

2020-02-15 inte längre finns inom socialnämnden. 
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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 

Socialnämndens styrkort innehåller nämndstrategier, uppdrag och mått. Socialnämnden 

är tilldelad 12 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. Tiden föreslås förlängas 

för uppdraget om att erbjuda alla anställda heltid och deltid som en möjlighet. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-05-25 

Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm inom kommunals avtalsområde på 

socialtjänsten i Uddevalla kommun 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att förlänga tiden med ett år för uppdraget ”samtliga 

nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att Uddevalla kommun ska 

vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda alla anställda 

heltid, och deltid som en möjlighet”. 

 

att föreslå kommunfullmäktige att revidera Riktlinjer för tillämpning av heltid som 

norm inom kommunals avtalsområde på socialtjänsten i Uddevalla kommun, så att en 

successiv tillämpning av riktlinjerna kan möjliggöras i takt med att socialtjänstens 

samplaneringsområden går in i heltidsresan och efter att Sveriges kommuner och 

regioners och Kommunals centrala förhandling är klar. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens styrkort innehåller nämndstrategier, uppdrag och mått. Socialnämnden 

är tilldelad 12 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. Ett av uppdragen lyder 

”samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att Uddevalla 

kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda 

alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet”.  

 

Arbetet med heltidsresan påbörjades redan 2019 och under hösten startade Rosenhäll 

som första område inom projektet. Målet var att alla verksamheter skulle vara igång vid 

årsskiftet 2020/2021 men arbetsgivaren och kommunal har pausat arbetet. Anledningen 

till pausen var att det behövdes arbetas fram vägledning om hur avtalet skulle tolkas och 

hur samplaneringsområden skulle kunna planeras och hanteras för att komma vidare i 
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projektet. Arbetsgivaren avvaktar Sveriges kommuner och regioners och kommunals 

centrala förhandling. 

 

Eftersom arbetet med heltidsresan har pausats och arbetsgivaren inväntar den centrala 

förhandlingen behöver tidsplaneringen för projektet revideras. Det innebär också att 

uppdraget från kommunfullmäktige behöver förlängas med ett år.  

 

Ytterligare en effekt blir att riktlinjerna för tillämpning av heltid som norm inom 

Kommunals avtalsområde på socialtjänsten, antagna av kommunfullmäktige 2019-05-

08, behöver revideras. Befintliga regler anger att alla medarbetare som anställs från och 

med 2020-01-01 anställs på heltid och inom hela socialtjänsten. Detta fungerar inte väl 

praktiskt utan bör anpassas till heltidsresans samplaneringsområden. Revideringen bör 

innebära att riktlinjerna möjliggör en successiv tillämpning i takt med att socialtjänstens 

samplaneringsområden går in i heltidsresan och efter att Sveriges kommuner och 

regioners och Kommunals centrala förhandling är klar. 

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

 

2020-06-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr SN 2020/00116  

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 
2020 

Sammanfattning 

Socialnämndens styrkort innehåller nämndstrategier, uppdrag och mått. Socialnämnden 

är tilldelad 12 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. Tiden föreslås förlängas 

för uppdraget om att erbjuda alla anställda heltid och deltid som en möjlighet. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-05-25. 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

  

att föreslå kommunfullmäktige att förlänga tiden med ett år för uppdraget ”samtliga 

nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att Uddevalla kommun ska 

vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda alla anställda 

heltid, och deltid som en möjlighet”. 

 



UaFS     

  Blad 1 

 

RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV HELTID SOM NORM INOM 

KOMMUNALS AVTALSOMRÅDE PÅ SOCIALTJÄNSTEN I UDDEVALLA 

KOMMUN 

 

Antagna av kommunfullmäktige 8 maj § 127. 

 

 

1. Alla medarbetare som anställs från och med 2020-01-01 anställs på heltid. 

Lagstadgade ledigheter tillämpas för anställningar från och med detta datum.  

  

2. Alla som i dagsläget arbetar deltid erbjudas heltid. Frågan om heltid ställs en 

gång per år vid medarbetarsamtalet med start vid 2020 års medarbetarsamtal. 

Frågan om heltid besvaras med jakande svar eller nekande svar. Vid jakande 

svar kommer arbetsgivare och medarbetare överens om datum för övergång 

till heltid. Vid nekande svar kvarstår befintlig tjänstgöringsgrad. Övriga upp- 

och nedgångar i tjänst medges inte. 

  

3. Alla som har heltidsanställning men arbetar deltid tillfrågas om heltid en gång 

per år vid medarbetarsamtalet med start vid 2020 års medarbetarsamtal. Vid 

jakande svar kommer arbetsgivare och medarbetare överens om datum för 

återgång till heltid. Vid nekande svar kvarstår befintlig tjänstgöringsgrad. 

Övriga upp- och nedgångar i tjänst medges inte. 

 

4. Medarbetare som väljer att arbeta deltid arbetar efter samma regelverk som 

medarbetare som arbetar heltid i frågor som exempelvis antal arbetspass, 

arbetspassens längd, rastens längt och rörlighet mellan enheter 
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Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

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

 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 

delegeringsordning 2020 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2020-06-08. 

 Förteckning över beslut av förste socialsekreterare 2020-06-08. 

 Förteckning över beslut av enhetschef 2020-06-08.  

 Förteckning över beslut enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande 

produkter 2020-06-08. 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2020-05-26. 

 Arbetsutskottets beslut/protokoll 2020-06-03. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 
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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 

 Beslut från IVO 2020-06-02 gällande vård -och omsorgsboende (SN 2019/144). 

 KS beslut 2020-05-27, ansökan ur effektiviseringsfonden 2020 avseende 

läkemedelshantering via robot (SN 2020/96). 

 KS beslut 2020-05-27 § 159, Justering av kommunbidrag 2020 (SN 277745 DOK). 

 KF beslut 2020-05-13 § 117, Antagande av riktlinjer för arbetet med nationella 

minoriteter (SN 2019/259). 

 KF beslut 2020-05-13 § 129 om fyllnadsval efter P-E Holmberg (S) som ledamot i 

socialnämnden (SN277710 DOK). 

 KF beslut 2020-05-13 § 118 gällande Antagande av Riktlinjer för Uddevalla 

kommuns sociala investeringsmedel (SN 277709 DOK). 

 Beslut från IVO gällande lex Sarah (4746). 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

 
 



    

 

Socialnämndens ärendebalanslista juni 2020 

 

Initierats Fråga Kommentar 

 

2019-11-20 § 190 

 

Christina Nilsson (KD) önskar informa-

tion om hur socialtjäsnten möter beho-

vet av olika typer/grader av demens-

vård. 

 

 

2019-12-17 § 204 Stefan Skoglund (S) önskar information 

om hur socialtjänsten planerar att arbeta 

med anhörigstöd. 

 

 

2019-12-17 § 204 Jan-Olof Andersson (S) önskar infor-

mation om anhöriganställningar inom 

socialtjänsten. 

 

 

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. 

 

 

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

om vilken samverkan socialtjänsten har 

med idéburna sektor. 

 

 

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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