
Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

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 

Socialnämnden 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-01-15 

Stadshuset, lokal Bäve, kl 08:30-14:00 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), ordförande 
Henrik Sundström (M), l :e vice ordförande 

Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande 
Camilla Josefsson (M) 
Mikael Bjuhr (C) 
Raymond Wälsjö (L) 
Christina Nilsson (KD) 
Margareta Wendel (S) 
Per-Erik Holmberg (S) 
Nora Garbaya Åkare (S) 
Rose-Marie Arrtonsson (SD) 
Martin Pettersson (SD) 
Merja Henning (UP) 

Eva Tillarrder (C) för Henrik Sundström 
(M) 

Camilla Josefsson 
stadshuset 2020-01-22 

.~~· · ·· ··· · · ··· · 
Charlotte Larsson 

.Jun. :.tff.lf?f!tt!t.~ .. 
Ann-Charlott Gustafsson 

SN § SN I§ 

§ 2-15 I § 1-12, 14-
20,22-33 

SN § SNI § 
§ l I§ 13, 21 

Paragrafer § 1-15 
I§ 1-33 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Socialnämnden 2020-01-15 
Socialtjänsten stadshuset 
2020-01-23 
2020-02-14 

.~~~··· ··· ·· · ·· · 
Charlotte Larsson 



Ersättare 

Övriga 

Eva Tillander (C) 

Martin Telinius (KD) 
Jan-Olof Andersson (S) 
Lars-Olof Laxrot (V) 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-01-15 

Lars Eide Andersson (MP) 
Stefan Eliasson (SD) 
Leif Dolonius (UP) 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten 
Kerstin Windemo, sektionschef, 
socialtjänsten 
Lisa Svanberg, processtödjare, 
socialtjänsten 
Anita Larsson, kurator, socialtjänsten 
Britta Heden, utvecklare, socialtjänsten 
Carina Antonsson, Kommunal Väst 
Anders Paulin, sektionschef, socialtjänsten 
Louise Nilsson, verksamhetspedagog, 
socialtjänsten 
Åse Stefansdotter, verksamhetspedagog, 
socialtjänsten 
Maria Kullander, avdelningschef, 
socialtjänsten 
Sandra Jägesten, verksamhetsuppföljare, 
socialtjänsten 
Joel Wide, l :e socialsekreterare, 
socialtjänsten 
Sara Backman Engblom, l :e 
socialsekreterare, socialtjänsten 
Karin Engström, enhetschef, socialtjänsten 
Charlotte Larsson, nämndsekreterare, 
socialtjänsten 

Utdragsbestyrkande 

SN § SNI § 
§ 2-15 I§ 1-12, 14-

20,22-33 

SN § SNI § 

§ 1-5 

§ 5 

§ 5 
§ 5 
§ 5-14 
§6 
§6 

§6 

§7 

§ 7-8 

I§ 1-24, 28-
30 

§ 15 I§ 26-27 

§ 15 I§ 26-27 



§l 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-01-15 

Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Upprop förrättas, justerare välj s och tid för justering bestäms. I tur att justera är 
Henrik Sundström (M) alternativt Camilla Josefsson (M). Beräknad tid för justering 
är onsdag 22 januari 2020, kl 16:00. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att välja Camilla Josefsson (M) till justerare och att justeringen äger rum onsdag 22 
januari 2020, kl 16:30. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§2 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om följande 

• Trubaduren/Hovhult - planering och beslutsgång. 
• Kö till äldreboende- demensboende. 
• Heltidsresan - pågående arbete och förhandling. 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-01-15 

• Alternativa driftsformer- intraprenader, vård och omsorg Ljungskile. 
• Ekonomiska resultat- semesterlöneskuld, hemtjänst, placeringar LSS. 
• Ekonomi 2020- ram/statsbidrag, Kv Sundberg, Mistelgatan, volymökningar. 

sektionschef Kerstin Windemo informerar om nuläge och plan framåt avseende externa 
placeringar enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, L VU. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-01-15 

§3 D nr SN 2019/00255 

Remiss från Fyrbodals kommunalförbundNGR gällande 
handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
Sammanfattning 

En remiss har inkommit från Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalför
bund avseende länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland. 
Inom ramen för länsgemensam Handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2020 finns två 
mål om nollvision om suicid i Västra Götaland. Ett avser barn och unga och det andra 
avser vuxna. Handlingsplanen ska i sin helhet genomföras delregionalt och lokalt. Inom 
ramen för handlingsplanen pekas dock några länsgemensamma aktiviteter ut. En av 
dessa handlar om att ta fram en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. 
Syftet med planen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicid
försök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunerna och regionens 
suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas. En partsgemensam 
arbetsgrupp har tillsatts som tagit fram ett förslag som nu Uddevalla kommun ges möj
lighet att yttra sig över. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-09. 
Socialtjänstens yttrande 2020-01-09. 
Följebrev från Fyrbodals kommunalförbund 2019-11-12. 
Remiss Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
2019-11-01. 
Förslag till Länsgemensam Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att som remissvar avge socialtjänsten yttrande avseende Länsgemensam Handlingsplan 
för suicidprevention 2020-2025. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-01-15 

§4 Dnr SN 2019/00256 

Remiss från VästKom gällande samverkan för barn och ungas 
bästa -överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

En remiss har inkommit från VästKom gällande samverkan för barn och ungas bästa -
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 
Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan partema med barnet/ 
ungdomens bästa i centrum. Förslaget omfattar en samlad och gemensam överenskom
melse mellan VGR och de 49 kommunerna om samarbete kring barn och unga som är i 
behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från båda huvudmän
nen. Överenskommelsen ska främja samarbete mellan olika berörda verksamheter samt 
tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser. Socialnämnden ges nu möjlighet att yttra 
sig över förslaget till överenskommelsen. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-09. 
Socialtjänstens yttrande 2020-01-09. 
Följebrev till remiss Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 2019-11-14. 
Remiss Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 2019-11-01. 
Remissversion av "Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen" 2019-11-0 l. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att som remissvar avge socialtjänsten yttrande avseende Samverkan för barns och ungas 
bästa- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen. 

Justerandes signat Utdrags bestyrkande 



§5 

Information om barnkonventionen 

Sammanfattning 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-01-15 

Utvecklare Britta Heden och processtödjare Lisa Svanberg informerar om lag om 
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som blev 
svensk lag från l januari 2020, och hur utbildningsinsatser har genomförts inom 
verksamheterna för individ och familjeomsorg samt stöd och service. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-01-15 

§6 Dnr SN 2019/00267 

Brukarundersökning funktionsnedsättning LSS - Daglig 
verksamhet 2019 

Sammanfattning 

Stöd och service har valt att genomfåra en nationell brukarundersökning får funktions
hinder och med urvalet LSS Daglig verksamhet. Undersökningen vänder sig till brukare 
på stöd och service dagliga verksamheter. Undersökningen genomfårdes under oktober 
2019. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-12-17. 
Presentation nationell brukarundersökning 2019. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§7 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-01-15 

Information, med anledning av fråga från Nora Garbaya Akare 
(5), om hur socialtjänsten arbetar för att förebygga spel
missbruk 
Sammanfattning 

AvdelningschefMaria Kullander informerar, med anledning av fråga från Nora Garbaya 
Åkare (S), om hur socialtjänsten arbetar med förebyggande insatser och aktiviteter 
avseende spelmissbruk (spel om pengar) samt ansvarsfördelningen mellan kommunen 
och regionen att ge stöd kring spelmissbruk - vad innebär stödet och vem kan/ska utföra 
det. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-01-15 

§8 Dn r SN 2019/00245 

Kvalitetsuppflöjningsplan 2020 

Sammanfattning 

Socialtjänsten har tagit fram en plan for kvalitetsuppföljning inför 2020. Planen be
skriver inom vilka områden som kvalitetsuppföljningen ska ha fokus på under 2020. 
Områdena är identifierade utifrån föregående års genomförda kvalitetsarbete och 
hänsyn togs till de forbättringsområden som framkom i kvalitetsberättelsen 2018. 
K valitetsuppfoljningsplanen är tänkt som en övergripande planering där det finns 
utrymme for specifika uppföljningar och tillägg utifrån verksamhetemas egna behov 
och de behov som förvaltningen ser under året. 

Återrapportering av genomförda kvalitetsuppföljningar sker löpande till berörda 
verksamheter samt vid några tillfållen per år till socialtjänstens ledningsgrupp och 
socialnämnden. Det genomförda kvalitetsarbetet sammanfattas i en årlig kvalitets
berättelse. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-12-17. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna kvalitetsuppföljningsplan for 2020. 

Justerandes signatur vit' q Utdragsbestyrkande 



§9 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-01-15 

D nr SN 2019/00006 

Sammanställning av inkomna synpunkter 2019 

Sammanfattning 

Enligt rutinerna för hantering av synpunkter ska en tertialvis sammanställning över 
inkomna synpunkter rapporteras till ansvarig nämnd. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens sammanställning över inkomna synpunkter september- december 2020. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga sammanställningen till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-01-15 

§ 10 D nr SN 2019/00005 

Socialnämndens månadsmått 2019 

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

Socialnämndens månadsmått december 20 19. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga månadsmåtten till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-01-15 

§ 11 Dnr SN 2020/00003 

Anmälan om inkomna skrivelser m m 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls: 

• Regional tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg - Barn riskerar att bli utan 
stöd och hjälp (SN 277152 dok). 

• Kommunstyrelsen protokoll2019-12-18 § 342 Justering av kommunbidrag 2020 
(SN 277134 dok). 

• Kommunstyrelsen protokoll2019-12-18 § 342 Justering av kommunbidrag 2019 
(SN 277133 dok). 

• Kommunstyrelsen protokoll2019-12-18 § 353 Antagande av bestämmelser för 
distansarbete (SN 277132 dok). 

• Kommunstyrelsen protokoll2019-12-18 § 345 Förnyelse av samverkansavtal 
kring finansiering av processledare med ideburen sektor samt handläggnings
ordning för Ideburet offentligt partnerskap, IOP (SN 277135 dok). 

• Cirkulär 19:48 från SKL 2019-12-17 Kommunernas betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård (SN 277116 dok). 

• Meddelande från SKL styrelse nr 18/2019 Rekommendation om överenskom
melse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården 
m fl från och om 2020 (SN 277087 dok). 

• PM från Polisen 2019-12-11- Polisregion Väst gör förändring avseende 
registrering av inlämnad begäran om stämningsmannadelgivning (SN 277093 
dok). 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 12 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-01-15 

Dnr SN 2019/00004 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegerings
ordning 2019 

Sammanfattning 

Följande beslut enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls: 

• statistisk sammanställning av beslut fattade fr o m 20 l 7-2019 tertial 3 inom 
individ- och familjeomsorg samt rörande äldreomsorg LSS och avgifter. 

• Förteckning över beslut av forste socialsekreterare 2020-01-07. 
• Förteckning över beslut av ordforanden 2020-01-07. 
• Förteckning över beslut enligt lag om tobak och liknande produkter 2020-01-07. 
• Förteckning över beslut av ordforanden 2020-01-14. 
• Förteckning över beslut av enhetschef2020-0l-14. 
• Förteckning över beslut av forste socialsekreterare 2020-01-14. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



§13 

Information från ordföranden 

Sammanfattning 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-01-15 

Ordforanden efterfrågar synpunkter på utbildningen med Magnus Norell om extremism, 
som socialnämndens ledamöter/ersättare deltagit på, och det fors en diskussion kring 
ämnet. 

Ordforanden informerar om ett aktuellt ärende inom individ- och familjeomsorg och att 
nämnden kommer få svar på frågor kring rutiner och hantering av ärenden rörande 
hedersrelaterat våld och förtryck vid nästa sammanträde. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Justerandes signa ur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-01-15 

§ 14 Dnr SN 2020/00002 

Socialnämndens ärendebalanslista 2020 
Sammanfattning 

Första frågan stryks från ärendebalanslistan med anledning av dagens information om 
spelmiss bruk. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att stryka första frågan på ärendebalanslistan. 

Utdragsbestyrkande 



§15 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-01-15 

Information om socialtjänstens akutboenden 
Sammanfattning 

Enhetschef Karin Engström informerar om aktuell situation gällande tillgången på 
akutboende och hur socialtjänsten arbetar för att kunna täcka behovet. Socialtjänsten 
samarbetar med kommunens tekniska avdelning för att hitta lösningar samt har regel
bunden samverkan med Saronhuset/Noras hus. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Utdrags bestyrkande 


