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Sammanträde 
Plats och tid 

Socialnämnden 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-04-15 

Stadshuset, lokal Bäve, kl 08:30-10:30 

Ledamöter SN § SNI § 

Tjänstgörande ersättare 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

Underskrift 

Justerandes signatur 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), ordförande 
Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande 
Camilla Josefsson (M) 
Mikael Bjuhr (C) 
Christina Nilsson (KO) 
Rose-Marie Antonsson (SD) § 49-63 I§ 88-92, 

94-107 
I§ 88-92, 
94-107 

Martin Pettersson (SD) § 49-63 

Merja Henning (UP) 

Eva Tillander (C) för Henrik Sundström 
(M) 
Martin Telinius (KD) för Raymond Wälsjö 
(L) 
Lars Eide Andersson (MP) för Margareta 
Wendel(S) 
LeifDolonius (MP) för Nora Garbaya 
Åkare (S) 

Stefan Skoglund (S) 
stadshuset 2020-04-22 kl 16:00 

Anna-Lena Lundin 
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SN § SN I§ 

Paragrafer § 49-63 
I§ 88-107 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Socialnämnden 2020-04-15 
Socialtjänsten stadshuset 
2020-04-23 
2020-05-15 L _ 
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Anna-Lena Lundin 



Ersättare 

Övriga 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-04-15 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten 
Anna-Lena Lundin, sekreterare 
socialtjänsten 

Justerandes~ur )g_ Utdragsbestyrkande 

SNI § 

SN § SNI § 



§ 49 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-04-15 

Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för 
justering 

SammanfaHning 

Upprop förrättas, justerare väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Stefan 
Skoglund (S) alternativt Margareta Wendel (S). Beräknad tid för justering är onsdag 22 
april 2020, kl 16:00. 

Per-Erik Holmberg (S) har avsagt sig sitt uppdrag. Avsägelsen beviljades på 
kommunfullmäktige 2020-04-08. 

Punkt sex på föredragningslistan utgår från dagens sammanträde och tas upp vid ett 
senare tillfälle. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att välja Stefan Skoglund (S) till justerare och att justeringen äger rum onsdag 22 april 
2020, kl 16.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§50 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om följande: 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-04-15 

• Corona- nuläge, personal och skyddsutrustning, information från NU
sjukvården 

• Budgetdialog - kostnader i samband med Corona 
• Beslut om tillfällig nivå av habiliteringsersättning LSS under april-juni 202 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-04-15 

§51 Dnr SN 2020/00085 

Överenskommelse om intraprenad inom socialtjänsten för 
gruppbostäderna Agnebergsgatan, Aprilvägen, Decembergatan 
och Torggatan 

Sammanfattning 

Socialnämnden har sedan maj 20 l 7 en överenskommelse om intraprenad för 
gruppbostäderna Agnebergsgatan, Aprilvägen, Decembergatan och Torggatan. 
Intraprenaden avser 24 gruppboendeplatser. Syftet med intraprenaden är att öka 
delaktighet, inflytande och ansvarstagande hos medarbetare. 

En ny överenskommelse för intraprenaden är framtagen, då befintlig överenskommelse 
löper ut den 30 april 2020. Den nya överenskommelsen avser 3 år. 

Ordföranden föreslår att förlänga befintliga överenskommelsen till 2020-12-31. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-04-07. 
Överenskommelse för intraprenad inom socialtjänsten. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att förlänga befintlig överenskommelse till 2020-12-31. 

Justerandes sigru11if Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-04-15 

§52 Dnr SN 2020/00083 

Utvärdering av Uddevalla kommuns samarbetspartners Coop 
samt Äsperödsköket 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens måltidsservice har genomfört en utvärdering av 
Uddevalla kommuns samarbetspartnersCoop och Äsperödsköket. En enkät har delats ut 
till brukare som beställer matkassar och eller matlådor. Utvärderingen uppvisar 
generellt en positiv bild av tjänsten kring matkassar och matlådor. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-24 
Utvärdering av Uddevalla kommuns samarbetspartner Coop 
Utvärdering av matleveranser från Äsperödsköket 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

U t drags bestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-04-15 

§53 Dnr SN 2019/00276 

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Stefan Skoglund 
(S) om att utreda bildandet av en kooperativ hyresrättsförening 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Stefan Skoglund (S) till 
Socialnämnden gällande; att upphandla partner för att utreda bildandet utav en 
kooperativ hyresrättsförening. 

Socialnämnden är positiv till alternativa boendeformer men anser inte att 
bostadsbildande ligger inom socialnämndens ansvarsområde. 

Nämnden godkänner, på Stefan Skoglund (S) initiativ, att till remissvaret bifoga Nässjö 
kommuns beskrivning av upphandling av kooperativ hyresrättsförening. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-04. 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-17 § 325 Motion från Stefan Skoglund 
(S) om att utreda bildandet av en kooperativ hyresrättsförening. 
Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en kooperativ 
hyresrättsförening, ankomstdatum 2019-12-17. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att som remissvar till kommunfullmäktige anse motionen besvarad genom att 
socialnämnden ställer sig positiv till alternativa boendeformer men anser inte att 
bostadsbildandet ligger inom socialnämndens ansvarsområde. 

Utdragsbestyrkande 



§54 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-04-15 

Dn r SN 2019/00260 

Uppföljning av socialnämndens servicedeklarationer 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens möte. 

Utdragsbestyrkande 



§55 

Subventionerad hyra 

SammanfaHning 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-04-15 

Dnr SN 2020/00084 

Socialnämnden subventionerar hyreskostnaden får cirka 200 lägenheter inom nämndens 
verksamhet. Subventionen är kopplad till Försäkringskassans och Pensionsmyndig
hetens uträkning av bostadstillägg. Förslaget innebär att hyran höjs med l ,5 % årligen 
får de lägenheter som socialnämnden subventionerar hyran. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-24. 
Taxor får vårdavgift med mera inom hemtjänst och särskilt boende (UaFS). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att subventionerade hyror från och med l juni 2020, och årligen, höjs med l ,5 %. 
Beslutet avser boenden beviljade enligt socialtjänstlagen. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-04-15 

§56 Dnr SN 2020/00005 

Socialnämndens månadsmått 2020 

Sammanfattning 

F ör nämndens kännedom föreligger socialnämndens månadsmått, som är en månatlig 
sammanställning av volym och kostnadsutveckling inom socialtjänstens verksamheter. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga månadsmåtten till handlingarna. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-04-15 

§57 Dnr SN 2020/00051 

Anmälan av insänt remissvar till Västkom om förslag till 
Revidering av riktlinjer för samordnad individuell plan, SIP, för 
kommuner i Västra Götaland 

Sammanfattning 
Uddevalla kommun har mottagit en remiss från Västkom gällande förslag till revidering 
av riktlinjer får Samordnad individuell plan (SIP). Samtliga verksamhetsområden inom 
socialtjänsten har tagit del av remissunderlaget beretts möjlighet att lämna synpunkter 
på de fårslag till revidering av riktlinjerna som har lämnats. Yttrandet är insänt till 
Västkom 2020-04-03 av socialchef Roger Granat med stöd av delegation. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-04-0 l. 
Socialtjänstens yttrande 2020-04-01. 
Remissversion av Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra 
Götaland och Västra Götalandsregionen 2020-01-30. 
SIP-processen, 2020-01-30. 
PM- Vad är förändrat och tillagt i Riktlinje får Samordnad Individuell Plan 2020-01-28. 
Remiss från Västkom om fårslag till Revidering av riktlinjer får samordnad individuell 
plan, SIP, för kommuner i Västra Götaland 2020-01-28. 
Förslag på revidering av Riktlinjer för Samordnad individuell plan för kommunerna i 
Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. 
Samtyckesblankett får SIP. 
Kallelse inbjudan blankett SIP planering. 
Blankett för SIP. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan om insänt yttrande till Västkom till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-04-15 

§58 Dnr SN 2019/00144 

Anmälan av insänt yttrande tillinspektionen för vård och 
omsorg gällande vård- och omsorgsboende 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har efter en anmälan från anställd på Södertulls 
vård och omsorgsboende i juni 2019 konstaterat brister i bland annat natt bemanning. 
Nämnden lämnade ett yttrande till IVO i augusti 2019 gällande de områden som 
anmälan gällde. IVO begär nu redogörelse av huvudmannens inställning till 
konstaterade brister angående nattbemanning och tillämpning av skyddsåtgärder på 
boendet samt redogörelse får eventuella åtgärder som har vidtagits eller planeras vidtas. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-04-03. 
Socialtjänstens yttrande 2020-04-03. 
Beslut samt begäran om yttrande från Inspektionen får vård och omsorg (IVO) 
2020-02- 12. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan om insänt yttrande till Inspektionen får vård och omsorg (IVO) till 
handlingarna. 

Justerandes s.J!tut U{ Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-04-15 

§59 Dnr SN 2018/00257 

Anmälan av insänt yttrande tillinspektionen för vård och 
omsorg gällande vård- och omsorgsboende 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) mottog en anmälan i augusti 2018 gällande 
utförandet av insatser på skogslyckans vård- och omsorgsboende. IVO inledde ett 
tillsynsärende och begärde att nämnden skulle yttra sig över det som framkommit i 
anmälan. Nämnden har härefter lämnat två yttranden samt en komplettering. Utifrån 
dessa genomfördes en oanmäld inspektion i oktober 2019 där man konstaterar brister i 
nattbemanning och tillämpning av skyddsåtgärder på boendet. IVO begär redogörelse 
för nämndens inställning till de brister som IVO konstaterat, samt redogörelse för 
eventuella åtgärder som har vidtagits eller planeras vidtas. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-04-03. 
Socialtjänstens yttrande 2020-04-03. 
Beslut med begäran om yttrande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
2020-02-13. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan om insänt yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till 
handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-04-15 

§ 60 Dnr SN 2020/00004 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegeringsordning 2020 

SammanfaHnlng 

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

• Förteckning över beslut av ordföranden 2020-04-06. 
• Förteckning över beslut av förste socialsekreterare 2020-04-06. 
• Förteckning över beslut enligt lag om tobak och liknande produkter 2020-04-06. 
• Arbetsutskottets beslut/protokoll 2020-04-01. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 

Justerandes si1r MJ Utdragsbestyrkande 



§ 61 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-04-15 

Dnr SN 2020/00003 

Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls 

• Revisionsrapport- Grundläggande granskning 2019 (SN 2020/82). 
• Kvalitetstillsyn på stödboendet Vingen 2020-01-30 (SN 2020/91). 
• Regeringsbeslut gällande att skyndsamt utöka antalet tester för covid-19 (SN 

277565 DOK). 
• Ny föreskrift från MSB om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig 

verksamhet (SN 277557 DOK). 
• KS beslut 2020-03-25 § 105, Justering av kommunbidrag 2020 (SN 277547 DOK). 
• KS beslut 2020-03-25 § 99, Nämndemas interkontrollplaner 2020 (SN 2019/250). 
• KS beslut 2020-03-25 § 98, Uppföljning av nämndemas arbete med internkontroll 

2019 (SN 2018/311). 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-03-25, Avveckling av mötesplats Tureborg (SN 

2019/ 266). 
• Beslut från IVO gällande sektionen barn-och unga (SN 2019/156). 
• Kommunstyrelsen delegationsbeslut enligt delegation nr 5, utse vikarie för 

förvaltningschef (SN 277546 DOK). 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 



§ 62 

Information från ordföranden 

Sammanfattning 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-04-15 

Ordföranden informerar om att LSS boendet på Mistelgatan öppnar i början av maj och 
föreslår att nämnden gör ett studiebesök där, efter nämndsmötet den 20 maj. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Justerandes signalm lir( Ji1 Utdragsbestyrkande 



§ 63 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-04-15 

Dnr SN 2020/00002 

Socialnämndens ärendebalanslista 2020 

Sammanfattning 

Inget att notera vid dagens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 


