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Sammanträde Socialnämnden  
  
Plats och tid Kilbäckskontoret, lokal Tärnan kl 08:30 tisdagen den 15 juni 2021  
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
Sekreterare Charlotte Larsson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för justering 
I tur att justera: Merja Henning (UP) alternativt Camilla Josefsson (M) 

Beräknad tid: tisdag 22 juni 2021, kl 16:00 

 

2.  Information från förvaltningen  Roger Granat 

3.  Socialnämndens månadsrapporter 2021 
Dnr SN 2021/00005  

(Handlingar kommer senare) 

Roger Granat 

4.  Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 2021 
Dnr SN 2021/00108  

Åsa Jarhag Håkansson 

5.  Avslut av uppdrag i socialnämndens styrkort 2021 
Dnr SN 2021/00109  

Åsa Jarhag Håkansson 

6.  Information från samhällsbyggnad Malin Sjöstedt 

7.  Information, med anledning av fråga från Lars Hultberg (C) och Ann-

Charlott Gustafsson (UP), om Mötesplats Dalaberg 

Björn Segelod 

Pia Strömsholm 

Ninni Söderving 

8.  Familjecentral i centrum 
Dnr SN 2021/00116  

Ninni Söderving 

9.  Ansökan från Musselbaren Lyckorna AB om serveringstillstånd enligt 

alkohollagen 
Dnr SN 2021/00115  

Björn Hernius 

10.  Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Ann-Charlott Gustafsson 

(UP), Merja Henning (UP)om att öka den medicinska kompetensen i 

kommunen genom ett pilotprojekt att anställa kommunala läkare 
Dnr SN 2020/00277  

Roger Granat 
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Föredragningslista Föredragande 

11.  Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Ann-Charlott Gustafsson 

(UP), Merja Henning (UP) och Leif Dolonius (UP) om att Uddevalla 

kommun skall bli pilotkommun för framtidens vård 
Dnr SN 2020/00193  

Roger Granat 

12.  Avrapportering av kommunstyrelsens informationssäkerhetsarbete 

2021 

Dnr SN 2021/00107  

 

13.  Sammanställning av inkomna synpunkter 2021 
Dnr SN 2021/00006  

 

14.  Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2021 
Dnr SN 2021/00003  

 

15.  Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning 

2021 
Dnr SN 2021/00004  

 

16.  Information från ordföranden  

17.  Socialnämndens ärendebalanslista 2021 
Dnr SN 2021/00002  

 

 

 

INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA 

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(2) 

2021-05-27 Dnr SN 2021/00108 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

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

 

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 

2021 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad 13 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 

Uppdragen har rapporterats och kunna följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 

verksamhetsberättelserna. Ett av uppdragen bedöms som slutfört och föreslås avslutas.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-27 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna avrapporteringen av uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan 

2019–2021 om att Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och 

kommunens strävan om att erbjuda alla anställda heltid och deltid som en möjlighet. 

 

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande och avslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är tilldelad 13 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. Ett av 

uppdragen är:  

 

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

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

alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet. 

 

I delårsrapporteringen i april 2021 skrivs följande kring uppdraget; 

I väntan på ett utfall i den centrala tvisten har arbetsgivaren och Kommunal haft dialog 

och MBL-förhandling under våren gällande flera förändringar. Bland annat en uppstart 

för införande av heltid som norm på vård- och omsorgsboendena Österängen och 

Kaprifol. 

  
Andel heltidsanställda inom avdelningen social omsorg förväntas öka under året, då de 

flesta vård- och omsorgsboenden kommer att gå in i heltidsresan under 2021. 

Bedömningen är att minst 150 medarbetare kommer gå upp på heltid under 2021. 
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Uppdraget har rapporterats och kunna följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 

verksamhetsberättelserna. Förvaltningen bedömer att uppdraget kan avslutas, då 

kommunfullmäktige har gett socialnämnden ett nytt uppdrag med liknande syfte. 

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Åsa Jarhag Håkansson 
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Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

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

 

Avslut av uppdrag i socialnämndens styrkort 2021 

Sammanfattning 

Socialnämndens styrkort innehåller nämndstrategier, uppdrag och mått. Socialnämnden 

har 17 egna uppdrag, varav tre föreslås avslutas. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-27 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att avsluta uppdrag i socialnämndens styrkort om hur boendes hälsosituation inom LSS 

kan förbättras, månadsuppföljning samt uppdelning av omvårdnadspersonalens 

arbetsuppgifter. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens styrkort innehåller nämndstrategier, uppdrag och mått. Socialnämnden 

har 17 egna uppdrag varav tre redovisas nedan.  

 

Förvaltningen ska belysa hur boendes hälsosituation inom LSS kan förbättras 

genom arbetssätt och strukturer som understödjer god kosthållning och fysisk 

aktivitet, till exempel genom en omvärldsanalys.  

I delårsrapporteringen från april redovisas att det inom avdelningen för social omsorg 

pågår hälsofrämjande arbete kontinuerligt och att det ingår som en naturlig och viktig 

del i den ordinarie verksamheten inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Under perioden har bland annat förbättringsarbetet Välfärd och hälsa för brukare 

påbörjats. Det ska genomföras på ett antal boende där arbetsterapeut och fysioterapeut 

tillsammans med verksamhetspedagog ska kartlägga och utbilda personal om olika 

metoder som kan användas med hjälp av välfärdstekniken i syfte att motivera brukare 

till ett hälsosammare liv vad gäller exempelvis kost och motion. Målet är att all personal 

i berörda boenden ska få fördjupade kunskaper och förståelse kring verktyg och metoder 

att använda för att motivera brukare till hälsa, kost och motion, samt att några av dessa 

testas och används under året. Den förväntade effekten av att målet nås är ett 

hälsosammare liv hos våra brukare. Under 2022 kommer arbete med implementering i 

samtliga boenden påbörjas. 

 

Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas. 
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Förvaltningen ska ta fram månadsuppföljning med relevanta och viktiga nyckeltal 

samt analys som möjliggör styrning mot att möta den ekonomiska utmaningen och 

nämndens strategier.  

I delårsrapporteringen från april redovisas att förvaltningens administrativa avdelning 

har tagit fram förslag till månadsrapport med mått/indikatorer med koppling till 

beslutsstödet. Månadsrapporten har mått/indikatorer inom ekonomi, personal, volymer, 

kvalitet och aktuella nämnduppdrag. Den sammanställs varje månad och redovisas för 

socialnämnden och förvaltningsledning. Den finns också att ta del av för medarbetare på 

intranätet. Redovisning av månadsrapporten startade i januari och pågår. 

 

Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas 

 

Förvaltning ska se på möjligheten att dela upp omvårdnadspersonalens 

arbetsuppgifter t ex service och omvårdnad.  

I delårsrapporteringen från april redovisas att avdelningen för social omsorg i tidigare 

rapportering har gjort bedömningen att uppdelningen av omvårdnadspersonalens 

arbetsuppgifter inte är möjlig. Service och omvårdnad är uppdrag som ingår i all 

personals uppdrag och är svåra att särskilja då verksamheten har en skyldighet att tillse 

brukares behov, oavsett om behovet är service eller omvårdnad. Avdelningen ser att det 

finns en risk för motsättningar och konflikter mellan personalen och även i relation till 

brukare, något som skulle kunna påverka brukarens upplevelse av trygghet negativt. 

Avdelningen bedömer också att en sådan uppdelning kan komma att hämma införandet 

av heltidsresan och arbetet med att öka andel undersköterskor. 

 

Förvaltningen bedömer att uppdraget inte bör genomföras med hänvisning till pågående 

utvecklingsarbete kring heltidsresan och föreslår därför att uppdraget avslutas. 

 

Utifrån redovisad rapportering och hantering av uppdragen bedömer förvaltningen att 

uppdragen är slutförda eller ej bör genomföras och föreslås avslutas. 

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Socialtjänstens avdelningschefer 

Åsa Jarhag Håkansson 
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Handläggare 

Avdelningschef Maria Kullander 

Telefon 0522-69 70 48 
Maria.kullander@uddevalla.se 

 

Familjecentral i centrum 

Sammanfattning 

I anslutning till Barnavårdscentralen (BVC) Dagsons vårdcentral och 

Barnmorskemottagningen (BMM) finns nu en passande lokal för såväl Öppna förskolan 

Kungstorget och Familjeförskolan på Dalaberg. På Dalaberg har vi en familjecentral 

och där är skillnaden att verksamheterna ligger samlokaliserat och ett samverkansavtal 

är upprättat, vilket leder till ett tydligt sammanhållet stöd som utgår från organisation 

och inte person. Samlokaliseringen ökar förutsättningarna för en nära och välfungerande 

samverkan. En stor del av besökarna till Öppna förskolan Kungstorget kommer från 

Tureborg, ett socioekonomiskt utsatt område relativt nära centrum. En flytt till Dagson 

är inte lång, så upptagningsområdet skulle fortsatt vara det samma. En flytt av 

verksamheten bedöms inte ge högre lokalkostnader. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-06-04. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att verka för att ingå samverkansavtal med, Västra 

Götalandsregionen, Närhälsan Dagson, om en andra familjecentral i Uddevalla 

kommun. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Antalet barn och unga i behov av stöd väntas öka, men resurserna till att ge stödet 

kommer inte att kunna öka i samma takt. Detta innebär att vi måste hitta arbetssätt för att 

arbeta mer resurseffektivt och ett arbete via Familjecentral är just ett sådant 

utvecklingsarbete. De senaste åren har vi sett att fler och fler, både barn och vuxna, mår 

sämre och är i behov av stöd. Ett tryggt föräldraskap ger en trygg uppväxt, vilket i sin tur 

är den största skyddsfaktorn för ett barn och därför är ett sammanhållet föräldrastöd en 

väldigt billig och viktig investering. Behovet av tidigt förebyggande stöd i föräldraskapet 

har under åren ökat. Ju fler familjer vi tidigt, via riktat samordnat stöd kan hjälpa, desto 

färre kommer senare att ha större behov som innebär längre och mer kostnadskrävande 

insatser. Detta är en stor besparing både för familjerna och för kommunens ekonomi. Att 

verksamheterna fortsätter arbeta på det sätt som görs idag som är bra, men som kan bli 

ännu bättre via en Familjecentral. 
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Öppna förskolan Kungstorget har idag en bra samverkan och arbetar familjecentrerat med 

barnavårdscentraler (BVC) och Barnmorskemottagningen (BMM), men den är knuten till 

person och inte organisation vilket innebär att det är svårt att få till en systematisk 

samverkan som sker över tid. På Dalaberg har vi en Familjecentral och där är skillnaden 

att verksamheterna ligger samlokaliserat och ett samverkansavtal är upprättat, vilket leder 

till ett tydligt sammanhållet stöd som utgår från organisation och inte person. 

Samlokaliseringen ökar förutsättningarna för en nära och välfungerande samverkan. 

Närhetsprincipen innebär att de olika verksamheternas närhet till varandra bidrar till ett 

bättre och effektivare stöd för de besökande familjerna. Samlokaliseringen beskrivs 

därmed inte enbart bidra till att familjerna får ett effektivare stöd, personalen kan genom 

korta möten stämma av, utbyta information och ta snabba beslut vilket stärker samverkan. 

 

Öppna förskolan Kungstorget är välbesökt och uppskattad av barnfamiljer i närområdet. 

Man ser att en stor del av besökarna kommer från Tureborg, ett socioekonomiskt utsatt 

bostadsområde relativt nära centrum och öppna förskolan. Det rör sig inte om en lång 

flytt så upptagningsområdet skulle fortsatt vara det samma 

Nuläge  

I anslutning till BVC Dagsons vårdcentral och BMM i centrum finns en passande lokal 

som numera är uppsagd. Vi har utrett möjligheten att flytta dit Öppna förskolan 

Kungstorget och även Familjeförskolan eftersom lokalernas storlek tillåter det och vi ser 

stora vinster med att även den verksamheten ligger nära BVC, BMM och Öppen förskola. 

Dialog har även förts med fastighetsägaren som är mycket positiv till att hyra ut lokalen 

för ovan beskrivna verksamheter. Beräkningar har tagits fram gällande kostnad för den 

renovering som behövs för att lokalerna ska vara anpassade.  Flytten beräknad inte ge 

ökade kostnader, och nu avvaktas besked från kommunens lokalplaneringsgrupp. 

 

Regionen, i samarbete med Västkom, håller på att ta fram ett inriktningsdokument för 

familjecentral, gemensamt för alla 49 kommunerna. Chef på Förebyggande enheten har 

varit i kontakt med regionutvecklare på regionens koncernkontor samt chefer för BMM 

och Dagsons vårdcentral. Ett möte för att påbörja dialog om samverkan är bokat i slutet 

av augusti.  

 

 

 

Roger Granat Maria Kullander 

Socialchef Avdelningschef 

Skickas till 

Maria Kullander, avdelningschef 

Kerstin Windemo, sektionschef 

Ninni Söderving, enhetschef 
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Handläggare 

Tillståndshandläggare Pernilla Gilvad 

Telefon 0522-69 51 12 
pernilla.gilvad@uddevalla.se 

 

Ansökan från Musselbaren Lyckorna AB om serveringstillstånd 

enligt alkohollagen 

Sammanfattning 

Musselbaren Lyckorna AB ansöker om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid 

Creperie & Bistro Nordströms. Ansökan avser stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten och omfattar spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker mellan 

kl.11:00 – 01:00 i restaurangen och på uteserveringen. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-06-07. 

Socialtjänstens utredning 2021-06-07. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att bevilja Musselbaren Lyckorna AB serveringstillstånd jämlikt 8 kap. 2 § 

alkohollagen enligt ansökan stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, vid 

Creperie & Bistro Nordströms, avseende spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 

drycker mellan kl.11:00 – 01:00 i restaurangen och på uteserveringen samt 

 

att villkor om förordnade ordningsvakter i enlighet med Polismyndighetens beslut ska 

vara uppfyllt, samt 

 

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

 

 

 

 

 

Roger Granat Pernilla Gilvad 

Socialchef Tillståndshandläggare 

Skickas till 
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Handläggare 

Socialchef Roger Granat 

Telefon 0522-69 70 66 
roger.granat@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Ann-Charlott 

Gustafsson (UP), Merja Henning (UP)om att öka den 

medicinska kompetensen i kommunen genom ett pilotprojekt 

att anställa kommunala läkare 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet har i en motion föreslagit att Uddevalla kommun skall ansöka hos 

regeringen om att få anställa en läkare. Kommunstyrelsen har skickat frågan på remiss 

till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 maj 2021 

Regeringens svar till Växjö kommun 17 mars 2021  

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att  
 

avvakta pågående statliga utredning som bland annat ser över kommunernas möjlighet 

att öka den medicinska kompetensen. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Uddevallapartiet har lämnat in en motion där förslaget är att Uddevalla kommun, precis 

som Växjö kommun, skall lämna in en ansökan till regeringen om att få anställa en 

läkare. 

 

Precis som nämns i motionen så har pandemin gett upphov till en nationell diskussion 

om kommunerna skall få anställa egna läkare. 

 

I Coronakommissionen första delrapport gavs förslag på att kommuner bör få kunna 

anställa läkare. Coronakommissionen kommer med ytterligare ett delbetänkande 

oktober 2021 samt en slutrapport under februari 2022. 

 

Den 22 december 2020 beslutade regeringen om ett kommittédirektiv till en utredning 

om en ny äldreomsorgslag. Där skall utredningen bland annat överväga hur tillgången 
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på medicinsk kompetens skall stärkas inom äldreomsorgen. Denna utredning skall vara 

klar juni 2022. 

 

Växjö kommun ansökte, under hösten 2020, hos regeringen att få anställa en läkare i 

kommunen. Regeringens beslut blev att Växjö kommun inte fick anställa egen läkare 

med hänvisning till utredning om ny äldreomsorgslag. 

 

Stockholms stad håller för närvarande på att rekrytera en s k läkarstrateg. Region 

Stockholm är den enda regionen som inte lämnat över delar av hälso-/ 

sjukvårdsansvaret till kommunerna. 

 

Förvaltningens bedömning 

Erfarenheterna från pandemin visar att den medicinska kompetensen behöver stärkas 

inom äldreomsorgen. En åldrande befolkning samt utvecklingen av ”nära vård” kommer 

innebära att den kommunala hälso- och sjukvården kommer öka kraftigt de kommande 

10 åren. 

 

Eftersom Växjö fått nej på sin ansökan bedömer vi det inte troligt att Uddevalla 

kommun skulle få ett positivt svar på samma fråga. Inom ett år kommer både 

Coronakommissionen och utredning om en ny äldreomsorgslag ha presenterat sina 

slutrapporter. I dessa rapporter kommer frågan om hur kommunernas medicinska 

kompetens skall stärkas att tas upp. 

 

Förvaltningens förslag är därför att avvakta dessa rapporter och därefter anmäla intresse 

om ett antal kommuner kan gå före i att ev få anställa en kommunal läkare. 

 

 

 

Roger Granat  

Socialchef  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 



8 Regeringskansliet 

Socialdepartementet 
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik, 
Äldre- och funktionshindersgruppen 
Departementssekreterare 
Monica S Engström 
monica.s.engstrom@regeringskansliet.se 

Hej, 

2021-03-17 
82020/09790 

Växjö kommun 

Dn r 
D pi .. 

Kommunchef Monica Skagne 
Box 1222 
35112 VÄXJÖ 

2021 -04- '1 4 

________ ·_·················· 

Tack för ert brev till regeringen. Jag har blivit ombedd att svara å statsrådet 

Hallengrens vägnar. 

Regeringen fattade den 22 december 2020 beslut om att ge en särskild 

utredare i uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag (dit. 2020:142). Utredaren 

ska bl.a. övei"Väga och lämna förslag på hur medicinsk kompetens kan 

stärkas i verksamheten och - om det behövs -inom den kommunala 

ledningen. Målet är att få till stånd långsiktiga fömtsättningar för 

äldreomsorgen, tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt 

säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens 

inom äldreomsorgen. Som en del i uppdraget ingår att ta ställning till om 

kommuner bör få möjlighet att anställa läkare. Uppdraget ska redovisas 

senast den 30 juni 2022. Med tanke på utredningsuppdraget bedömer 

statsrådet i dagsläget att det inte fmns anledning att inleda det av er 

föreslagna pilotprojektet. 

Regetingen vätdesättet att få ta del avinspel från social~änstens aktöret och 

huvudmän. Det hjälpet tegeringen att utfotma sin framtida politik på 

o1ntådet. A statsrådets vägnar vill jag dätföt tacka föt ett förslag. J ag föreslår 

också att ni ställer et i kontakt med utredningen om en äldreomsorgslag och 

stärkt medicinsk kompetens i kommunet (S2020:16) så att de kan ta del av 

eta etfarenhetet och synpunktet. 

Vänliga hälsningar 

Monica Engström 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 8 
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

2020-12-09 

D nr KS 2020/007 64 

UDDEVALLA KOMMUN 

2020 -12- 1 5 
Oclaltjän .. Aen 

Krlbacks!wntor et 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning 
(UP) om att öka den medicinska kompetensen i kommunen 
genom ett pilotprojekt att anställa kommunala läkare 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till kommunstyrelsen och socialnämnden. 

Vid protokollet 
Sebastian Johansson 

Justerat 2020-12-14 
Elving Andersson (C), Louise Asenfors (S), Christina Nilsson (KD) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-12-14 
Sebastian Johansson 

Skickat 2020-12-15 
Motionärerna 
Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Motion om att öka den medicinska kompetensen i kommunen 

UDDEVALLA KOMMUN 

2020 -12- 1 5 
Socialtiänsten 

Kilbäckskontor t 

l spåren av Covid 19 och efter den svidande kritiken från IVO om bristerna i vården på Sveriges 

äldreboende, har det framkommit att den medicinska kompetensen i kommunerna är undermålig 

och måste stärkas betydligt. 

Kritiken från IVO är framförallt att äldre som bor på särskilt boende inte fått vård och behandling 

utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad Covid 19. 

De sjuka äldre har fått sämre vård än man har rätt till enligt lag. Endast 6% av de äldre på boendena 

har fått träffa läkare. De sjuka äldre har bedömts palliativa utan medicinsk bedömning gjorts vilket 

medfört att man satts på palliativ vård inför livets slut istället för att få tillgång till behandling med 

bland annat syrgas. Anhöriga har inte gjorts delaktiga. Dokumentation om sjukdomen och 

sjukdomsförloppet har varit bristfälligt eller saknats. 

Bristen av medicinsk kompetens inom äldreomsorgen är en konsekvens av ädelreformen som 

genomfördes 1992. Ädelreformen innebar att kommunerna tog över vård och omsorg av äldre 

medan ansvaret för läkarinsatser låg kvar hos landstinget. Under de snart 30 år ädelreformen funnits 

har den medicinska utvecklingen gjort stora framsteg. Patienter, även äldre patienter överlever svåra 

sjukdomar såsom strake, hjärtinfarkter, cancer m. m och allt fler äldre är idag multisjuka. Vården har 

succesivt förflyttats från sjukhus till kommunerna där vårdtyngden har ökat. 

På våra äldreboende bor idag våra mest sjuka, sköra äldre. De klarar inte längre bo kvar i sin lägenhet 

eller sitt hus inte ens med hjälp av hemtjänst. De är i behov av vård, omsorg och sjukvård dygnet 

runt. Vården och omsorgen fungerar mycket bra med det är sjukvården som brister, för 

kompetensen finns inte tillgänglig. 

Att sjukvården inte fungerar för våra mest sjuka äldre är något som vi i Uddevallapartiet framfört de 

senaste åren. 

Vårdkompetensen måste stärkas upp. Våra äldre måste få den vård de har lagstadgad rätt till. 

Motion: 

Uddevallapartiet vill motionera om att; Uddevalla kommun precis som Växjö kommun gjort, ansöka 

hos regeringen om att starta upp ett pilotprojekt med att anställa kommunala läkare. 



För att de äldre ska få den vård de har rätt till, måste även kommunen ha den medicinska 

kompetensen som erfordras. Därför måste kommunerna få rätt att anställa medicinsk ansvariga 

läkare. 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) Merja Henning (UP 

) 

2:e vice ordf Socialnämnden ledamot Socialnämnden 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(3) 

2021-05-26 Dnr SN 2020/00193 

  

 

Handläggare 

Socialchef Roger Granat 

Telefon 0522-69 70 66 
roger.granat@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Ann-Charlott 

Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) och Leif Dolonius (UP) om 

att Uddevalla kommun skall bli pilotkommun för framtidens 

vård 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet föreslår i en motion att Uddevalla kommun skall bli en pilotkommun i 

syfte att arbeta fram en ny vårdstruktur. Kommunledningskontoret föreslås leda arbetet. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 maj 2021. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att  
 

föreslå kommunstyrelsen att avvakta att ansöka om att bli pilotkommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Uddevallapartiet föreslår att Uddevalla kommun skall bli en pilotkommun för hur en 

framtida vårdstruktur skall formas. Kommunledningskontoret föreslås leda detta arbete. 

 

I motionen beskrivs att det redan idag finns många exempel där kommunen och 

regionen samverkar/organiserar sig på ett framgångsrikt sätt. Kommunens Trygg 

hemgång, regionens mobila team samt samverkande sjukvård. 

 

Utvecklingsarbete pågår för att underlätta informationsutbyte inom vården. Nationell 

läkemedelslista är efter lång tid på gång. Västra Götaland regionen och kommunerna 

arbetar med att införa FVM, framtidens vårdinformation. Västra Götaland regionen 

tillsammans med kommunrepresentanter tittar på förutsättningarna för 

hemmonitorering. Alla på sitt sätt ett led i utvecklingen mot nära vård i hemmet. 

 

Samverkan mellan kommun och region sker idag på politisk och tjänstemannanivå inom 

ramen för vårdsamverkan Fyrbodal. 

 

En åldrande befolkning, med ett ökande vårdbehov, samt nya tekniska lösningar som 

främjar vård i hemmet kommer öka kraven på samverkan. 
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Det finns en rad statliga utredningar som berör ämnet om hur vården utvecklas och dess 

organisation. Detta är också föremål för en politisk diskussion om hur vården skall 

organiseras i framtiden. 

 

Den pågående pandemin har visat på brister inom vården. Coronakommissionen 

kommer med sin slutrapport under februari 2022. 

 

Växjö kommun ansökte hos regeringen, under hösten 2020, att få anställa en kommunal 

läkare. Regeringen avslog ansökan med hänvisning till att utredning om ny 

äldreomsorgslag var tillsatt. 

 

Enligt Fyrbodals kommunalförbund finns i dagsläget inga tankar om att utse någon 

pilotkommun i syfte att forma framtidens vårdstruktur. 

 

Förvaltningens bedömning 

Motionen lyfter en stor fråga där det kan vara svårt för en enskild kommun att ”äga” 

frågan. Ett pilotprojekt måste även stödjas av regionen och troligtvis även nationellt. 

 

Förvaltningen ställer sig positiv till att delta i ett framåtsyftande pilotarbete. 

 

Samverkan med regionen fungerar bra. Utmaningen för den kommunala hälso- och 

sjukvården är att ansvaret för brukaren/patienten är delat mellan region och kommun. 

Kommunen ansvarar för vården upp till sköterskenivå och regionen för läkarnivå. Detta 

har påpekats i den första delrapporten från Coronakommissionen. Regeringen har även 

tillsatt en utredning av en ny äldreomsorgslag där utredaren skall redovisa hur 

medicinsk kompetens kan säkerställas i kommunerna.  

 

En ny vårdstruktur måste fungera i alla regioner och alla kommuner. Både regioner och 

kommuner har stor variation i befolkningsunderlaget. 

 

Förvaltningen anser att det är klokt att avvakta dels Coronakommissionens slutrapport, 

dels utredningen om ny äldreomsorgslag. Rapporterna kommer februari 2022 samt juni 

2022. Båda dessa rapporter kan ge vägledning om behovet av ny vårdstruktur i Sverige 

samt tankar om hur en ny vårdstruktur kan se ut. 

 

 

 

Roger Granat 

Socialchef  
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 



StJ l2cta Jtq~ 
UDDEVALLA KOMMUN 

2020 -09- 1 5 

l E,.( . taltjänsten 
·1•

1 rkslcontoret 

Motion: Uddevalla Kommun skall bli pilotkommun för framtidens vård 

Den vårdstruktur vi har idag har sett lika dan ut sedan förra sekelskiftet och har haft sitt 

berättigande historiskt. Den kom till i en tid när det mesta sjukvården hade att hantera var av 

akut karaktär, såsom infektionssjukdomar och olycksfall. Idag är behoven i befolkningen bl.a. 

till följd av stora medicinska framsteg, mer av kronisk och långvarig karaktär. Inte minst inom 

områden som cancervård och psykisk ohälsa, är både vad vi kan göra idag, och hur 

förväntningarna på vården ser ut, annorlunda än historiskt. Många äldre lever med komplexa 

tillstånd utifrån multisjuklighet och behov av polyfarmaci. 

Nuvarande struktur skapar stora problem för många patientgrupper som sköra multisjuka 

äldre med komplexa frågeställningar, kroniskt sjuka patienter och patienter med psykisk 

ohälsa. Patienter som är i behov av vård i sluten sjukvården, primärvården samt 

hemsjukvården. Patientgrupper som idag far illa och är kostsamma och ökar. 

Man måste således hitta en annan vårdstruktur. 

Vi befinner oss också i en tid där delar av hälso- och sjukvården decentraliseras, medan annat 

centraliseras av kvalitets- och effektivitetsskäl inom ramen för arbetet med den 

högspecialiserade vården. Allt detta, tillsammans med det faktum att basen i systemet, 

primärvården och hemsjukvården, har två huvudmän, region och kommun, är faktorer som 

ökar komplexiteten och som måste hanteras i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. 

Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 

utifrån förslagen i betänkandet -Effektiv vård (SOU 2016:2)- stödja landstingen, berörda 

myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, 

tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården (dir. 2017:24). Till 

särskild utredare förordnades chefläkaren och biträdande landstingsdirektören Anna 

Nergårdh. Utredningen har tagit namnet Samordnad utveckling för god och nära vård (S 

2017:01). 

l mars 2020 färdigställdes ett delbetänkande av utredningen och är avsänt till stadsrådet och 

chefen för socialdepartementet Lena Hallengren. 

Mycket är bra i detta delbetänkande men man ser också en tydlig förflyttning av vården. Det 

skrivs bl.a. att "vi gör bedömningen att den sjukvård som kommunerna ansvarar för att 

erbjuda utgör primärvård" samt att man t.ex. föreslår att begreppet hemsjukvård ska 

ersättas med begreppet hälso- och sjukvård i hemmet. 



Det är av stor vikt att Uddevalla kommun är med från start i den omställningsprocess som 

redan startat upp och inte bara går in i en färdig paketlösning. 

Uddevalla har idag ett antallyckosamma och mycket väl fungerande, pågående arbetsprojekt 

-trygg hemgång, mobila vårdteamet, samverkande sjukvård som ska tillvaratas och utvecklas 

vidare i synergier med kommunens verksamheter. 

Det är många områden att beakta när förändringen kommer att ske i och med att vården och 

tyngden av vården kommer att förflyttas. 

Det kommer att påverka framtida utformning av äldreboende, personalens sammansättning 

och utbildningsnivå samt den skatteväxling som måste ske, varför vi anser att arbetet bör 

startas upp under ledning av kommunledningskontoret. 

Målet är att skapa en hållbar hälso- och sjukvård med hög kvalitet, där man som 

patient/brukare och närstående känner delaktighet och trygghet, som skattebetalare känner 

förtroende, och där man som medarbetare väljer att arbeta. 

Uddevallapartiet vill: 

att Uddevalla kommun i samarbete med kommunalförbundet ska bli pilotkommun för hur 

man tillsammans, kommun och region, bygger framtida vårdstruktur. 

För Uddevallapartiet 

Ann-Charlott Gustafsson Merja Henning Leif Dolonius 
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

2020-09-09 

Dnr KS 2020/00556 

UDDEVALLA KOMMUN 

2020 -09- 1 5 
Socialtjänsten 

Kilbäckskontoret 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) 
och Leif Dolonius (UP) om att bli pilotkommun för framtidens 
vårdstruktur 

Sammanfattning 

Christer Hassiebäck (UP) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden 

Christer Hassiebäck (UP): Remittera ärendet till både kommunstyrelsen och 
socialnämnden. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på presidiets förslag att remittera motionen till 
socialnämnden mot Christer Hassiebäcks (UP) yrkande och finner kommunfullmäktige 
bifalla prediets förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till socialnämnden. 

Vid protokollet 
Sebastian Johansson 

Justerat 2020-09-14 
Elving Andersson (C), Jan-Olof Andersson (S) och Christer Hassiebäck (UP) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-09-14 
Sebastian Johansson 

Skickat 2020-09-15 
Socialnämnden 
Motionärerna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-06-07 Dnr SN 2021/00107 

  

 

Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

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

 

Avrapportering av kommunstyrelsens informationssäkerhets-

arbete 2021 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska dataskyddsombudet 

avrapportera informationssäkerhetsarbetet halvårsvis till samtliga nämnder. Rapporten 

är en avrapportering av nämndens dataskyddsarbete under första halvåret 2021 samt 

rekommendation för fortsatt arbete. 

Beslutsunderlag 

Rapport till socialnämnden 2021-06-15 - arbetet med GDPR  

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporteringen av socialnämndens informationssäkerhetsarbete. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Rapport Socialnämnden 1 (3) 

2021-06-15 Dnr: SN 2021/00107 

 

 

 

Föredragande 

Dataskyddsombud Mathias Karlsson 

Telefon +46522696041 

mathias.l.karlsson@uddevalla.se 

  

  

  

Rapport arbetet med GDPR till Socialnämnden 

1. Kommunövergripande 

2. Socialnämnden 

 

Kommunövergripande arbete 

 Uppföljning avvikelserapportering 

o Antal 

 9 st av 14 st totalt sedan tjänsten startade 210122 

o Nämnder som rapporterat 

 BUN 6 st, KS 2 st, SBN 1 st 

o Troligen fortsatt stort mörkertal 

o Mänskliga faktorn största problematiken inget mönster i felrapportering 

 

 Uppföljning begäran registerutdrag 

o Antal 

 4 st sedan tjänsten startade 210222 

o En försenad 

 Ansvarig DSO 

 Utredning bugg Sitevison 

 Information tillsammans med kommunjurist 
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o OSL 

o GDPR 

o Skyddad personuppgift 

 Svar från IMY tidigare anmäld personuppgiftsincident 

o Ej åtgärd från IMY 

 Nanoutbildning digital säkerhet 

o Pågående 

 Dialog styrdokument 

o Policy 

o Regler 

o UaFS 24/2005 IT-BESTÄMMELSERFÖR ANSTÄLLDA 

 Baka in relevanta delar i informationssäkerhetsreglerna 

 Övergång Flexite till Open E 

o Begäran registerutdrag 

 Slutförd 

o Avvikelserapportering 

 Slutförd 

 Förslag till beslut KDLG 

o Förändring ovan UaFS (KDLG står bakom) 

 Uppdrag DSO fortsatt dialog 

o Förvaltningschef driva genomförande (KDLG står bakom) 

  Nanoutbildning Digital säkerhet 



 

 

 

 

 

 

Rapport Socialnämnden 
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2021-06-15 Dnr: SN 2021/00107  

 

 

      

     

    

  

o Förvaltningschef driva frågan (KDLG står bakom) 

 Städdag 

 

o Förvaltningschef driva frågan (KDLG står bakom) 

 Avvikelsehanteringssystemet 

 

o KDLG tillse (utanför/ej i minnesanteckning) 

 Tillsättning av informationsäkerhetssamordnare 

 

Socialnämndens arbete med GDPR 

 Byte av DSH och internt arbete för att hitta arbetsformer inom området 

 Arbete med att se över lagringsytor och informationsöverföring gällande konfidentiell 

information 

 Översyn rutiner 

 Översyn roll och ansvarsfördelning gällande förvaltningens IT-stöd 

 Arbete med att öka generell kunskap inom förvaltningen 

 

Övrigt 

 Ny säkerhetsorganisation från 1/1 DSO flyttade till 

o Enhet för trygghet och samhällsskydd 



Sammanställning för synpunkter för maj 2021

Ärendenr/ Synpunkter på Verksamhetsområde Verksamhet Avdelningschef Inkom/ Antal
man/kvinna Avslutad 2021
2021MC36476 Klagomål gällande anställdas Avd social omsorg Sektionen hemtjänst Marion Vaern 2021‐05‐11 15.
man språkkunskaper
2021MC36427 Klagomål gällandehur  hemtjänsten Avd social omsorg Sektionen hemtjänst Maria Kullander 2021‐05‐11 16.
kvinna kör sina bilar
2021MC41069 Klagomål gällande hur hemtjänsten Avd social omsorg Sektionen hemtjänst Marion Vaern 2021‐05‐27 17.
man parkerar sina bilar 2021‐05‐27
2021MC41223 Klagomål gällande hur hemtjänsten Avd social omsorg Sektionen hemtjänst Marion Vaern 2021‐05‐28 18.
kvinna kör sina bilar 2021‐06‐03

c



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 
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2021-06-09 Dnr SN 2021/00003 

  

 

Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

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

 

Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2021 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls 

 

 Tips om vård-och omsorgsboende (SN 279327 DOK). 

 KS beslut 2021-05-26 § 160, uppdaterat avtal med Västtrafik om särskild 

kollektivtrafik (SN 279291 DOK). 

 KF beslut 2021-05-12 § 112, Revisionsrapport Granskning av inköp och 

upphandling, del av löpande granskning 2020 (SN 2021/31). 

 KF beslut 2021-05-12 § 111, Tillfälliga justeringar av riktlinjer för ekonomistyrning 

(SN 279222 DOK). 

 KF beslut 2021-05-12 § 104, Revidering av avgift och regler för färdtjänst (SN 

2021/ 39). 

 KF beslut  2021-05-12 § 109, Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut med 

anledning av Covid-19 lagen och dess följdförordningar (SN 279219 DOK). 

 Beslut från IVO gällande privata utförare av hemtjänstinsatser i Uddevalla kommun 

(SN2021 67). 

 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 
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Socialtjänsten 
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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 2021 

Sammanfattning 

Följande beslut enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2021-06-07. 

 Förteckning över beslut av 1:e socialsekreterare 2021-06-07. 

 Förteckning över beslut enligt alkohollagen 2021-06-07. 

 Arbetsutskottets beslut/protokoll 2021-06-02. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 
 



  Beslutsförteckning 
Socialtjänsten 

 

2021-06-15 

 1 (1) 
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Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Beslutsförteckning till socialnämndens sammanträde 2021-06-15 

 

*Nummer i delegeringsordningen 

 

 

Personnr/ 

diarienr 

Namn och adress Beslut Besluts- 

datum 

Beslut av 
(befattning och 

namn) 

Nr* 

WADE-

2021-00005     

Bahaa&Nasser AB 

(Eurokiosken 

Direkten), 

Kilbäcksgatan 13, 

451 30 Uddevalla. 

Org nr 559284-1992 

Att avslå BahaaNaseer AB 

ansökan om stadigvarande 

tobakstillstånd samt 

Att bevilja Bahaa&Naseer AB 

tobakstillstånd i enlighet med 

5 kap. 3§ Lag om tobak och 

liknande produkter, under 

perioden 2021-05-10 till 2021-

12-31 vid Eurokiosken 

Direkten. 

2021-05-10 Ninni 

Söderving 

Enhetschef 

vid 

förebyggand

eenheten 

8:1 

21-2021-

00024 

Kärrstegens Gård på 

Berg AB, 

Ulvesundsvägen 22, 

459 93 Ljungskile. 

Org nr 556677-0961 

Att bevilja Kärrstegens Gård 

på Berg AB utökad 

serveringsyta avseende 

uteservering samt tillbyggnad 

av restaurang inomhus 

(orangeri) enligt ritning 2021-

05-27. 

2021-05-28 Ninni 

Söderving 

Enhetschef 

vid 

förebyggand

eenheten 

7:16 

 



    

 

Socialnämndens ärendebalanslista juni 2021 

 

Initierats Fråga Kommentar 

 

2020-12-15 § 190 Stefan Skoglund (S) och Christina 

Nilsson (KD) efterfrågar berättelser från 

brukare samt digitala studiebesök i 

socialtjänstens verksamheter. 

 

Under våren 2021 

2021-03-17 § 54 Nämnden önskar information om social 

investering – Barn i riskzonen 

 

 

2021-03-17 § 54 Nämnden önskar information om 

avtalstrohet inom socialnämnden 

 

 

2021-04-21 § 74 

 

 

2021-05-19 § 90 

 

Lars Hultberg (C) önskar information 

om mötesplats Dalaberg. 

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

kompletterar med frågor kring 

socialtjänstens egna verksamheter på 

Dalaberg. 

 

2021-06-15 
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