
  
Utses att justera Ewa Tillander 
Justeringens plats och tid Kilbäckskontoret 2022-04-25 kl. 16:00 Paragrafer §§ 49-64  

I §§ 90-120 
  
Underskrift sekreterare ………………………………………………  
 Anna-Lena Lundin §§ 49-64   Anna Ruthberg I §§ 90-120 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Ewa Tillander 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Socialnämnden 2022-04-20 
Förvaras hos Socialtjänsten 
Anslaget sätts upp 2022-04-26 
Anslaget tas ner 2022-05-18 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Anna-Lena Lundin 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-04-20  
 

 
Sammanträde Socialnämnden  
Plats och tid Rådhuset, Skiensalen, kl.8:30- 14:40 med ajournering 14:00-14:15 
  
Ledamöter  SN § SN I § 

Stefan Skoglund (S), ordförande   

Henrik Sundström (M), 1:e vice ordförande § 49-64 I§ 90-116 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 2:e vice 

ordförande 

§ 49-54, 

56-64 

 

Camilla Josefsson (M)   

Ewa Tillander (C)   

Katarina Torstensson (L)   

Margareta Wendel (S) 

Nora Åkare (S) 

 

§ 49-64 

 

I § 90-102, 

104-120 

Jan-Olof Andersson (S)   

Martin Pettersson (SD)   

Rose-Marie Antonsson (SD), deltar på 

distans 

  

   
 

Tjänstgörande ersättare   

 SN § SN I § 

David Sahlsten(KD) för Christina Nilsson 

(KD) 

Denisa Botonjic (S) för Christina Nilsson 

(KD) 

Leif Dolonius (UP) för Merja Henning 

(UP) 

§ 49-64 

 

 

 

 

 

I § 90-101, 

103-120 

I § 102 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Nina Andersson (C) för Ann-Charlott 

Gustafsson (UP) 

Denisa Botonjic (S) för Nora Åkare (S) 

Denisa Botonjic (S) för Henrik Sundström 

(M) 

 

§ 55 

 

 

 

I § 103 

I § 117-120 

   

  
Ersättare  SN § SN I § 

Nina Andersson (C) § 49-54, 

56-64 

I § 90-120 

 

Denisa Botonjic (S) § 49-64 I § 90-101, 

104-116 

Leif Frisk (SD)   

   
 

Övriga  SN § SN I § 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten 

Angela Wagnervik, administrativ chef, 

socialtjänsten 

Malin Normann, sektionschef 

socialpsykiatri, socialtjänsten 

Curt-Göran Crantz, vik. 

verksamhetsutvecklare, socialtjänsten 

Madelene Welander, enhetschef, 

socialtjänsten 

Annikki Norén, sektionschef, socialtjänsten 

Pernilla Gilvad, tillståndshandläggare, 

socialtjänsten, deltar på distans 

Åsa Jarhag Håkansson, strateg, 

socialtjänsten 

Roya Olfatipourgilan, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten 

Julia Svendberg, socialsekreterare, 

socialtjänsten 

Roland Lantz, socialsekreterare, 

socialtjänsten 

Henrik Ahnberg, 1:e biståndshandläggare, 

socialtjänsten 

Tommy Jensen, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten 

Sandra Olofsson, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten 

Camilla Göthberg, enhetschef. 

socialtjänsten 

Ingela Söder, biståndshandläggare, 

socialtjänsten 

 

 

 

§ 49-51 

 

§ 52 

 

§ 53 

 

§ 54 

§ 55 

 

§ 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I § 91 

 

I § 91 

 

I § 90, 92-94 

 

I  § 95-97 

 

I § 98-116 

 

I § 98-116 

 

I § 117 

 

I § 117 

Anna Ruthberg ,nämndsekreterare, 

socialtjänsten 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Anna-Lena Lundin, administratör, 

socialtjänsten 

 

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49  

Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Upprop förrättas, justerare väljs och tid och plats för justering bestäms. I tur att justera 

är Ewa Tillander (C) alternativt Katarina Torstensson (L). Beräknad tid för justering är 

måndag 25 april 2022, kl. 16:00 på Kilbäckskontoret. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att välja Ewa Tillander (C) till justerare och att justering äger rum måndag 25 april 

2022 kl. 16:00 på Kilbäckskontoret. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50  

Information avseende Förändringar i hemmaplanslösningar 
missbruksvården 

Sammanfattning 

Malin Normann, sektionschef för missbruk, socialpsykiatri och personlig assistans på 

socialtjänsten informerar om beslut om kommande förändringar inom missbruksvården. 

Förändringarna görs för att i högre grad kunna tillgodose vård på hemmaplan och 

minska köp av externa placeringar.  

Översynen har bestått av intervjuer med brukare, personal på boenden, socialsekreterare 

samt enhetschefer. Man har diskuterat vad som fungerar bra, vad som kan bli bättre, 

kompetens, sysselsättning mm. Översynen har lett fram till åtgärder såsom 

omfördelning/utökning av personal, kompetenshöjning, samverkan mellan 

verksamheter, individanpassade sysselsättningar, andra former för drogtestning.  

Vinster av förändringen blir bland annat ökad kvalitet i stödinsatserna som ger bättre 

resultat och effekter i det direkta brukararbetet vilket bedöms kunna leda till ett minskat 

behov av köpt vård.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51  

Information, med anledning av fråga från Ewa Tillander (C) om 
hur kommunen arbetar med självmordsprevention inom ramen 
för barn och ungas psykiska hälsa 

Sammanfattning 

Malin Normann, sektionschef för missbruk, socialpsykiatri och personlig assistans på 

socialtjänsten informerar om hur kommunen arbetar med självmordsprevention inom 

ramen för barn-och ungas psykiska hälsa. 

 Samverkan med psykiatrin i närsjukvårdsgrupper, vilket gett effekter av tex 

tidiga samordnade insatser (TSI), föreläsningar och informationsmaterial.  

 Arbetet med suicidprevention bygger på arbetet att främja psykisk hälsa 

generellt inom alla socialtjänstens verksamheter. Grundläggande 

kompetensutveckling inom suicidprevention har i hög utsträckning erbjudits till 

medarbetare inom socialtjänsten.  

 Både inom avdelningen barn- och unga och avdelningen vuxna, erbjuds olika 

former för individuella insatser och gruppinsatser, vilka utformas utifrån behov.  

 Generellt pågår arbete inom alla verksamheter att främja psykisk ohälsa och 

motverka känsla av ensamhet.  

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr SN 2022/00076 

Revidering av socialtjänstens ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete 

Sammanfattning 

Nuvarande dokument för ledningssystemet ”Socialtjänstens ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete” med dnr SN/2018/156 har uppdaterats och reviderats med 

syfte att komplettera utifrån SOSFS 2011:9 samt förenkla och förtydliga dokumentets 

innehåll. Syftet med ledningssystem för systematiskt ledningsarbete är att styra 

verksamheten så att rätt saker görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt, skapa nytta för 

mottagarna och säkra att den enskilde får insatser av god kvalitet och skyddas från 

missförhållande. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-04-11    

Socialtjänstens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna socialtjänstens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt 

SOSFS 2011:9.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr SN 2022/00031 

Remiss från Justitiedepartementet gällande Förbättrade 
åtgärder när barn misstänks för brott, SOU 2022:1 

Sammanfattning 

En remiss har inkommit från Regeringskansliet, Justitiedepartementet med begäran om 

yttrande avseende SOU 2022:1, Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott. Syftet 

med förslagen som lämnas är att förbättra regelverket och säkerställa att en hög grad av 

rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i sådana utredningar. En utgångspunkt för 

uppdraget har varit att tidiga och ändamålsenliga insatser från samhällets sida kan 

hindra en negativ spiral med fortsatt brottslighet och bidra till att barn får den hjälp och 

det stöd som de behöver. Socialtjänsten ställer sig positiv till förlagen som lämnas.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-04-05.  

Socialtjänstens yttrande gällande Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott, SOU 

2022:1, 2022-04-08.  

Följebrev till Remiss från Regeringskansliet, Justitiedepartementet om Förbättrade 

åtgärder när barn misstänks för brott, SOU 2022:1, 2022-01-31.  

Sammanfattning av Remiss från Regeringskansliet, Justitiedepartementet om 

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott, SOU 2022:1. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

                                                                                                                                          

att till Regeringskansliet, Justitiedepartementet avge socialtjänstens yttrande som 

remissvar i ärendet.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr SN 2022/00084 

Information om Försäkringskassans ändringar av 
Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om 
assistansersättning 

Sammanfattning 

Försäkringskassan har sedan 2019 gjort en ny tolkning av 51 kap 19 § Social-

försäkringsbalken (SFB) som berör insatsen biträde av personlig assistent eller 

ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans enligt 9§2 LSS. Tolkningen 

medför att Försäkringskassan enbart gör direktutbetalning till kommunerna av 

retroaktivt beviljad assistansersättning i de fall personlig assistans verkställts av 

kommunen i egen regi. Om brukaren valt extern assistansanordnare, sker utbetalningen 

av den retroaktivt beviljade assistansersättningen till brukaren eller assistansanordnaren, 

trots att kommunen redan ersatt kostnaderna för assistansen. Detta ger ekonomiska 

konsekvenser för socialtjänsten eftersom möjligheten att få retroaktiv ersättning ej 

längre är möjlig.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-04-05.  

Socialtjänstens skrivelse 2022-04-08. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att lägga informationen om retroaktiv assistansersättning till handlingarna.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Dnr SN 2022/00087 

Ansökan från Uddevalla Pizzeria om tobakstillstånd enligt 5 
kap. 3 §, lagen om tobak och liknande produkter 

Sammanfattning 

Mir Zangana ansöker om tillstånd att sälja tobak vid Uddevalla Pizzeria. Ansökan avser 

stadigvarande försäljning. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-04-13.  

Socialtjänstens utredning 2022-04-12.  

Ansökan om serveringstillstånd 2021-09-15.  

Jäv 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller beslut i 

ärendet. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att avslå Uddevalla pizzerias ansökan om tobakstillstånd i enlighet med 5 kap. 2 § Lag 

om tobak och likande produkter, enligt ansökan om stadigvarande försäljning vid 

Uddevalla Pizzeria, Västgötavägen 24, 451 34 Uddevalla.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 Dnr SN 2022/00078 

Ansökan från HSB om subvention för trygghetsboende  

Sammanfattning 

HSB:s stiftelse Jakobsberg har inkommit med en ansökan om trygghetsboende på 

Sofiedal samt subvention för trygghetsboendets gemensamhetslokal. Bedömningen är 

sökande uppfyller de kriterier som krävs för att vara ett trygghetsboende samt för att 

subvention ska utgå. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-04-11 

Ansökan om trygghetsboende på Sofiedal Ljungskile 2022-04-04 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att bevilja HSB:s stiftelse Jakobsberg en subvention för gemensamhetslokalen på 

trygghetsboendet Sofiedal i Ljungskile från och med 1 maj 2022 med 90 000 kronor per 

år under förutsättning att fastställda kriterier för trygghetsboende uppfylls och att 

gemensamhetslokalen upplåtes till socialnämndens aktivitetscentra 

(trygghetsvärdens/aktivitetssamordnarens verksamhet), samt 

 

att regelbundet och minst en gång per år ompröva beslutet om subvention genom att 

följa upp verksamheten på trygghetsboendet på Sofiedal i Ljungskile. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 57 Dnr SN 2022/00021 

Remiss från VästKom gällande förslag om Samverkansavtal 
digitala hjälpmedel 

Sammanfattning 

Socialnämnden bereds möjlighet att yttra sig över remissen om Samverkansavtal 

digitala hjälpmedel mellan Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Västra 

Götaland.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 12 april 2022. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att ställa sig positiva till förslaget om Samverkansavtal digitala hjälpmedel. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 58  

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om följande: 

 Evakueringsboende för flyktingar från Ukraina 

 Covid-19 

 Sommarvikarier 

 Befolkningsprognos 

 Medborgardialog 

 Ekonomi 

Beslut 

Socialnämnden beslutar   

 

att notera informationen till protokollet. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 59 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 april 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga månadsrapporten till handlingarna. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr SN 2022/00006 

Sammanställning av inkomna synpunkter 2022 

Sammanfattning 

Enligt rutinerna för hantering av synpunkter ska en sammanställning av inkomna 

synpunkter rapporteras till ansvarig nämnd. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning synpunkter mars 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar   

 

att lägga sammanställningen till handlingarna. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 61 Dnr SN 2022/00004 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegeringsordning 2022 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning anmäls: 

1. Förteckning över beslut fattade av socialchef 2022-04-11 

2. Förteckning över beslut fattade gällande tillståndsenheten 2022-04-11 

3. Förteckning över beslut fattade av enhetschef 2022-04-07 

4. Förteckning över beslut fattade av förste socialsekreterare 2022-04-07 

5. Förteckning över beslut fattade av ordförande 2022-04-07 

6. Förteckning över beslut fattade av ordförande 2022-03-07 

7. Arbetsutskottets protokoll 

8. Förteckning över beslut fattade av ordförande 2022-04-19 

9. Förteckning över beslut fattade av förste socialsekreterare 2022-04-13 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-04-11 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 62 Dnr SN 2022/00003 

Anmälan om inkomna skrivelser m.m. 2022 

Sammanfattning 

Följande skrivelser har inkommit: 

1. Beslut från IVO gällande gruppbostad (SN 2021/210) 

2. Beslut från IVO gällande hälso-och sjukvård (SN 2020/194) 

3. Skrivelse från en församling i Göteborg 

4. Ansökan samt avslag gällande intraprenad Kapelle (2022/80) 

5. Justering av kommunbidrag 2022 (SN 280540 dok) 

6. Beslut 2022-02-23 § 70 revidering av förutsättningar för budgetdialogen 2022 

(SN 280463 dok) 

7. Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2021 (SN 2022/83) 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-04-08 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan om inkomna skrivelser till protokollet.  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 63  

Rapport från nämnden 

Sammanfattning 

Socialnämndens ordförande informerar om följande: 

 Förtroendevalda kan utnyttja praktikdagar för att besöka socialtjänstens 

verksamheter 

 Träffat Saronhuset/Noras akutboende och diskuterat deras verksamhet 

 Budgetdialogen pågår och beslut om budget ska tas i kommunfullmäktige i juni 

Beslut 

Socialnämnden beslutar         

 

att notera informationen till protokollet. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 64 Dnr SN 2022/00002 

Socialnämndens ärendebalanslista 2022 

Sammanfattning 

Efter dagens information med anledning av fråga från Ewa Tillander (C) om hur 

kommunen arbetar med självmordsprevention inom ramen för barn och ungas psykiska 

hälsa, stryks den punkten från ärendebalanslistan. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att efter dagens information, stryka punkten om hur kommunen arbetar med 

självmordsprevention inom ramen för barn och ungas psykiska hälsa från 

ärendebalanslistan. 
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