
  
Utses att justera Ann-Charlott Gustafsson 
Justeringens plats och tid Kilbäckskontoret 2021-09-29 Paragrafer § 129-140 

I § 204-229  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Charlotte Larsson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Ann-Charlott Gustafsson 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Socialnämnden 2021-09-22 
Förvaras hos Socialtjänsten 
Anslaget sätts upp 2021-09-30 
Anslaget tas ner 2021-10-22 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Anna-Lena Lundin 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-09-22  
 

 
Sammanträde Socialnämnden  
Plats och tid Rådhuset, lokal Skiensalen, kl 08:30 – 15:35 
  
Ledamöter  SN § SN I § 

Stefan Skoglund (S), ordförande   

Henrik Sundström (M), 1:e vice 

ordförande, deltar delvis på distans 

§ 132-140 I § 204-214, 

216-229 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), 2:e vice 

ordförande 

  

Camilla Josefsson (M) § 129-140 I § 204-210, 

215-229 

Ewa Tillander (C)   

Katarina Torstensson (L), deltar på distans   

Christina Nilsson (KD)   

Margareta Wendel (S)  I § 211-229 

Nora Garbaya Åkare (S), deltar på distans § 129-140 

 

I § 204-218, 

220-229 

Lars Eide Andersson (MP)   

Merja Henning (UP)   

   
 

Tjänstgörande ersättare 

 

 

 

 

 

 

 SN § SN I § 

Martin Hollertz (M) för Henrik Sundström 

(M) 

§ 129-131  

Martin Hollertz (M) för Camilla Josefsson 

(M) 

 I § 211-214 

Lars Hultberg (C) för Rose-Marie 

Antonsson (SD) 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Tjänstgörande ersättare 

forts 
Jan-Olof Andersson (S) för Margareta 

Wendel (S), deltar på distans 

§ 129-140 I § 204-210 

Jan-Olof Andersson (S) för Henrik 

Sundström (M), deltar på distans 

 I § 215 

Jan-Olof Andersson (S) för Nora Åkare 

(S), deltar på distans  

 I § 219 

Leif Dolonius (UP) för Martin Pettersson 

(SD) 

  

  
Ersättare  SN § SN I § 

Martin Hollertz (M) § 132-140 I § 204-210, 

215-229 

Jan-Olof Andersson (S), deltar på distans  I § 211-214, 

216-218, 

220-229 

Lars-Olof Laxrot (V) 

 

  

 

Övriga  SN § SN I § 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten   

Charlotte Larsson, nämndsekreterare, 

socialtjänsten 

  

Annette Frisk, Kommunal Väst, deltar på 

distans 

§ 129-140 I § 204-210 

Björn Segelod, enhetschef, kommun-

ledningskontoret 

§ 130 

(delvis) 

 

Henrik Ahnberg, 1:e biståndshandläggare 

LSS, socialtjänsten 

§ 131-132 I § 204 

Annikki Norén, sektionschef, social-

tjänsten, deltar på distans 

§ 131-132 I § 204 

Åsa Jarhag Håkansson, strateg, social-

tjänsten 

§ 133-134  

Emma Rydberg Åkerblom, ekonom, 

socialtjänsten 

§ 133-134  

Marianne Graf, biståndshandläggare LSS, 

socialtjänsten 

 I § 211 

Therese Bandhede, socialsekreterare, 

socialtjänsten 

 I § 112-114 

Lisa Svanberg, enhetschef, socialtjänsten  I § 112-114 

Camilla Andersson, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten 

 I § 115-128 

Tommy Jensen, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten, deltar på distans 

 I § 115-128 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 129 

Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Upprop förrättas, justerare väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Nora 

Åkare (S) alternativt Martin Pettersson (SD). Beräknad tid för justering är onsdag 29 

september 2021, kl 16:00. 

Då ovan nämnda ledamöter inte närvarar på plats föreslår ordföranden att Ann-Charlott 

Gustafsson (UP) väljs till justerare. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att välja Ann-Charlott Gustafsson (UP) till justerare och att justeringen äger rum 

onsdag 29 september 2021, kl 16:00. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 130 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om följande 

 Verksamhetsbesök - arbetsrätt, lex Sarah m m. 

 Covid 19 - smittläget, dödsfall, andel vaccinerade. 

 Patientsäkerhetsanalys - verktyg från SKR. 

 Personalfrågor - konverteringar, Heltidsresan, utbildning vikarier. 

 LSS boende - fortsatt strukturomvandling. 

 Regeringens budget - generella stadsbidrag höjs, Äldreomsorgslyftet, stadsbidrag 

vikarier/sjuksköterskor, maxtak bostadstillägg, assistansen. 

 Nämndens planeringsdagar 14-15 oktober – program. 

 Studiebesök Karlstad – jämförelseprojektet. 

 App-utveckling - felanmälan/beställning, larm boende. 

Enhetschef Björn Segelod informerar om följande  

 Övergripande lägesbild i Uddevalla ur ett brottsförebyggande- och trygghets-

perspektiv.  

 IS-återvändare - hur man arbetar kring situationen. 

 Gängproblematik - handlingsplan (metod) och avhopparprojekt. 

 Pågående trygghetsprojekt för att motverka brott och kriminalitet i olika 

bostadsområden. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 131  

Information, med anledning av fråga från Katarina Torstensson 
(L), om bedömningar gällande biståndsbeslut 

Sammanfattning 

Henrik Ahnberg, förste biståndshandläggare LSS, informerar om hur biståndsenheten 

arbetar med utredning, bedömning och beslut om insatser med personlig assistans samt 

kriterier för personkretsbedömningar. Nämnden får information om hur kostnadsfördel-

ningen mellan kommunen och Försäkringskassan fungerar avseende assistansersättning. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 132 Dnr SN 2021/00142  

Remiss från socialdepartementet gällande Stärkt rätt till 
personlig assistans, SOU 2021:37 

Sammanfattning 

En remiss har inkommit från Regeringskansliet, Socialdepartementet med begäran om 

yttrande avseende SOU 2021:37, Stärkt rätt till personlig assistans, Ökad rättssäkerhet 

för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser. Syftet med 

förslagen som lämnas är man vill stärka den personliga assistansen för barn, ge 

assistansanvändare förstärkt stöd vid behov av sjukvårdande insatser samt stärka rätten 

till personlig assistans för vissa hjälpbehov som är av stor betydelse för möjligheten att 

delta i samhällslivet och leva sitt liv på samma villkor som andra. Genom förslagen 

anses att kontinuiteten och förutsägbarheten inom personlig assistans och assistans-

ersättning kommer att öka. Socialtjänsten ställer sig positiv till flera av förlagen som 

lämnas.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-09-09. 

Socialtjänstens yttrande gällande Stärkt rätt till personlig assistans, SOU 2021:37, 2021-

09-09. 

Remiss från Regeringskansliet, Socialdepartementet om stärkt rätt till personlig 

assistans, SOU 2021:37, 2021-06-16. 

Innehållsförteckning samt sammanfattning av Remiss från socialdepartementet gällande 

Stärkt rätt till personlig assistans, SOU 2021:37, 2021-06-16. 

Följebrev till Remiss från socialdepartementet gällande Stärkt rätt till personlig 

assistans, SOU 2021:37, 2021-06-16. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att till Regeringskansliet, socialdepartementet avge socialtjänstens yttrande som 

remissvar i ärendet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 133 Dnr SN 2021/00189  

Delårsrapport augusti 2021 socialnämnden 

Sammanfattning 

Delårsrapport har sammanställts för socialnämnden per augusti. Socialnämndens 

helårsprognos med 35 000 tkr i överskott avviker med 2,45 procent i jämförelse med 

kommunbidraget. 

 

Prognosen bygger på en positiv effekt av statsbidragen men inrymmer både överskott 

och underskott inom de olika verksamhetsområdena. Den långsiktiga effekten av 

statsbidragen är i dagsläget svår att bedöma. Kring underskotten finns vidtagna och 

planerade åtgärder beskrivna i delårsrapporten. Verksamhetsområdena med överskott 

visar effekten av det sedan länge påbörjade effektiviseringsarbetet för att nå kommande 

års utmaningar.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänsten tjänsteskrivelse 2021-09-16. 

Delårsrapport augusti 2021 socialnämnden. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad delårsrapport augusti 2021, samt 

 

att informera kommunstyrelsen om väsentlig budgetavvikelse och om vidtagna 

åtgärder.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 134 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 september 2021. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga månadsrapporten till handlingarna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 135 Dnr SN 2021/00190  

Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 

Sammanfattning 

Camilla Josefsson (M) har avsagt sig uppdraget som 1:e vice ordförande i social-

nämnden och arbetsutskottet. Kommunfullmäktige har beslutat att välja Henrik 

Sundström (M) till 1:e vice ordförande i socialnämnden till och med 2022. 

Ordföranden föreslår att socialnämnden väljer Henrik Sundström (M) till ny ledamot i 

arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfulllmäktiges protokollsutdrag 2021-09-08 § 199 Avsägelse från Camilla 

Josefsson (M) för uppdraget som 1:e vice ordförande i socialnämnden. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att välja Henrik Sundström (M) som ledamot i socialnämndens arbetsutskott efter 

Camilla Josefsson (M). 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 136 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 augusti 2021. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga sammanställningen till handlingarna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137 Dnr SN 2021/00004  

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegerings-
ordning 2021 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

  

 Statistisk sammanställning av beslut fattade fr o m 2019-2021 tertial 2 inom individ- 

och familjeomsorg samt rörande äldreomsorg, LSS och avgifter. 

 Förteckning över beslut enligt alkohollagen 2021-09-13. 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2021-08-12. 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2021-09-13. 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2021-09-03. 

 Förteckning över beslut av 1:e socialsekreterare 2021-09-13. 

 Arbetsutskottets beslut/protokoll 2021-08-12, 2021-08-19 och 2021-09-01. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138 Dnr SN 2021/00003  

Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2021 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls 

 

 KF beslut 2021-09-08 § 199 Avsägelse från Camilla Josefsson (M) för uppdraget 

som 1:e vice ordförande i socialnämnden (SN 279779 dok). 

 KF beslut 21-09-08 § 197 Avsägelse från Fredrik Södersten (M) för uppdraget som 

ersättare i socialnämnden (SN 279780 dok) 

 Länsgemensamt avtal gällande verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk 

vårdutbildning (SN 2021/186). 

 KS beslut 2021-08-25 § 208, Bestämmande av sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen, dess utskott och gruppledarträffar 2022 (SN 279733 DOK). 

 KS beslut 2021-08-25 § 217, Omräkning av kommunbidrag 2022 till löpande pris 

(SN 279732 DOK). 

 Beslut från IVO gällande tillsyn Edingens stödboende (SN 2021/104). 

 Beslut från IVO gällande ej verkställt beslut LSS (SN 2020/271). 

 Samråd från Länsstyrelsen kring preliminära anvisningsandelar för mottagande av 

ensamkommande barn 2022 (SN 2021/174). 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 139 

Information från ordföranden 

Sammanfattning 

Ordföranden informerar om följande 

 Möte med förvaltningsövergripande samverkan för trygghet och samhällsskydd. 

 Möte med Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning. 

 Nätverksmöte för socialchefer och socialnämndsordföranden i Fyrbodal. 

 Workshop för samarbetet mellan Uddevalla kommun och Fryshuset Stockholm. 

 Uppföljning av projekt TUFF - Tillsammans utvecklar vi för framtiden. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 140 Dnr SN 2021/00002  

Socialnämndens ärendebalanslista 2021 

Sammanfattning 

Christina Nilsson (KD) önskar information om bemanningsenheten. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens ärendebalanslista september 2021. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera önskemålet till ärendebalanslistan. 
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