
 

  
Utses att justera Camilla Josefsson 
Justeringens plats och tid Kilbäckskontoret 2021-03-24 Paragrafer § 36-55  

I § 48-89 
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Charlotte Larsson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Camilla Josefsson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Socialnämnden 2021-03-17 
Förvaras hos Socialtjänsten 
Anslaget sätts upp 2021-03-25 
Anslaget tas ner 2021-04-16 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Charlotte Larsson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17  
 

 
Sammanträde Socialnämnden  
Plats och tid Kilbäckskontoret, lokal Tärnan, kl 08:30-15:25 
  
Ledamöter  SN § SN I § 

Stefan Skoglund (S), ordförande   

Camilla Josefsson (M), 1:e vice ordförande   

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

ordförande                           

§ 36-54 I § 48-89 

Martin Hollertz (M)   

Ewa Tillander (C), distans   

Christina Nilsson (KD), distans   § 36-48  

Margareta Wendel (S), distans   

Nora Garbaya Åkare (S), distans   

Lars Eide Andersson (MP), distans   

Martin Pettersson (SD), distans    § 36-54 I § 48-89 

Merja Henning (UP)   

   
 

Tjänstgörande ersättare  SN § SN I § 

Fredrik Södersten (M) för Rose-Marie 

Antonsson (SD), distans 

§ 36-48  

Lars Hultberg (C) för Rose-Marie 

Antonsson (SD), distans 

§ 50-55 I § 48-89 

Katarina Torstensson (L) för Raymond 

Wälsjö (L), distans 

§ 36-41, 

44-55 

I § 48-89 

Jan-Olof Andersson (S) för Raymond 

Wälsjö (L), distans 

§ 42-43  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Jan-Olof Andersson (S) för Martin 

Petterson (SD), distans 

§ 55  

Leif Dolonius (UP) för Christina Nilsson 

(KD) 

§ 49-55 I § 48-89 

  
Ersättare Lars Hultberg (C), distans § 36-48  

Jan-Olof Andersson (S), distans § 36-41, 

44-54 

I § 48-89 

Emma Utter Eckerdal (S), distans § 36-54 I § 48-89 

Leif Dolonius (UP)  

              

§ 36-48  

 

Övriga  SN § SN I § 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten   

Charlotte Larsson, nämndsekreterare, 

socialtjänsten 

  

Louise Idestål, enhetschef, socialtjänsten, 

distans 

§ 38  

Pernilla Gilvad, tillståndshandläggare, 

socialtjänsten, distans 

§ 39  

Åsa Jarhag Håkansson, utvecklare, 

socialtjänsten, distans 

§ 42-44  

Lars Alfredsson, administrativ chef, 

socialtjänsten 

§ 45  

Maria Kullander, avdelningschef, 

socialtjänsten, distans 

§ 46  

Annikki Norén, sektionschef, 

socialtjänsten, distans 

§ 46  

Gunilla Hultgren, ekonom, socialtjänsten, 

distans 

§ 46  

Eva Tjörnebro Falkenkvist, 

färdtjänsthandläggare, socialtjänsten, 

distans 

§ 46  

Sara Backman Engblom, 1:e 

socialsekreterare, socialtjänsten, distans 

 I § 48-51 

Tommy Jensen, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten 

 I § 52-89 

Joel Wide, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten, distans 

 I § 52-89 

Christel Schemmel, MAS, socialtjänsten § 55  
 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36  

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 Lars Eide Andersson (MP). Beräknad tid för justering är onsdag 24 

mars 2021, kl 16:00. 

 

Då ingen av ledamöterna på tur är fysiskt närvarande föreslår ordföranden att Camilla 

Josefsson (M) väljs till justerare. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att välja Camilla Josefsson (M) till justerare och att justeringen äger rum onsdag 24 

mars 2021, kl 16:00. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37  

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om följande  

• Besök på vård- och omsorgsboenden. 

• Covid-19 - vaccinationer och vaccinleverenser. 

• Familjecentral - mödravårds- och barnavårdscentral, öppna förskolan, familje-

förskola. 

• Missbruksvården - organisation, uppdrag. 

• Controllerrapport - årsprognos, Covid-19, statsbidrag. 

• Heltidsresan - förhandling pågår, äldreomsorgslyftet. 

• Modellkommun - kvalitetsregister, raderateknik digital tillsyn/medicingivare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 

Information, med anledning av fråga på ärendebalanslistan, om 
utvecklingen av inkomna orosanmälningar avseende barn och 
unga 

Sammanfattning 

Enhetschef Louise Idestål informerar, med anledning av fråga på ärendebalanslistan, om 

utvecklingen av inkomna orosanmälningar avseende barn och unga. Nämnden får en 

statistisk redogörelse för hur utvecklingen sett ut i Uddevalla år 2013-2020 samt orsaker 

till anmälan, vem som anmäler och vad ökningen kan bero på. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr SN 2021/00061  

Ansökan från Pierre Mallouh om serveringstillstånd enligt 
alkohollagen 

Sammanfattning 

Pierre Mallouh ansöker om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid Strandkanten, 

Hafsten. Ansökan avser stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten årligen mellan 

1 maj och 31 augusti och omfattar spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker med 

serveringstid mån-fre och sön mellan kl.11:00 – 23:00 och lör mellan kl.11:00 – 00:00 

samt till 01:00 vid enstaka tillfällen efter anmälan till tillståndsenheten. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-08. 

Socialtjänstens utredning 2021-03-08. 

Ansökan om serveringstillstånd 2021-01-21. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att bevilja Pierre Mallouh stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten årligen 

mellan 1 maj och 31 augusti enligt 8 kap 2 § alkohollagen vid Strandkanten, Hafsten, 

avseende spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker, mån-fre och sön mellan 

kl.11:00 – 23:00 och lör mellan kl.11:00 – 00:00 samt till 01:00 vid enstaka tillfällen 

efter anmälan till tillståndsenheten, 

  

att anmälan till tillståndsenheten ska ske senast två veckor innan planerad aktivitet, 

samt 

  

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr SN 2021/00055  

Hemtjänst för sommargäster 

Sammanfattning 

Den 16 november 2020 fattade socialnämndens ordförande beslut om att ej verkställa 

biståndsbeslut, i form av hemtjänst, från andra kommuner. Pandemin är nu inne i ett 

annat skede där vaccinering mot Covid-19 pågår. Förslaget är att biståndsbeslut, i form 

av hemtjänst, från andra kommuner åter skall börja verkställas vid tillfällig vistelse. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-04. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att biståndsbeslut i form av hemtjänst, från andra kommuner, vid tillfällig vistelse åter 

kommer att verkställas från och med den 29 mars 2021. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr SN 2021/00057  

Budgetdialog 2021 - socialnämnden 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har fastställt förutsättningar inför budgetdialogen 2021. Med ut-

gångspunkt från dessa förutsättningar har socialtjänsten har tagit fram en planering för 

2022–2024. Skrivelsen omfattar socialnämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga 

resultat, omvärldens utveckling, socialnämndens kommande resursbehov 2022–2024, 

pågående och nya effektiviseringar samt minskade nettokostnader/effektiviseringar. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-08. 

Socialtjänstens skrivelse Socialnämndens planering 2022–2024 – underlag till 

budgetdialog 2021. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att godkänna socialtjänstens skrivelse Socialnämndens planering 2022–2024 som 

underlag till budgetdialogen 2021, samt 

  

att insända socialtjänstens skrivelse Socialnämndens planering 2022–2024 som 

underlag till budgetdialogen 2021 till Kommunledningskontorets ekonomiavdelning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr SN 2020/00209  

Ansökan från Midas Omsorg AB om att bedriva hemtjänst i 
Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Socialnämnden har beslutat om förfrågningsunderlag som reglerar krav och förutsät-

tningar för valfrihetssystemet inom hemtjänst. En ansökan från Midas omsorg AB har 

inkommit 2020-10-08 om att få bedriva hemtjänst utifrån gällande förfrågningsunder-

lag. Socialtjänsten har med stöd av ett godkännandeprotokoll kontrollerat företagets 

lämplighet att bedriva hemtjänst, i enlighet med de krav som ställs i förfrågningsunder-

laget. Enligt godkännandeprotokollet uppfyller Midas omsorg AB kraven. Enligt 8 

kapitel 1 § lagen om valfrihetssystem ska företag som uppfyller kraven godkännas.      

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-05. 

Socialtjänstens godkännandeprotokoll 2021-03-05. 

Ansökan från Midas omsorg AB med tillhörande bilagor 2020-10-08. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att fatta ett underrättelsebeslut som innebär att Midas omsorg AB godkänns som 

utförare inom valfrihetssystemet inom hemtjänst. 

Jäv 

På grund av jäv lämnar Katarina Torstensson (L) sammanträdet under överläggning och 

beslut i detta ärende. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr SN 2020/00210  

Ansökan från Midas Omsorg AB om att bedriva boendestöd i 
Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Socialnämnden har beslutat om förfrågningsunderlag som reglerar krav och förutsät-

tningar för valfrihetssystemet inom boendestöd. En ansökan från Midas omsorg AB har 

inkommit 2020-10-08 om att få bedriva boendestöd utifrån gällande förfrågningsunder-

lag. Socialtjänsten har med stöd av ett godkännandeprotokoll kontrollerat företagets 

lämplighet att bedriva boendestöd, i enlighet med de krav som ställs i förfrågnings-

underlaget. Enligt godkännandeprotokollet uppfyller Midas omsorg AB kraven. Enligt 8 

kapitel 1 § lagen om valfrihetssystem ska företag som uppfyller kraven godkännas.     

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-05. 

Socialtjänstens godkännandeprotokoll 2021-03-05.  

Ansökan från Midas omsorg AB med tillhörande bilagor 2020-10-08. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att fatta ett underrättelsebeslut som innebär att Midas omsorg AB godkänns som 

utförare inom valfrihetssystemet inom boendestöd.   

Jäv 

På grund av jäv lämnar Katarina Torstensson (L) sammanträdet under överläggning och 

beslut i detta ärende. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr SN 2021/00050  

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 
Synskadades Riksförbund, SRF, Uddevalla och Uddevalla 
kommun 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Synskadades Riksförbund, 

SRF, Uddevalla om samverkan kring stöd till syn- och hörselskadade i kommunen. 

Socialnämnden är berörd nämnd och har tillsammans med initiativtagaren arbetat fram 

ett förslag till överenskommelse.  

  

SRF Uddevallas verksamhet är ett viktigt komplement till kommunens verksamheter. 

Socialnämnden har fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och 

att träffa fler överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap. En övergripande 

strategi är också att verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt 

gemensamt förebyggande arbete. Socialnämnden har också strategin om att motverka 

ensamhet och skapa trygghet. Initiativet är i linje med socialnämndens vilja. 

  

Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med SRF Uddevalla 

med målet om att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd och träning för att 

kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället. Överenskommelsen 

innehåller olika insatser med syftet att nå den gemensamma målsättningen för 

målgruppen. 

  

Enligt kommunens gällande handläggningsordning av initiativ till Idéburna Offentliga 

Partnerskap ska berörd nämnd skriva fram ärendet för beslut om att gå vidare med 

partnerskapet i sin nämnd. Därefter ska beredning ske i arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet inför slutligt beslut i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-05. 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Synskadades riksförbund 

Uddevalla och Uddevalla kommun. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att föreslå arbetsmarknads- och integrationsutskottet att föreslå Kommunstyrelsen att  

ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med föreningen Synskadades 

Riksförbund Uddevalla med målet att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd 

och träning för att kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället, 

samt  

  

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr SN 2021/00031  

Revisionsrapport - granskning av inköp och upphandling, del 
av löpande granskning 2020 

Sammanfattning 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun 

genomfört en granskning av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet  

  

Syftet har varit bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnads-

nämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. Slutsatsen utifrån 

granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att socialnämnden inte 

säkerställt ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar och att efterlevnad av 

rutiner för att säkerställa avtalstrohet är ett utvecklingsområde. 

  

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer till kommunstyrelsen, 

socialnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden och svar på granskningsrapporten skall 

vara revisorerna tillhanda senast 2021-05-03. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-04. 

Revisionsrapport, Granskning av inköp och upphandling, del av löpande granskning 2020 

Revisorerna följebrev gällande granskning av kommunens arbete med direktupphandling 

och avtalstrohet 2021-02-02. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att till revisorerna avge socialtjänstens tjänsteskrivelse som svar på granskningen. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr SN 2021/00039  

Ny beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst 

Sammanfattning 

Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en 

ny zonindelning om tre zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 

november 2020.  

  

Beslutet innebär att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris som använts som grund 

för egenavgift för färdtjänst upphör. Uddevalla kommun måste därmed besluta om ny 

beräkningsmodell för egenavgift för färdtjänst och uppdatera avsnittet avseende ”Avgift 

och regler för färdtjänst” i Uddevalla författningssamling UaFS.  

  

Avtalet med Västtrafik om den anropsstyrda trafiken omfattar flera olika typer av resor 

där det för alla resor krävs ett av kommunens färdtjänsthandläggare beviljat tillstånd för 

färdtjänst för den enskilde. Tillståndet och avgifterna gäller inom fastställt 

färdtjänstområde. De olika typerna av resor är Färdtjänst, resa på ”fritid” med 

färdtjänsttillstånd samt Arbetsresor med färdtjänsttillstånd.  

  

Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-08.  

Avgifter och regler för färdtjänst, förslag till ny beräkningsmodell, reviderad           

2021-03-08. 

Bilaga 1, Förslag presenterade av den s.k Framtidsgruppen.  

Bilaga 2, förslag till ändring i Uddevalla författningssamling, reviderad 2021-03-08.  

Skrivelse från Funktionsrätt Uddevalla, 2021-01-11. 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta förslag 2 till ny egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd, 

vilket innebär att egenavgiftsmodellen fortsatt ska bygga på varje kommuns område 

som en avgiftszon samt att utöka nuvarande färdtjänstområde till att omfatta hela Västra 

Götalandsregionen,  

  

att anta förslag 3 till ny egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd, vilket innebär 

att denna motsvarar kollektivtrafiktaxans periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 

procent för arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka samt för resor 1 - 2 dagar per vecka 50 

procent av egenavgiften för den som reser 3 - 5 dagar per vecka,  

  

att anta förslag 4 om ny avgift för medresenär, vilket innebär att medresenären, oavsett 

ålder, erlägger samma avgift som den färdtjänstberättigade samt  

  

att förändringarna i avgiftsmodellen ska gälla från och med 1 juni 2021. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr SN 2021/00062  

Uppdrag till Plan integration 2030 - socialnämnden 

Sammanfattning 

Den 9 december 2020, antog kommunfullmäktige Uddevalla kommuns strategiska 

dokument Plan Integration 2030. Planen innehåller en beskrivning av vad kommunen 

ska fokusera på fram till 2030, för att nå en förbättrad integration. Genom att fokusera 

på de nio strategiska ställningstaganden inom de tre utpekade områden, så kommer 

kommunen tillsammans att bidra till den gemensamma målbilden ”förbättra integra-

tionen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat 

våld och förtryck”.  

  

Nästa steg är nu att alla nämnder, kommunala bolag och stiftelser, antar politiska 

uppdrag som visar hur varje profession kommer att prioritera och arbeta resten av 

mandatperioden 2021–2022, för att kunna bidra till den gemensamma målbilden. Dessa 

uppdrag ska vara beslutade och inlämnade senast den 31 mars 2021. Nya uppdrag för 

mandatperioden 2023–2026, tas fram under år 2023. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-09. 

Bilaga1, Arbete för integration inom Sektionen för barn och unga 2021-03-10. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att anta de tre föreslagna uppdragen.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr SN 2020/00132  

Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 

Sammanfattning 

Ett beslut har inkommit från Fyrbodals kommunalförbund gällande Inriktnings-

dokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. 

Inriktningsdokumentet har tagits fram inom ramen för den länsgemensamma Hand-

lingsplanen psykisk hälsa 2018 – 2020. Fyrbodals direktion beslutade 2020-05-07 att 

rekommendera kommunerna att fatta beslut om inriktningsdokument för organiserat 

integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för 

personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. Socialtjänsten ställer sig positiv 

till framtaget inriktningsdokument.  

  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-04. 

Sammanträdesprotokoll Fyrbodals förbundsdirektion 2020-05-07.  

Länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och kommunerna i Västra Götaland, 

Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att godkänna Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, 

missbruk och beroende. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 Dnr SN 2021/00005  

Socialnämndens månadsrapporter 2021 

Sammanfattning 

För nämndens kännedom föreligger socialnämndens månadsrapport, som är en månatlig 

sammanställning av ekonomi-, personal- och verksamhetsstatistik. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport mars 2021. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga månadsrapporten till handlingarna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr SN 2021/00006  

Sammanställning av inkomna synpunkter 2021 

Sammanfattning 

Enligt rutinerna för hantering av synpunkter ska en sammanställning över inkomna 

synpunkter rapporteras till ansvarig nämnd. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens sammanställning över inkomna synpunkter februari 2021. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga sammanställningen till handlingarna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr SN 2021/00004  

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegerings-
ordning 2021 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

  

• Förteckning över beslut av 1:e socialsekreterare 2021-03-16. 

• Förteckning över beslut av 1:e socialsekreterare 2021-03-08. 

• Förteckning över beslut av ordföranden 2021-03-08. 

• Förteckning över beslut av ordföranden 2021-02-17. 

• Arbetsutskottets beslut/protokoll 2021-02-26 och 2021-03-03. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr SN 2021/00003  

Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2021 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls 

  

• Demokratiberedningens protokoll 2021-02-11 § 4, erbjudande om utbildning för 

politiker p g a hot bl a (SN 278797 DOK). 

• KF beslut 2021-02-10 § 6, gällande begäran om återbetalning av tillsynsavgift 

avseende serveringstillstånd för 2020 (SN 2020/273). 

• Beslut från Inspektionen för vård och omsorg gällande överflyttning av ärende, 

3.8.4-1479 2021-6 (SN 2021/32). 

• Beslut från IVO gällande begäran från Essunga kommun om överflyttning av 

ärende till Uddevalla kommun (SN 2021/20). 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53  

Information från ordföranden 

Sammanfattning 

Ordföranden informerar om att frågan gällande ny beräkningsmodell för färdtjänst  

lyftes på socialnämndsordförandenätverket i Fyrbodal och en utredning kom till 

(bifogas i e-postmeddelande till socialnämndens ledamöter) på hur vi kan effektivisera 

hanteringen och så småningom få gemensam taxa. Frågan är också lyft till VGR-nivå 

där möjligheten finns att flytta över hanteringen till trafikhuvudmannen och få det 

samordnat bättre med sjukresor m m. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr SN 2021/00002  

Socialnämndens ärendebalanslista 2021 

Sammanfattning 

Fråga två stryks på ärendebalanslistan med anledning av dagens information. 

Nämnden önskar information om 

• Social investering - Barn i riskzonen. 

• Hur avtalstrogna vi är totalt i socialnämnden. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att stryka fråga två samt notera önskemålen till ärendebalanslistan. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Dnr SN 2021/00036  

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Uddevalla kommun 
2020 

Sammanfattning 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivare skriva en patientsäkerhets-

berättelse. Den ska innehålla strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelse ger också förslag till kvalitets- och 

förbättringsområden, till det kommande året. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-04. 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Uddevalla kommun 2020. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse 2020. 

 

 

 


