
  
Utses att justera Nora Åkare 
Justeringens plats och tid Kilbäckskontoret 2021-11-24 kl.16:00 Paragrafer §§ 161-175  

I §§ 251-268 
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Anna-Lena Lundin 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Nora Åkare 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Socialnämnden 2021-11-17 
Förvaras hos Socialtjänsten 
Anslaget sätts upp 2021-11-25 
Anslaget tas ner 2021-12-17 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Anna-Lena Lundin 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-11-17  
 

 
Sammanträde Socialnämnden  
Plats och tid Rådhuset, Skiensalen, kl.08:30-14:20 
  
Ledamöter  SN § SN I § 

Stefan Skoglund (S), ordförande   

Henrik Sundström (M), 1:e vice ordförande   

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 2:e vice 

ordförande 

  

Camilla Josefsson (M)   

Ewa Tillander (C) § 161-175 I § 251-256, 

260-268 

Christina Nilsson (KD)   

Margareta Wendel (S)   

Nora Åkare (S)   

Lars Eide Andersson (MP)   

Rose-Marie Antonsson (SD)   

Merja Henning (UP)   
 

Tjänstgörande ersättare   

 SN § SN I § 

Martin Hollertz (M) för Martin Pettersson 

(SD) 

  

Christian Bohlin (L) för Katarina 

Torstensson (L) 

§ 161-175 I § 256 

Lars Hultberg (C) för Ewa Tillander (L)  I § 257-259 

  
 

 
 

   



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ersättare SN § SN I § 

Lars Hultberg (C) § 161-175 I § 251-256, 

260-268 

Jan-Olof Andersson (S)   

Denita Botonjic (S)   

Lars-Olof Laxrot (V)   

Leif Dolonius (UP)   
 

Övriga  SN § SN I § 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten   

Anna-Lena Lundin, administratör, 

socialtjänsten 

Barbro Isaksson, nämndsekreterare, 

socialtjänsten 

Ninni Söderving, enhetschef, socialtjänsten 

 

 

§ 161-175 

 

§ 161-162 

 

Mathias Lind, enhetschef, barn-och 

utbildning 

§ 161-162 

 

 

  Camilla Göthberg, enhetschef, socialtjänsten  § 163 

  Ronnie Lärnström, biståndshandläggare,         § 163 

  socialtjänsten 

  Maria Kullander, avdelningschef,                    § 161-164 

  socialtjänsten    

  Åsa Jarhag Håkansson, strateg, socialtjänsten § 167-169                                                  

  Tommy Jensen, 1:e socialsekreterare,                                     I § 256,  

  socialtjänsten                                                                           258-268  

  Nina Skrijelj, 1:e socialsekreterare                                          I § 258-268 

  socialtjänsten 

  Marianne Graf, biståndshandläggare,                                      I § 257 

  socialtjänsten 

                                                                                                     
  
  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 161  

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 Martin Pettersson (SD) alternativt Rose-Marie Antonsson (SD). 

Beräknad tid för justering är onsdag 24 november 2021, kl 16.00 på Kihlbäckskontoret. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar       

                                                                                                 

att välja Nora Åkare (S) till justerare och att justeringen äger rum onsdag 24 november 

2021, kl 16.00 på Kilbäckskontoret. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 162  

Information om Tidiga samordnade insatser, TSI 

Sammanfattning 

Ninni Söderving, enhetschef förebyggande enheten, socialtjänsten, och Mathias Lind, 

enhetschef grundskolans elevhälsa, barn-och utbildning, informerar om arbetet med 

tidiga samordnade insatser (TSI).  

                                                                                                                                            

TSI teamet Magneten, är ett nystartat förvaltningsövergripande projekt mellan barn-och 

utbildning och socialtjänsten i Uddevalla kommun. Projektets övergripande mål är att 

främja trygga uppväxtvillkor samt måluppfyllelse i skolan.                                                                                                                                

Fokusområden är barn, föräldrar och skola. 

TSI teamet Magneten bygger på frivillighet och arbetet utgår från ett salutogent och 

systematiskt förhållningssätt. 

Kriterierna för att Magneten ska ta sig an ett ärende är:  

 Problematisk frånvaro                                                                                               

 Måluppfyllelse    

 Normbrytande beteende 

 

                                                                                                      

Beslut 

Socialnämnden beslutar     

                                                                                                  

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 163  

Information om handläggnings- och utredningsprocessen inom 
äldreomsorgen 

Sammanfattning 

Camilla Göthberg, enhetschef biståndsenheten SoL, och Ronnie Länström, 

biståndshandläggare SoL, informerar om hur biståndsenheten arbetar med utredning, 

bedömning och beslut om insatser inom äldreomsorgen. 

 

Anmälan/ansökan inkommer och en utredning inleds. Behoven utreds enligt IBIC - 

Individens behov i centrum, enligt olika livsområden som t.ex. kommunikation, 

förflyttning, personlig vård m.m. Därefter görs en samlad behovsbedömning som leder 

fram till ett beslut om bifall eller avslag. Besluten är som regel tidsbegränsande upp till 

1 år, undantaget är beslut om vård- och omsorgsboende som gäller en längre period. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar    

                                                                                                   

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 164 Dnr SN 2021/00207 

Västra Götalandsregionens förslag kring organisering av Mini-
Maria mottagningar i Fyrbodals området 

Sammanfattning 

Frågan om Mini-Maria, en integrerad mottagning där kommun och region arbetar 

tillsammans, för unga med missbruks- och beroendeproblematik startades 2017 med en 

förstudie. Därefter har frågan utretts och processats för att komma fram till det förslag 

till arbets- och organisationsmodell som nu föreligger socialnämnden för beslut.  

Förslaget innebär i korthet att det blir en gemensam Mini-Maria-mottagning för 

Fyrbodal med huvudmottagningar i Uddevalla och Trollhättan. Övriga kommuner som 

ansluter sig har antingen fasta utbudspunkter eller mobila utbudspunkter som de 

gemensamma huvudmottagningarna bemannar.  

Samarbetet bygger på avtal med Västra Götalandsregionen och de kommuner som 

ansluter sig. Finansiering bygger på 50/50 region och kommun och efter befolkning för 

kommunerna. För Uddevallas del är framräknat en kostnad om cirka 900 tkr. Mer 

detaljerade specifikationer kring organiserande, praktiskt genomförande, arbetssätt och 

så vidare behöver hanteras i en styrgrupp i ett operativt skede.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-11-03.                                                       

Samordnade insatser för ungdomar med missbruk och beroende i Fyrbodal. 

Redovisning tilläggsuppgifter Mini Maria Fyrbodal.                                           

Följebrev till Västra Götalandsregionens (VGR) förslag kring organisering av 

MiniMaria mottagningar i Fyrbodalsområdet. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar   

                                                                                                    

att ge förvaltningen i uppdrag att verka för att Uddevalla kommun ska ansluta sig till 

Mini-Maria, som är en integrerad verksamhet i Fyrbodal för unga med missbruks- och 

beroendeproblematik.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 165 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om följande:   

 

 Covid-19  

 Vaccination                                                                                                         

 Befolkningsutvecklingen                                                                                   

 Ekonomi                                                                         

 Heltidsresan  

 Bemanningspool                             

 Varubeställning via Coop            

 Studieresa Karlstad  

 LOV – Lagen om valfrihet 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar     

                                                                                                                                              

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 166 Dnr SN 2021/00222 

Planering av fler platser på vård- och omsorgsboenden 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 september 2020, § 115, att starta 

projektering och nybyggnation av vård- och omsorgsboende på Hovhults Knallar. 

Bedömningen är nu att projektering och nybyggnation kan avvakta till framtida behov 

på 2030-talet. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-11-05. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar       

                                                                                                

att projektering och nybyggnation på Hovhults Knallar skjuts på framtiden, samt att ge 

förvaltningen i uppdrag att planera för utbyggnad av Rosenhäll. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 167 Dnr SN 2021/00193 

Bestämmelser för intraprenad som driftsform inom 
socialtjänsten  

Sammanfattning 

Socialnämnden fastställde 2016 rutiner för intraprenad som driftsform inom 

socialtjänsten. En översyn av dessa är genomförd och ett förslag till nya bestämmelser 

för intraprenad föreslås. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-11-03.                                                       

Bestämmelser för intraprenad som driftsform inom socialtjänsten. 

Tidigare bestämmelser för intraprenad som driftsform inom socialtjänsten. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar     

                                                                                                  

att godkänna bestämmelser för intraprenad som driftsform inom socialtjänsten, samt  

                                                                                                                                            

att upphäva tidigare fastställda rutiner för intraprenad som driftsform inom 

socialtjänsten.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 168 Dnr SN 2020/00262 

Förlängning av överenskommelse om Idéburet offentligt 
partnerskap, IOP, mellan Frivilligcentrum och Uddevalla 
kommun 

Sammanfattning 

Socialnämnden har en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

föreningen Frivilligcentrum om verksamhet för att skapa meningsfull gemenskap och 

motverka ofrivillig ensamhet. Befintlig överenskommelse löper ut 2021-12-31. 

Överenskommelsen föreslås att inte förlängas då perioden för överenskommelsen löper 

ut. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-11-03. 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Frivilligcentrum och 

Uddevalla kommun. 

Uppföljning av IOP Föreningen Frivilligcentrum. 

Frivilligcentrums uppsägning av IOP samarbetet med socialtjänsten 2021-09-28. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar       

                                                                                                

att inte förlänga överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap med föreningen 

Frivilligcentrum då perioden för överenskommelsen löper ut.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 169 Dnr SN 2021/00213 

Förlängning av överenskommelse om Idéburet Offentligt 
Partnerskap, IOP, mellan föreningen Soffan och Uddevalla 
kommun 

Sammanfattning 

Socialnämnden har en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

Föreningen Soffan om verksamheten på Mötesplatsen Soffan. Befintlig 

överenskommelse löper ut 2021-12-31. En förlängning av överenskommelsen föreslås 

till 2022-04-30.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-11-03. 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Föreningen Mötesplats 

Soffan i Ljungskile och Uddevalla kommun (dnr: SN 2019/180). 

Uppföljning av IOP Föreningen Mötesplats Soffan. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

                                                                                                     

att förlänga överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap med föreningen 

Soffan för perioden 2022-01-01 till 2022-04-30.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 170 Dnr SN 2021/00005 

Socialnämndens månadsrapport 2021 

Sammanfattning 

För nämndens kännedom föreligger socialnämndens månadsrapport, som är en månatlig 

sammanställning av ekonomi-, personal- och verksamhetsstatistik. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens månadsrapport november 2021. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar    

                                                                                                                                                      

att lägga månadsrapporten till handlingarna. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 171 Dnr SN 2021/00006 

Sammanställning av inkomna synpunkter 2021 

Sammanfattning 

Enligt rutinerna för hantering av synpunkter ska en sammanställning av inkomna 

synpunkter rapporteras till ansvarig nämnd. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av inkomna synpunkter oktober 2021. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar                                                                                                     

att lägga sammanställningen till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 172 Dnr SN 2021/00004 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegeringsordning 2021 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls: 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2021-11-08. 

 Förteckning över beslut av 1:e socialsekreterare 2021-11-08. 

 Arbetsutskottets protokoll.                                                                       

 Förteckning över beslut av ordföranden 2021-11-16                             

 Förteckning över beslut av 1:e socialsekreterare 2021-11-16  

 Förteckning över beslut enligt alkohollagen 2021-11-10   

Beslut 

Socialnämnden beslutar                                                                                                      

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 173 Dnr SN 2021/00003 

Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2021 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls:   

                                                                                

 Ekonomichefens beslut om revidering av bestämmelser för betalkort 2021- 10-

20 (SN 279943 dok) 

 Förändringar från Migrationsverket i anvisningsarbetet avseende asylsökande 

ensamkommande barn (SN 2021 279870 dok) 

 KF beslut 2021-10-13 § 202 Delårsrapport augusti 2021, Uddevalla kommun 

(SN 279894 dok) 

 KF beslut 2021-10-13 § 206, Arvodesberedningens översyn av Riktlinjer för 

ekonomisk ersättning till förtroendevald (SN 279942 dok) 

 KF beslut 2021-10-13 § 214, redovisning av motioner och medborgarförslag 

som inte avgjorts den 31 augusti 2021 (SN 179893 dok) 

 KF beslut 2021-10-13 § 215, Uddevalla kommuns klimatlöften inför 2022 (SN 

279892 dok) 

 KS beslut 2021-10-27 § 278, Reviderad fördelning år 2022 av statsbidrag för 

nyanländas etablering (SN 279945 dok) 

 KS beslut 2021-10-27 § 279 Fastställande av 

kommungemensamma internkontrollpunkter 2022 (SN 179944 dok)    

 

                                                                          

Beslut 

Socialnämnden beslutar     

                                                                                                                                              

att lägga anmälan om inkomna skrivelser till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 174  

Information från ordföranden 

Sammanfattning 

Ordföranden informerar om följande: 

 

 Socialnämndens möte med revisorerna                              

 Socialnämndens presidium har träffat hälso-och sjukvårdsnämndens 

presidium                   

 Träffat demensföreningen 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 175 Dnr SN 2021/00002 

Socialnämndens ärendebalanslista 2021 

Sammanfattning 

Frågan om Barn i riskzon stryks från ärendebalanslistan, i och med dagens 

information.                                                                                                                          

                                                                                                                                            

Camilla Josefsson (M) önskar information om verksamhetsområde hälso-och sjukvård, 

av MAS och en sjuksköterska. 

                                                                                                                     

Beslutsunderlag 

Socialnämndens ärendebalanslista november 2021. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar   

                                                                                                                                              

att stryka frågan om barn i riskzon samt notera önskemålet på ärendebalanslistan.  
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