
 

  
Utses att justera Ann-Charlott Gustafsson 
Justeringens plats och tid Kilbäckskontoret 2021-05-26 Paragrafer § 76-90 

I § 109-137  
  
Underskrift sekreterare ………………………………….... ................................................. 
 Anna-Lena Lundin                              Charlotte Larsson  

(§ 76-79, I § 109)                                (§ 80-90, I § 110-137) 
  
Underskrift ordförande ………………………………........  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………....  
 Ann-Charlott Gustafsson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Socialnämnden 2021-05-19 
Förvaras hos Socialtjänsten 
Anslaget sätts upp 2021-05-27 
Anslaget tas ner 2021-06-18 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Charlotte Larsson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-05-19  
 

 
Sammanträde Socialnämnden 
Plats och tid Kilbäckskontoret, lokal Tärnan, kl 08:30-13:45 
  
Ledamöter  SN § SN I § 

Stefan Skoglund (S), ordförande   

Camilla Josefsson (M), 1:e vice ordförande   

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

ordförande 

  

Martin Hollertz (M)   

Ewa Tillander (C), distans   

Katarina Torstensson (L), distans   

Christina Nilsson (KD), distans   

Margareta Wendel (S), distans   

Nora Garbaya Åkare (S), distans § 76-90 I § 109 

Lars Eide Andersson (MP), distans   

Martin Pettersson (SD), distans   

Merja Henning (UP), distans   

   
 

Tjänstgörande ersättare  SN § SN I § 

Lars Hultberg (C) för Rose-Marie 

Antonsson (SD), distans 

§ 76-78  

Leif Frisk (SD) för Rose-Marie Antonsson 

(SD), distans 

§ 79-90 I § 109-137 

Jan-Olof Andersson (S) för Nora Åkare 

(S), distans 

 I § 110-137 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

 

  
Ersättare  SN § SN I § 

Lars Hultberg (C), distans § 79-90 I § 109-137 

Christian Bohlin (L), distans   

Jan-Olof Andersson (S), distans § 76-90 I § 109 

Emma Utter Eckerdal (S), distans § 76-90 I § 109 

Lars-Olof Laxrot (V), distans   
 

Övriga  SN § SN I § 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten   

Anna-Lena Lundin, nämndsekreterare, 

socialtjänsten 

§ 76-79 I § 109 

Charlotte Larsson, nämndsekreterare, 

socialtjänsten 

§ 80-90 I § 110-137 

Annette Frisk, Kommunal Väst, distans § 76-90  

Maria Kullander, avdelningschef, 

socialtjänsten, distans 

§ 78-79 I § 109 

Annikki Norén, sektionschef, 

socialtjänsten, distans 

§ 78  

Camilla Göthberg, enhetschef, 

socialtjänsten, distans 

§ 78-79  

Ninni Söderving, enhetschef, 

socialtjänsten, distans 

§ 79  

Edina Cehic, sektionschef, socialtjänsten, 

distans 

§ 80  

Carina Henriksson, enhetschef, 

socialtjänsten, distans 

§ 80  

Åsa Jarhag Håkansson, utvecklare, 

socialtjänsten, distans 

§ 82-83  

Lars Alfredsson, administrativ chef, 

socialtjänsten, distans 

§ 83-84  

Emma Rydberg Åkerblom, ekonom, 

socialtjänsten, distans 

§ 83  

Marianne Graf, biståndshandläggare LSS, 

distans 

 I § 110-111 

Lisa Svanberg, enhetschef, socialtjänsten, 

distans 

 I § 110-112 

Joel Wide, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten 

 I § 113-133 

Emma Olsson Vestbjerg, 1:e social-

sekreterare 

 I § 113-133 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 76 

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 Ann-

Charlott Gustafsson (UP) alternativt Merja Henning (UP).  Beräknad tid för justering är 

onsdag 26 maj 2021, kl 16:00. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att välja Ann-Charlott Gustafsson (UP) till justerare och att justeringen äger rum 26 maj 

2021, kl 16:00. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 77 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om följande 

• Covid-19 - smittläge, vaccinationer, egentester, andningsskydd 

• Heltidsresan - Österängen och Kaprifol startar 14 juni 

• Distansarbete 

• Personalförändringar 

• Bildelningstjänst 

• Nytt LOV företag 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 78 

Information om egenkontroll IFO 

Sammanfattning 

Avdelningschef Maria Kullander, sektionschef Annikki Norén och enhetschef Camilla 

Göthberg på avdelningen individ-och familjeomsorg informerar om arbetet med egen-

kontroll, allt från bakgrund till kvalité och uppföljning. 

Resultatet för granskningen 2021 visar att samtliga utredningar är godkända. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 79  

Information från socialtjänstens verksamheter 

Sammanfattning 

Enhetschef Camilla Göthberg, avdelningen individ- och familjeomsorg, informerar om 

hur man på biståndsenheten arbetat under pandemin. Ny teknik ger nya möjligheter 

framåt, som att fler teamsmöten ger anhöriga som bor på annan ort mer delaktighet. 

Enhetschef Ninni Söderving, avdelningen individ- och familjeomsorg, informerar om 

hur man på förebyggande enheten arbetat under pandemin med bl a appen Snapchat och 

en chattfunktion via kommunens hemsida för att kommunicera med ungdomar, 

nätbaserade föräldraföreläsningar samt parterapi via Teams. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 80 

Information om äldrecenter 

Sammanfattning 

Enhetschef Carina Henriksson informerar om arbetet med strukturomvandling av 

boendeformer inom Skogslyckans område/boende och beskriver vad processen 

har inneburit, vilka utmaningar man haft längs vägen, där bl a pandemin har försvårat 

och dragit ut på tiden. Efter sommaren hoppas man vara klar med den nya organisatio-

nen, lokalförändringar och anpassning av utemiljön samt att kunna genomföra invig-

ningen av Skogslyckans äldrecenter. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 81   

Information om statsbidrag 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om de statsbidrag som socialtjänsten har ansökt om 

och beviljats samt vilka områden som berörs; habiliteringsersättning, priopengar, 

familjehem, sjuklönekostnader, Covid, vaccination, Migrationsverket, våld i nära 

relation, personligt ombud, barnavård, äldreomsorgslyftet, stärka äldreomsorgen, 

ensamhet/demens, modellkommun, digitalisering äldreomsorg, nära vård, timvikarier, 

fler sjuksköterskor. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 82   

Information om översyn LOV  

Sammanfattning 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkanssan informerar om uppdraget att se över processen kring 

kommunens avtal enligt lagen om valfrihetssytem, LOV, och redogör för specifika och 

allmänna förändringar gällande krav på utförare samt ansöknings- och godkännande-

processen.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 83 Dnr SN 2021/00092  

Delårsrapport april 2021 socialnämnden 

Sammanfattning 

Delårsrapport har sammanställts för socialnämnden per april. Socialnämndens 

helårsprognos med 15 000 tkr i överskott avviker med 1,06 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 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-17 

Delårsrapport april 2021 socialnämnden 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad delårsrapport april 2021, samt 

 

att informera kommunstyrelsen om väsentlig budgetavvikelse och om vidtagna 

åtgärder. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 84 Dnr SN 2021/00052  

Remiss från Kultur och fritid gällande Hållbart friluftsliv - 
Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har i flerårsplan 2020 - 2022 ett uppdrag att ta fram en 

övergripande plan för hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun.  

Planen förväntas ta sin utgångspunkt i de tio nationella målen för friluftsliv och syftar 

till att förtydliga det kommunala friluftsarbetet, för att skapa goda förutsättningar för 

arbetet med friluftsfrågor för befolkningens friluftsvanor.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-04-29. 

Remissutgåva Hållbart friluftsliv, Uddevalla kommuns friluftsplan 2030. 

Följebrev från Kultur och Fritid - Önskan om remissutlåtande på Hållbart friluftsliv. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att ställa sig bakom Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 85 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 

Socialnämndens månadsrapport maj 2021.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga månadsrapporten till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 86 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 april 2021.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga sammanställningen till handlingarna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 87 Dnr SN 2021/00003  

Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2021 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls 

 

• KF beslut 2021-04-14 § 78 gällande ny ersättare i socialnämnden (SN 279036 

DOK). 

• KF beslut 2021-04-14 § 65, Redovisning av motioner och medborgarförslag som 

inte avgjorts den 28 februari 2021 (SN  279035 DOK). 

• KF beslut 2021-04-14 § 67 gällande Revisionsberättelse 2020 för Uddevalla 

kommun (SN 279004 DOK). 

• Beslut från IVO gällande klagomål inom hälso-och sjukvård (SN 2019/265). 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 88 Dnr SN 2021/00004  

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegeringsordning 2021 

Sammanfattning 

Följande beslut enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

• Förteckning över beslut av ordföranden 2021-05-18. 

• Förteckning över beslut enligt alkohollagen 2021-04-12. 

• Förteckning över beslut av ordföranden 2021-04-12. 

• Förteckning över beslut av enhetschef 2021-04-12. 

• Förteckning över beslut av 1:e socialsekreterare 2021-04-12. 

• Arbetsutskottets beslut/protokoll 2021-03-25 och 2021-04-07. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 89 

Information från ordföranden 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) och Ann-Charlott Gustafsson (UP), som är socialnämndens 

representanter i det pågående samarbetet mellan Uddevalla kommun och Fryshuset, 

informerar om utbildningens upplägg med bl a diskussionsgrupper via Teams. 

Ordföranden informerar om introduktionsdagen 28 april för nyanställda i Uddevalla 

kommun. 

Ordföranden informerar om samverkansmötet 7 maj, för samtliga nämnders presidium 

och förvaltningschefer, kring samverkan trygghet och samhällsskydd. 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) klargör, med anledning av en artikel i media om jäv, att 

hon endast deltar då det föreligger ett gynnande förslag till beslut om serveringstillstånd 

för att inte hamna i någon jävssituation. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 90 Dnr SN 2021/00002  

Socialnämndens ärendebalanslista 2021 

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) önskar komplettera Lars Hultbergs (C) fråga om 

Mötesplats Dalaberg med specifika frågor kring socialtjänstens egna verksamheter i 

området. 

Ordföranden förslår att frågorna skickas till socialchef Roger Granat som ser till att 

dessa besvaras i samband med informationen om Mötesplats Dalaberg. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera önskemålet på ärendebalanslistan. 

 

 


