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Socialnämnden 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-05-20 

stadshuset, lokal Bäve, kl 08:30-12:05, ajournering kl l l :20-11:40 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), ordförande 

Henrik Sundström (M), l :e vice ordfårande 
Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordfårande 
Camilla Josefsson (M) 
Mikael Bjuhr (C) 
Raymond Wälsjö (L) 
Christina Nilsson (KD) 
Margareta Wendel (S) 
Jan-Olof Andersson (S) 
Rose-Marie Antonsson (SD) 
Merja Henning (UP) 

Eva Tillander (C) får Henrik Sundström 
(M) 
Martin Telinius (KD) får Ann-Charlott 
Gustafsson (UP) 
Emma Utter Eckerdal (S) får Nora Garbaya 
Åkare (S) 
Stefan Eliasson (SD) får Martin Pettersson 
(SD) 
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Margareta Wendel 
stadshuset 2020-05-27 Paragrafer 
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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Socialnämnden 2020-05-20 
Socialtjänsten stadshuset 
2020-05-28 
2020-06-19 

...... .. 
Charlotte Larsson 



Ersättare 

Övriga 

Eva Tillander (C) 
Martin Telinius (KD) 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-05-20 

Lars Eide Andersson (MP) 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten 
Emma Åkerblom, ekonom, socialtjänsten 
Asa Jarhag Håkansson, utvecklare, 
socialtjänsten 
Lars Alfredsson, administrativ chef, 
socialtjänsten 
Martina Karlsson, socialsekreterare, 
socialtjänsten 
Charlotte Larsson, nämndsekreterare, 
socialtjänsten 

Utdragsbestyrkande 

SN § SNI § 
I§ 133 

§ 64-78 I§ 108-132, 
134 

SN § SNI § 

§ 66 
§ 66 

§ 73-73 

I§ 133 



§ 64 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-05-20 

Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Upprop förrättas, justerare väljs och tid för justering bestäms. I tur attjustera 
är Margareta Wendel (S) alternativt Nora Garbaya Åkare (S). Beräknad tid för justering 
är onsdag 27 maj 2020, kl 16:00. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att välja Margareta Wendel (S) till justerare och att justeringen äger rum onsdag 27 maj 
2020, kl 16:00. 

Utdragsbestyrkande 



§ 65 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om följande 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-05-20 

• Covid-19 - aktuellt läge Uddevalla, statistik, besök äldreboende, personal, 
skyddsutrustning. 

• Sommarvikarier 
• Upphandling - trygghetslarm 
• Uppgradering av verksamhetssystem-familjerätt 
• Alkolås 
• Information kring ärenden som kommer på nämnden i juni/juli. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-05-20 

§ 66 Dnr SN 2020/001 00 

Delårsrapport april 2020 socialnämnden 

SammanfaHning 
Delårsrapport har sammanställts för socialnämnden per april. Socialnämnden redovisar 
en budgetavvikelse per april på 8 021 tkr i överskott. Prognosen för hela året är ett 
överskott med 14 900 tkr. 

Effektiviseringsarbete i verksamheterna pågår och behöver fortsätta för att nå en 
ekonomi i balans 2020 samt för att kunna möta kommande års utmaningar. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-05-15. 
Delårsrapport april 2020 socialnämnden. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna upprättad delårsrapport april2020. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 67 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-05-20 

D nr SN 2019/00189 

Ansökan ur Effektiviseringsfonden 2019 

Sammanfattning 

Socialnämnden har blivit beviljad medel ur effektiviseringsfonden för 7 projekt för 
2020-2021. På grund av smittspridningen av Covid-19 måste 3 av projekten senare
läggas med start efter sommaren. En omfördelning motsvarande 2 000 tkr behöver göras 
mellan åren 2020 och 2021. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-04-15. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna omfördelning motsvarande 2 000 tkr från 
2020 till2021 gällande 3 av de ur effektiviseringsfonden beviljade projekten; ny teknik 
(trygghetslarm mm), digital hantering läkemedel (signeringslistor) samt 
inkontinenshjälpmedel. 

Protokollsanteckning 

Socialnämnden godkänner att ledamöterna i (S)- och (V)-gruppen i socialnämnden till 
protokollet får anteckna följande: 
De åtgärder som nu söks via effektiviseringsfonden är åtgärder som varit på gång i 
nämnden för en budget i balans sedan tidigare. Detta med omvägen genom en 
effektiviseringsfond skapar bara en ytterligare kostsam administration/byråkrati. 
Den sociala sektorn hade gått mot en positivare utveckling om (S) & (V) inriktning fått 
råda! 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-05-20 

§ 68 Dnr SN 2020/00096 

Ansökan ur Effektiviseringsfonden 2020 

Sammanfattning 

I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2019 imättades en effektivi
seringsfond. Syftet med fonden är att finansiera kostnader som leder till framtida kost
nadsminskningar. För socialnämnden handlar det till stor del om att satsningar som görs 
ska bromsa förväntad kostnadsutveckling. Den nya ansökan avser effektivisering av 
läkemedelshantering via medicimobot. Den totala kostnaden redovisas till l 800 tkr 
fördelat på 2020-2021. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-04-23. 
Ansökan om effektivisering av läkemedelshantering. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna ansökan om ekonomiska medel från effektiviseringsfonden. 

Reservation/Protokollsanteckning 

Socialnämnden godkänner att ledamöterna i (S)- och (V)-gruppen i socialnämnden till 
protokollet får anteckna följande: 
De åtgärder som nu söks via effektiviseringsfonden är åtgärder som varit på gång i 
nämnden för en budget i balans sedan tidigare. Detta med omvägen genom en 
effektiviseringsfond skapar bara en ytterligare kostsam administration/byråkrati. 
Den sociala sektorn hade gått mot en positivare utveckling om (S) & (V) inriktning fott 
råda! 

Utdragsbestyrkande 



§ 69 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-05-20 

D nr SN 2020/00106 

Ändring av delegeringsordningen gällande bistånd till korttids
platser, delegat sjuksköterskor 

Sammanfattning 

Socialnämndens delegeringsordning anger delegationsnivå och förutsättningar i en rad 
olika frågor vid beslutsfattande. Beslut om bistånd i form av korttidsplats är idag 
delegerat till biståndshandläggare och socialsekreterare. Vid utökade behov hos en 
brukare, under kvällar, nätter och helger, och om dessa av tjänstgörande sjuksköterska 
bedömts inte kan tillgodoses genom utökning av pågående insatser i hemmet kan 
inskrivning på korttidsplats bli nödvändig. Behov föreligger därför att delegera beslut 
om bistånd i form av korttidsplats till sjuksköterska. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-05-06. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att till sjuksköterska delegera beslut om bistånd i form av korttidsboende efter ordinarie 
kontorstid. 

Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-05-20 

§ 70 Dnr SN 2018/00257 

Anmälan av insänt yttrande tillinspektionen för vård och 
omsorg gällande insatser vid 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 IVO konstaterar brister i 
nattbemanning och tillämpning av skyddsåtgärder på boendet varpå en redogörelse för 
nämndens inställning och planerade åtgärder begärs in. Ett yttrande har lämnats till IVO 
i april2020, varpå nu IVO begär in kompletterande uppgifter. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-05-06. 
Socialtjänstens komplettering till yttrande 2020-05-04. 
Begäran om komplettering till yttrande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
2020-04-15. 
Socialtjänstens yttrande 2020-04-03. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

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

Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-05-20 

§ 71 Dnr SN 2020/00006 

Sammanställning av inkomna synpunkter 2020 
Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens sammanställning över inkomna synpunkter januari-april 2020. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga sammanställningen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-05-20 

§ 72 Dnr SN 2020/00005 

Socialnämndens månadsmått 2020 
Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 
Socialnämndens månadsmått april2020. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga månadsmåtten till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



§ 73 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-05-20 

Dn r SN 2020/00108 

Redovisning av arbetsskador och tillbud inom socialtjänsten 
2020 

Sammanfattning 

För nämndens kännedom redovisas sammanställning över tillbud och arbetsskador inom 
socialtjänsten inrapporterade under perioden l januari- 30 april2020. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Justeran Utdragsbestyrkande 



§ 74 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-05-20 

Information om socialtjänstens arbetsmiljöarbete 

Sammanfattning 

Administrativ chef Lars Alfredsson redovisar förvaltningens sammanställda resultat för 
den årliga arbetsmiljöenkäten för år 2019. Den årliga checklistan/enkäten skall chefer 
och skyddsombud genom dialog besvara tillsammans. Denna arbetsmiljöenkät har 
årligen genomförts sedan år 2014 och för socialtjänstens del så kan man se att det sker 
ständiga förbättringar år från år på arbetsmiljöarbetet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

• 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-05-20 

§ 75 Dnr SN 2020/00004 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegeringsordning 2020 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

• statistisk sammanställning av beslut fattade fr o m 2018-2020 tertial1 inom 
individ- och familjeomsorg samt rörande äldreomsorg, LSS och avgifter. 

• Förteckning över beslut av ordforanden 2020-05-19. 
• Förteckning över beslut av ordforanden 2020-05-11. 
• Förteckning över beslut av forsta socialsekreterare 2020-05-11. 
• Förteckning över beslut enligt lag om tobak och liknande produkter 2020-05-06. 
• Beslut fattat av ordforanden om att inte verkställa biståndsbeslut i form av 

hemtjänst från andra kommuner vid tillfällig vistelse i Uddevalla kommun, 
2020-04-16. 

• Arbetsutskottets beslut/protokoll 2020-05-06. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 

Justerandes si natur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-05-20 

§ 76 Dnr SN 2020/00003 

Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 
Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls 

• Beslut från IVO gällande lex Sarah ( 4980). 
• KF beslut 2020-04-08 § 87 gällande deltagande på distans vid 

nämndssammanträden (SN 277663 DOK). 
• Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket gällande Södertulls vård-och omsorgs-

boende (SN 2020/23). 
• Beslut från IVO gällande lex Sarah (4753). 
• Beslut från IVO gällande sektionen för barn och unga (SN 2019/14). 
• Information från VästKom om fördelning av skyddsutrustning och 

sjukvårdsmaterial (SN 277647). 
• Verksamhetsberättelse 2019 - Fyrbodals kommungemensamma socialjour 2019 

(SN 2020/101). 
• KF beslut 2020-04-08 § 90 Revisionsberättelse 2019 för Uddevalla kommun 

samt fråga om ansvarsfrihet (SN 277617). 
• Beslut från IVO gällande ej verkställt beslut (SN 2019/99). 
• KF beslut 2020-04-08 § 96 gällande program för verksamhet som utförs av 

privata utförare-svar på återremiss (SN 277607). 
• KF beslut 2020-04-08 § 114 avsägelse från Per-Erik Holmberg (S) som ledamot 

i socialnämnden (SN 277608). 
• Beslut från JO 2020-05-11 gällande handläggning av ärende rörande individ

och familjeomsorg (SN 2018/228) (sekretessdelen). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



§ 77 

Information från ordföranden 

Sammanfattning 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-05-20 

Ordföranden informerar om ett telefonsamtal från Ömsköldsviks kommun gällande 
visat intresse och frågor kring äldrecentrum Skogslyckan. 

Stefan Skoglund (S) informerar om aktuell situationen kring ett ärende där arbets
utskottet fattat beslut om att återkalla serveringstillstånd enligt alkohollagen. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Utdragsbestyrkande 



§ 78 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-05-20 

Dnr SN 2020/00002 

Socialnämndens ärendebalanslista 2020 
Sammanfattning 

Inget att notera vid dagens sammanträde. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


