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Sammanträde Socialnämnden  
  
Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve kl 08:30 onsdagen den 18 mars 2020  
  
Ordförande Ann-Charlott Gustafsson 
  
Sekreterare Charlotte Larsson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för justering 

I tur att justera: Raymond Wälsjö (L) alternativt Christina Nilsson (KD) 

Tid för justering: onsdag 25 mars 2020, kl 16:00 

 

2.  Information från förvaltningen Roger Granat 

Annikki Norén 

3.  Information, med anledning av fråga från Jan-Olof Andersson (S), om 

anhöriganställningar inom socialtjänsten 
Jessica Eriksson 

Leila Schenberg 

4.  Information, med anledning av fråga från Christina Nilsson (KD), om 

demensvård 
Miriam Martins 

5.  Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och 

Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn- och hörsel-

nedsättning 

Dnr SN 2020/00058  

Christer Fransson 

6.  Palliativ avdelning 

Dnr SN 2020/00062  
Christer Fransson 

7.  Remiss - Medborgarförslag från Lena Elmberg angående 

genomförandet av heltidsresan 

Dnr SN 2019/00275  

Marion Vaern 

8.  Medborgarförslag från Marie Olsson om attraktivare hemtjänst 

Dnr SN 2019/00225  
Marion Vaern 

9.  Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande sektionen för 

barn och unga, 8.5-42640/2018/1 

Dnr SN 2019/00014 

 

10.  Digital agenda - socialnämnden 

Dnr SN 2020/00064  
Roger Granat 
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Föredragningslista Föredragande 

11.  Information från ordföranden  

12.  Socialnämndens månadsmått 2020 

Dnr SN 2020/00005  
 

13.  Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning 

2020 

Dnr SN 2020/00004  

 

14.  Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 

Dnr SN 2020/00003  
 

15.  Socialnämndens ärendebalanslista 2020 

Dnr SN 2020/00002 

 

 

 

INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

 

2020-03-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr SN 2020/00058  

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) 
och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn- och 
hörselnedsättning 

Sammanfattning 

En motion till kommunfullmäktige från Sverigedemokraterna föreslår att Uddevalla 

kommun inför särskilt stöd för personer med hörsel och/eller synnedsättning. Kommun-

fullmäktige har beslutat att remittera motionen till socialnämnden, det kommunala rådet 

för äldre och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning. 

  

Socialnämnden anser i sitt remissvar till kommunfullmäktige att motionen om att införa 

särskilda insatser för hörsel/synnedsatta ska avslås. Stöd och hjälp kan erhållas genom 

ansökan om biståndsbedömd hemtjänst eller kontakt med hörsel och syncentral inom 

VGR .   

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 20-02-21. 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 20-02-12 § 60 Motion från Martin Pettersson 

(SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med 

syn- och hörselnedsättning. 

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson 

(SD) om stöd till personer med syn- och hörselnedsättning 2020-02-10. 

  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

  

att hänskjuta ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. 

  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 
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2020-02-21 Dnr SN 2020/00058 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Christer Fransson 

Telefon 0705226044 
christer.fransson@uddevalla.se 

 

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) 

och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn- och 

hörselnedsättning 

Sammanfattning 

 Socialnämnden anser i sitt remissvar till kommunfullmäktige att motionen om att införa 

särskilda insatser för hörsel/synnedsatta ska avslås. Stöd och hjälp kan erhållas genom 

ansökan om biståndsbedömd hemtjänst eller kontakt med hörsel och syncentral inom 

VGR     

Beslutsunderlag 

 Motion från SD 20-02-10 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 20-02-12 

Tjänsteskrivelse 20-02-21    

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att som remissvar föreslå att kommunalfullmäktige avslår motionen om att införa 

särskild insats till hörsel/synnedsatta och hänvisa till att stöd och hjälp finns inom 

existerande verksamheter 

 

   

Ärendebeskrivning 

En motion till kommunfullmäktige från Sverigedemokraterna föreslår att Uddevalla 

kommun inför särskilt stöd för personer med hörsel och/eller synnedsättning. 

 

Uddevalla har tidigare haft en funktion som heminstruktör som senare benämndes 

syninstruktör. Funktionen var en service för främst synnedsatta och hjälpte till med 

praktiska problem i vardagen kopplat till synnedsättningen men var även ett 

samtalsstöd, annan service var att vara behjälplig att skriva ansökningar om färdtjänst 

eller att ansöka om belysningsanpassning.  

 

Funktionen syninstruktör är inte lagstadgad, ingår inte i socialtjänsten kärnuppdrag och 

är inte heller hälso och sjukvård. Många kommuner i närområdet har valt att avskaffa 

funktionen eller har aldrig infört den. Stöd i samband med funktionsnedsättning 

inklusive hörsel och synnedsättning kan erhållas genom ansökan om biståndsbedömd 



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 
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2020-02-21 Dnr SN 2020/00058 

  

 

 

 

hemtjänst. Det är VGR:s hörsel och syncentraler som är rehabiliteringsansvariga för 

målgruppen och ska stödja, ge råd samt förskriva hörsel/syn hjälpmedel. 

 

Risk och konsekvensanalys i samband med att tjänsten togs bort visar inte på några 

särskilda konsekvenser eller risker i samband med borttagandet av servicen. Tjänsten 

hade varit vakant 6 månader vid analysen och vakanshållningen hade inte resulterat i 

några reaktioner från syncentral eller hemtjänst. Inte brukare har reagerat till 

socialtjänsten mot att servicen tagits bort. 

Socialnämnden föreslås att som remissvar föreslå att kommunalfullmäktige avslår 

motionen om att införa särskild insats till hörsel/synnedsatta och hänvisa till att stöd och 

hjälp finns inom existerande verksamheter. 

 

 

 

Roger Granat Christer Fransson 

Socialchef Avdelningschef 

Skickas till 

 



Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

2020-02-12 
rULs)DEVALLA KO' .· .-:. / 

ocioltjönsten Sto·, ' 

2020 -02- 1 9 l 

§ 60 Dnr KS 2020/00138 

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) 
och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn och 
hörselnedsättning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till socialnämnden, det kommunala rådet får äldre samt det 
kommunala rådet får personer med funktionsnedsättning. 

Vid protokollet 
Sebastian Johansson 

Justerat 2020-02-17 av 
Elving Andersson (C), Ingela Ruthner (M) och Paula Berger (S) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-17 
Sebastian Johansson 

Skickat 2020-02-19 till 
Socialnämnden 
Kommunala rådet fOr äldre 
Kommunala rådet fOr personer med funktionsnedsättning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

.-""~·-·! 



2020-02-10 

U 6L_; ~\/f.\ [_G-:;\-~\ Ö: M-A U N 
Socioitiöns~en Stadshuset 

2820 -02- 1 9 

Motion om stöd till personer med syn- och/eller hörselnedsättning. 

Om syn- och/eller hörsel försämras leder detta ofta till en stor och svår omställningsprocess för den 
som drabbas. Personer med sådana nedsättningar blir ofta mer isolerade än andra i samma ålder. 
Detta leder till ett ofrivilligt mer passivt liv, som vi vet innebär ökad risk för sämre hälsa och därmed i 
förlängningen också till högre kostnader för kommunens hemtjänst. 

I många kommuner i landet finns en syn- och hörselinstruktör som ger råd och utreder behov av 
anpassningar i hemmiljön, motiverar individer till aktivt deltagande i samhället, tränar dagliga sysslor 
i och omkring hemmet och användandet och skötseln av syn- och hörselhjälpmedeL 

Med stöd från dessa instruktörer kan fler människor fortsätta att leva självständigt både i hemmet och 
i samhället. Detta ger förhöjd självsäkerhet och kontroll över vardagen, trygghet och säkerhet, vilket 
leder till ökad livskvalitet med större möjligheter att delta och vara aktiv i samhället. Uddevalla har 
haft en omnämnd tjänst i många år, men den försvann i samband med denna persons pensionering. 

Sverigedemokraterna vill absolut inte bidra till att försämra livsvillkoren för nämnda, synnerligen 
utsatta, grupper utan tvärtom tillförsäkra dem inte bara möjligheten utan också rätten till viktig social 
samvaro, till sociala kontakter och att av egen förmåga kunna tillgodogöra sig information och 
förströelse genom radio, TV och andra medier. 

Västra Götalandsregionen har för sin del en syn- och hörselcentral i Vänersborg, vilka dock primärt 
enbart tillhandahåller tekniska hjälpmedel och hörapparater och detta efter tidsbokning. 
Således är detta knappast ett alternativ för behövande vars behov ofta är av enklare beskaffenhet och 
dessutom utgörs patientgrupperna oftast av äldre med både begränsad mobilitet och nedsatt hälsa 
utöver små möjligheter att med egna färdmedel ta sig till dessa centraler. 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Uddevalla kommun återinför uppdraget att ge adekvat stöd och hjälp till medborgare med syn
och/eller hörselnedsättning. 

~rbJ1h~ 
Gruppledare 

~ 
Stefan Eliasson (SD) 
Ledamot 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

 

2020-03-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr SN 2020/00062  

Palliativ avdelning 

Sammanfattning 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att påbörja arbetet för 

att inrätta en palliativ avdelning (KF ÖS 7). Socialnämnden har gett förvaltningen i 

uppdrag att utveckla den palliativa vården och att påbörja arbetet med att inrätta en 

palliativ avdelning. 

I syfte att trygga och säkerställa att yngre personer får en god vård vid livets slutskede 

föreslås det att det inrättas en palliativ avdelning på Rosenhäll 1A.     

Beslutsunderlag 

Socialtjänsten tjänsteskrivelse 20-02-24.   

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

  

att hänskjuta ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.  
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2020-02-24 Dnr SN 2020/00062 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Christer Fransson 

Telefon 0705226044 
christer.fransson@uddevalla.se 

 

Palliativ avdelning 

Sammanfattning 

 I syfte att trygga och säkerställa att yngre personer får en god vård vid livets slutskede 

föreslås det att det inrättas en palliativ avdelning på Rosenhäll 1A.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20-02-24     

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att uppdra åt förvaltningen att genomföra uppdraget enligt förslaget.  

   

Ärendebeskrivning 

Uppdrag att utveckla den palliativa vården 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att påbörja arbetet för 

att inrätta en palliativ avdelning (KF ÖS 7). Socialnämnden har gett förvaltningen i 

uppdrag att utveckla den palliativa vården och att påbörja arbetet med att inrätta en 

palliativ avdelning. 

Förslag 

I syfte att trygga och säkerställa att yngre personer får en god vård vid livets slutskede 

inrättas palliativa platser på Rosenhäll 1A.   

Biståndshandläggaren tar beslut om korttidsvård utifrån ordinarie regelverk. Brytsamtal 

ska ha gjorts innan. 

Enhetschef på Rosenhäll 1A tar efter samråd med enhetens sjuksköterskor beslut om 

vilka insatser som behövs samt vilket rum personen får.  

En rutin kring beslut och utförande kommer att tas fram. 

 

För att uppnå en ostörd miljö på Rosenhäll 1A kommer fyra rum att skärmas av från 

övrig verksamhet. Rummen kommer att inredas så att de ger ett lugnt intryck och 

utrustas med bla TV. Ytterligare ett rum kommer att iordningställts för anhöriga där 

möjlighet att värma mat, koppla av i sköna relax fåtöljer och lyssna till musik finns. 

Anhöriga kommer att kunna använda sig av en separat ingång och behöver inte gå via 

enhetens huvudingång. Verksamheten ska iaktta behov i förhållande till 

barnkonventionen, dvs att även barn under 18 år ska kunna vistas för besök hos anhörig 

med svår sjukdom 
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De som vistas på platserna i livets slutskede kommer att erbjudas stöd från Svenska 

kyrkan eller andra frivillig organisationer.  

 

Personalen kommer att genomgå kompetensutveckling i palliativ vård samt 

handhavande av teknisk medicinsk utrustning. Personalen kommer att erhålla utökade 

delegationer för mediciner och hjälpmedel. Reflektion kommer att vara en inarbetad 

metod och handledning kommer att ges vid behov.  

 

 

 

Roger Granat Christer Fransson 

Socialchef Avdelningschef 

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

 

2020-03-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr SN 2019/00275  

Remiss - Medborgarförslag från Lena Elmberg angående 
genomförandet av heltidsresan 

Sammanfattning 

Lena Elmberg föreslår i ett medborgarförslag att politikerna ska satsar pengar för att 

heltidsresan ska kunna gå att genomföra utan schema- och platsändringar. 

Bakgrunden är införandet av heltidsresan inom pilotområdet Rosenhäll vård- och 

omsorgsboende då arbetsplatsen gick från deltid som norm till heltid som norm vilket 

innebar en mer flexibel arbetstidsförläggning för att uppnå detta. Det pågår en central 

tvist mellan parterna och utfallet där kommer att bli vägledande och påverka det 

fortsatta arbetet med heltidsresan med avseende på bland annat schema- och plats-

förändringar som lyfts i medborgarförslaget. Kommunfullmäktige har beslutat att 

överlåta ärendet till kommunstyrelsen via beredning i dess personalutskott att besluta 

efter remissvar från socialnämnden.     

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-02-19. 

Kommunfullmäktigs protokollsutdrag 2019-12-11 § 322 Medborgarförslag från Lena 

Elmberg angående genomförandet av heltidsresan.  

Medborgarförslag från Lena Elmberg angående genomförandet av heltidsresan 2019-

12-01.  

   

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta  

  

att föreslå kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget anses besvarat med 

hänvisning till att arbetet med heltidsresan är pausat i väntan på central tvist där utfallet 

blir vägledande. 
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Socialtjänsten 
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2020-02-19 Dnr SN 2019/00275 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Britta Hedén 

Telefon 0522-69 70 41 
britta.heden@uddevalla.se 

 

Remiss - Medborgarförslag från Lena Elmberg angående 

genomförandet av heltidsresan 

Sammanfattning 

Lena Elmberg föreslår i ett medborgarförslag att politikerna ska satsar pengar för att 

heltidsresan ska kunna gå att genomföra utan schema- och platsändringar. 

Bakgrunden är införandet av heltidsresan inom pilotområdet Rosenhäll vård- och 

omsorgsboende då arbetsplatsen gick från deltid som norm till heltid som norm vilket 

innebar en mer flexibel arbetstidsförläggning för att uppnå detta.  

Det pågår en central tvist mellan parterna och utfallet där kommer att bli vägledande 

och påverka det fortsatta arbetet med heltidsresan med avseende på bland annat schema- 

och platsförändringar som lyfts i medborgarförslaget. Kommunfullmäktige har beslutat 

att överlåta ärendet till kommunstyrelsen via beredning i dess personalutskott att besluta 

efter remissvar från socialnämnden.      

Beslutsunderlag 

Socialnämndens tjänsteskrivelse 2020-02-19.  

Medborgarförslag 2019-12-17.  

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-12-17.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att arbetet med heltidsresan 

är pausat i väntan på central tvist där utfallet blir vägledande. 

 

   

Ärendebeskrivning 

Lena Elmgren föreslår i ett medborgarförslag att politikerna ska satsar pengar för att 

heltidsresan ska kunna gå att genomföra utan schema- och platsändringar. I nuläget 

betonar Lena att undersköterskorna får helt nya scheman och delvis nya arbetsplatser 

och anser att det behöver finnas ett fastställt grundschema som följs och undvika nya 

arbetsplatser med nya arbetskamrater och brukare. 

 

Bakgrunden är införandet av heltidsresan inom pilotområdet Rosenhäll vård- och 

omsorgsboende då arbetsplatsen gick från deltid som norm till heltid som norm vilket 

innebar en mer flexibel arbetstidsförläggning när det gäller schema och arbetsplatser för 

att kunna hantera den uppkomna överkapaciteten i relation till verksamhetens behov.  
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Heltidsresan är ett partsgemensamt projekt mellan Sveriges Kommuner och Regioner 

och fackförbundet Kommunal, som syftar till att alla medarbetare inom kommunals 

avtalsområde ska kunna erbjudas heltid. 

I Uddevalla kommun erbjöds heltidstjänster till alla som önskade inom pilot-område 

Rosenhäll under hösten 2019. Då arbetsplatsen gick från deltid som norm till heltid som 

norm behövde en mer flexibel arbetstidsförläggning införas. Utifrån erfarenheter från 

pilotområdet har arbetsgivaren nu formulerat och samverkat de 

organisationsförändringar som arbetsgivaren ser behöver genomföras för att 

heltidsanställningar ska kunna erbjudas inom socialtjänsten. I samverkan har 

arbetsgivaren och kommunal funnits oeniga. 

I januari 2020 har Uddevalla kommun blivit informerad om att Kommunal lyft 

punkterna i de planerade organisationsförändringarna till förhandling på central nivå. 

Ärendet kommer därför prövas mellan parterna centralt, och utfallet kan komma att bli 

vägledande för parterna i det fortsatta arbetet. Inga fler heltidsanställningar erbjudas 

förens den centrala tvisten är löst. 

 

 

 

 

Roger Granat Marion Vaern 

Socialchef Avdelningschef 

Skickas till 

Lena Elmgren 

Marion Vaern, avdelningschef 

Britta Hedén, utvecklare 

 



§ 322 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

2019-12-11 

Dnr KS 2019/00895 

UDDEVALLA KOMMUN 
Socialtjänsten stadshuset 

Medborgarförslag från Lena Elmberg angående genomförandet 
av heltidsresan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till kommunstyrelsen via beredning i dess personalutskott att besluta i 
ärendet efter remiss till socialnämnden. 

Vid protokollet 
Sebastian Johansson 

Justerat 2019-12-16 
Elving Andersson (C), Martin Pettersson (SD), Niklas Moe (M) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16 
Sebastian Johansson 

Expedierat 2019-12-17 
F örslagsställaren 
Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



UDD_E~~LLA KOMMUN 
Socrol.jansten stadshuset 

~~'\,~ 12 iiJ~~ - - 1 7 

Ditt medborgarförslag: 
Heltidsresan innebär för många undersköterskor att de får helt nya scheman och delvis nya 
arbetsplatser. 
Det känns inte rimligt att inte kunna veta hur man jobbar två månader fram i tiden . Inte kunna tacka 
ja till ett bröllop eller låta barnen gå på regelbundna aktiviteter, för kanske måste föräldern jobba. 
Ingen som jobbar måndag till fredag hade tyckt det var ok om man plötsligt ska gå in en lördag bara 
sådär. Såser det däremot ut för undersköterskorna just nu, som plötsligt måste byta en av sina 
fridagar till en arbetsdag! 
Det som måste till är ett grundschema som är fastställt och som man vet följs. 
Att dessutom utanpå detta gå till helt nya arbetsplatser då och då, med nya arbetskamrater och 
framförallt nya brukare gör hela situationen extra jobbig. 

Jag vill att politikerna satsar pengar för att heltidsresan ska kunna gå att genomföra utan dessa 
omänskliga schema- och platsändringar! 

Dagens datum: 
20191201 

Namn: 
Lena Elmberg 

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

 

2020-03-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr SN 2019/00225  

Medborgarförslag från Marie Olsson om attraktivare hemtjänst 

Sammanfattning 

Marie Olsson föreslår i ett medborgarförslag att socialförvaltningen lägger ut städ och 

eventuellt tvätt på privata utförare. Kommunfullmäktige har beslutat att överlåta till 

socialnämnden att besluta i ärendet. 

  

Det finns ett politiskt beslut för 2020 att försäkra kompetensförsörjningen och där är ett 

uppdrag till förvaltningen att se på möjligheten att dela upp omvårdnadspersonalens 

arbetsuppgifter i t ex service och omvårdnad. Under 2020 kommer avdelningen för 

social omsorg att genomföra en utredning om möjligheterna att dela upp 

omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter och utfallet därifrån kommer att bli vägledande 

i hur frågan hanteras vidare och om det kan bli aktuellt med att dela upp omvårdnad- 

och serviceinsatser och därefter också om privata utförare kan vara aktuella.  

  

I nuläget så informerar biståndshandläggare brukare om möjligheten att erhålla städ från 

privata utförare via RUT-avdrag samt att LOV skapar förutsättningar att även kunna 

välja privata utförare inom hemtjänsten.  

Som en följd av januariavtalet tillsatte regeringen en utredning förra året som skulle 

lämna förslag på hur rutavdraget kan utvidgas. Utredaren skulle bl.a. föreslå hur 

rutavdraget kunde utökas med fler tjänster samt föreslå en särskild ordning för rutavdrag 

för äldre personer. Uppdraget har redovisats i januari 2020 samt är nu ute på remiss och 

vi inväntar resultatet av den.     

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-02-18.  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-10-09 § 242 Medborgarförslag från Marie 

Olsson om attraktivare hemtjänst. 

Medborgarförslag från Marie Olsson om attraktivare hemtjänst 2019-09-17.  

  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

  

att med hänvisning till socialnämndens tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget 

besvarat. 

  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(2) 

2020-02-18 Dnr SN 2019/00225 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Britta Hedén 

Telefon 0522-69 70 41 
britta.heden@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Marie Olsson om attraktivare hemtjänst 

Sammanfattning 

Marie Olsson föreslår i ett medborgarförslag att socialförvaltningen lägger ut städ och 

eventuellt tvätt på privata utförare.  

 

Det finns ett politiskt beslut för 2020 att försäkra kompetensförsörjningen och där är ett 

uppdrag till förvaltningen att se på möjligheten att dela upp omvårdnadspersonalens 

arbetsuppgifter i t ex service och omvårdnad. Under 2020 kommer avdelningen för 

social omsorg att genomföra en utredning om möjligheterna att dela upp 

omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter och utfallet därifrån kommer att bli vägledande 

i hur frågan hanteras vidare och om det kan bli aktuellt med att dela upp omvårdnad- 

och serviceinsatser och därefter också om privata utförare kan vara aktuella.  

 

I nuläget så informerar biståndshandläggare brukare om möjligheten att erhålla städ från 

privata utförare via RUT-avdrag samt att LOV skapar förutsättningar att även kunna 

välja privata utförare inom hemtjänsten.  

Som en följd av januariavtalet tillsatte regeringen en utredning förra året som skulle 

lämna förslag på hur rutavdraget kan utvidgas. Utredaren skulle bl.a. föreslå hur 

rutavdraget kunde utökas med fler tjänster samt föreslå en särskild ordning för rutavdrag 

för äldre personer. Uppdraget har redovisats i januari 2020 samt är nu ute på remiss och 

vi inväntar resultatet av den.      

Beslutsunderlag 

Socialnämndens tjänsteskrivelse 2020-02-18.  

Medborgarförslag 2019-10-14.  

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-10-14.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att med hänvisning till socialnämndens tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget 

besvarat. 

   

Ärendebeskrivning 

Marie Olsson föreslår i ett medborgarförslag att socialförvaltningen lägger ut städ och 

eventuellt tvätt på privata utförare för att göra hemtjänsten till ett attraktivare arbete och 



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

2(2) 

2020-02-18 Dnr SN 2019/00225 

  

 

 

 

även höja statusen på yrket. Marie anser att fler utbildade personal kommer att söka sig 

till yrket och att det blir lättare att rekrytera vikarier samt att vårdtagarna får utbildad 

personal som vill arbeta med vård och omsorg. 

 

Det finns ett politiskt beslut för 2020 att försäkra kompetensförsörjningen och där är ett 

uppdrag till förvaltningen att se på möjligheten att dela upp omvårdnadspersonalens 

arbetsuppgifter i t ex service och omvårdnad. Under 2020 kommer en utredning 

genomföras och utfallet därifrån kommer att bli vägledande i hur frågan hanteras vidare 

och om det kan bli aktuellt med att dela upp omvårdnad- och serviceinsatser och 

därefter om privata utförare kan vara aktuella.  

 

I nuläget så informerar biståndshandläggare brukare om möjligheten att erhålla städ från 

privata utförare via RUT-avdrag samt att LOV skapar förutsättningar att även kunna 

välja privata utförare inom hemtjänsten. 

 

 

 

Roger Granat Marion Vaern 

Socialchef Avdelningschef Social omsorg 

Skickas till 

Marie Olsson 

Marion Vaern, avdelningschef 

Britta Hedén, utvecklare 

 



Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

2019-10-09 

§ 242 Dnr KS 2019/00664 

Medborgarförslag från Marie Olsson om attraktivare hemtjänst 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till socialnämnden att besluta i ärendet. 

Vid protokollet 
Sebastian Johansson 

Justerat 2019-10-14 
El ving Andersson (C), Louise Åsenfors (S) och Rolf Johnsson (L) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-10-14 intygar 
Sebastian Johansson 

Expedierat 2019-10-14 
Förslagsställaren 
Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



UDD_EVALLA KOMMUN 
Socia ltjönslen stodshuset 

2019 -10- 1 ~ 

Medborgarförslagets ärende: 
Attraktivare hemtjänst 

Ditt medborgarförslag: 
Jag har ett förslag för att göra hemvården ( hemtjänsten ) till ett attraktivare arbete & även höja 
statusen på yrket .. 
Lägg ut både städ och ev tvätt på privata utföra re. 
Man vinner mycket på detta tex .fler utbildad personal kommer att söka till yrket. 
Lättare att rekrytera vikarier 
Undersköterskorna får ta hand om omvårdnaden och kanske ta fler delegerade uppgifter från ssk .. 
Lättare att göra schema. 
Framför allt får vårdtagarna utbildad personaLsom vill arbeta med vård och omsorg. 

Dagens datum: 
17/9 

Namn: 
Marie Olsson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 
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2020-03-03 Dnr SN 2019/00014 

  

 

Handläggare 

Utredare Lisa Svanberg 

Telefon 0522-69 70 34 
lisa.svanberg@uddevalla.se 

 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande 

sektionen för barn och unga, 8.5-42640/2018/1 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn av nämndens 

handläggning av familjehemsplacerade barns ärenden. Tillsynen har bestått i att 

nämnden genomfört en egengranskning och därefter har IVO genomfört en inspektion 

vid verksamheten. Vid inspektionen genomförde IVO en kontrollgranskning samt 

intervjuade personal. Socialnämnden har därefter yttrat sig över resultatet av 

egengranskningen samt vilka eventuella åtgärder nämnden har vidtagit/avsåg att vidta 

med anledning av resultatet. Ett beslut har nu inkommit från IVO med begäran att 

nämnden skriftligen redovisar sin inställning till punkten som avser behörighet hos 

personal. Redovisningen ska innehålla de åtgärder som nämnden vidtagit och/eller 

planerar med anledning av bristen. Redovisningen ska avslutas med uppgift om när 

åtgärderna genomförts/ska genomföras.      

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-03. 

Socialtjänstens yttrande 2020-03-09. 

Begäran om yttrande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2019-05-08.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avge socialtjänstens yttrande. 

 

   

 

 

 

Roger Granat Annica Johansson 

Socialchef Enhetschef 

Skickas till 

Inspektionen för vård och omsorg 

Annica Johansson, enhetschef 

Kerstin Windemo, sektionschef 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

 

2020-03-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr SN 2020/00064  

Digital agenda - socialnämnden 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har antagit en digital agenda för Uddevalla kommun. Den digitala 

agendan skall vara ett stöd och ge vägledning till kommunens verksamheter. För att 

förtydliga inriktningen inom socialnämndens verksamhet har ett förslag till digital 

agenda för socialnämnden tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-03. 

Digital agenda Uddevalla Kommun 2019-10-08. 

Handlingsplan tillhörande Digital agenda Uddevalla kommun 2019-09-01. 

    

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

  

att godkänna digital agenda för socialnämndens verksamhet. 

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 
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2020-03-03 Dnr SN 2020/00064 

  

 

Handläggare 

Socialchef Roger Granat 

Telefon 0522-69 70 66 
roger.granat@uddevalla.se 

 

Digital agenda - socialnämnden 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har antagit en digital agenda för Uddevalla kommun. Den digitala 

agendan skall vara ett stöd och ge vägledning till kommunens verksamheter. För att 

förtydliga inriktningen inom socialnämndens verksamhet har ett förslag till digital 

agenda för socialnämnden tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Digital agenda, Uddevalla Kommun      

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna digital agenda för socialnämndens verksamhet. 

 

   

Ärendebeskrivning 

Området digitalisering är stort varför en prioritering behöver göras under 2020. Nedan 

beskrivs socialnämndens inriktning under 2020. 

 

Infrastruktur 

Utbyggnaden av wifi inom socialnämndens verksamheter skall färdigställas under 2020. 

 

Digitalt först 

Under 2020 skall stor del av nämndens brukare kunna ansöka om insatser digitalt samt 

följa sitt ärende via uddevalla.se. 

 

Automatisering 

Minst ytterligare 10 processer skall vara automatiserade under 2020. Under 2020 skall 

arbete påbörjas med använda en chatbot, både externt och internt. 

 

Ökad självständighet, trygghet och kvalitet 

Socialnämnden skall erbjuda lösningar för att öka människors självständighet, trygghet 

samt upplevd kvalitet. Exempel på sådana lösningar är digital tillsyn, sensorer, 

medicinrobot och smartare larmsystem. 

 

Öka kunskapen 

Verksamheten skall under 2020 öka sin kunskap inom Artificiell Intelligens. 
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Redovisning av åtgärder 

Förvaltningen ger fortlöpande information vid socialnämndens sammanträden samt 

redovisar arbetet med den digitala agendan i 2020-års Verksamhets-/Kvalitets-

/Patientsäkerhetsberättelse. 

 

 

 

Roger Granat  

Socialchef  

Skickas till 

 



Handlingsplan tillhörande Digital agenda Uddevalla kommun

Version: 2.0

Upprättad av: Thore Andersson, IT-strateg den 1 september 2019

Antagen av: Peter Larsson, kommundirektör den 22 oktober 2019

Nr Aktivitet Ansvarig Tidplan Kostnader Effektmål Uppföljning

Digital kompetens, Digital trygghet - Ökad digital kompetens ska effektivisera all förvaltning. Säker informationshantering ska skapa förtroende för våra digitala tjänster.
1 Definiera lägsta nivån, utifrån roll och ansvar för samtliga anställda, avseende kunskap att använda digitala verktyg och 

tjänster samt kunskap om informationssäkerhet. Samtliga ledare behöver dessutom övergripande kunskaper i syfte att 

inspirera verksamhetsutveckling. 

- HR tar i samarbete med verksamheten och IT-avdelningen fram en kommunövergripande utbildningsplan. 

HR 2020-2022

- Utkast klart Q1 2020, 

börja tillämpa Q2 2020.

Minska den  digitala klyftan. Få effektivare arbetssätt och 

förbättra arbetsmiljön. Minska supportkostnader. Minska 

risk för informationssäkerhetsincidenter och böter.

Uppföljning halvårsvis i förvaltningarnas och centrala IT-

rådet.

Digitalt ledning - Stärka förmågan avseende kunskap och förmåga att arbeta med prioritering, kostnadskontroll, nyttorealisering, nyttokontroll och kompetensförsörjning.
2 Förbättra, förankra och tillämpa "Beslutsprocess för IT" för tydlig styrning avseende beslut i IT-frågor. Etablera väl 

fungerande och kända IT-råd på alla förvaltningar. Samordna arbetet med vidareutvecklingen av kategoriteam.

KD 2020 Beslut fattas baserat på nyttorealisering, erfarenheter 

och insikter.

Uppföljning i förvaltningarnas och centrala IT-rådet.

3 Ta fram konkreta handlingsplaner i varje verksamhet med utgångspunkt i den digitala agendan. Målformuleringar och 

handlingsplaner ska definieras SMART (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt).

FC 2020-2022 Styrning sker med digitalt fokus och prioritering i budget. Uppföljning halvårsvis i centrala IT-rådet.

4 Utveckla kommunens projektmodell med användbara mallar och stödfunktioner och tillämpa dem i alla IT-projekt. 

Samordna arbetet med vidareutvecklingen av mallar för IT-upphandling.

- Ekonomiavdelningen vidareutvecklar nuvarande modell och stödfunktioner i samarbete med rutinerade 

projektledare.

KD 2020

- Utkast klart Q1 2020, 

börja tillämpa Q2 2020.

Det ska vara enkelt att göra rätt. Beslut fattas baserat på 

nyttorealisering, erfarenheter och insikter.

Uppföljning halvårsvis i förvaltningarnas och centrala IT-

rådet.

5 Ta fram och använd en modell och verktyg för nyttorealisering- och effekthemtagningsanalys för att verifiera att alla IT-

lösningar som införs ger bästa möjliga kostnads- och nyttobalans.

- Ekonomiavdelningen tar i samarbete med IT-avdelningen fram en lämplig modell.

KD 2020

- Utkast klart Q1 2020, 

börja tillämpa Q2 2020.

Det ska vara enkelt att göra rätt. Beslut fattas baserat på 

nyttorealisering, erfarenheter och insikter.

Uppföljning halvårsvis i förvaltningarnas och centrala IT-

rådet.

Automatisering - Utan robotar ingen välfärd.
6 Etablera en central organisation och processer för att kunna automatisera allt som är effektivt att automatisera.

- IT-avdelningen tar fram förslag på handlingsplan för automatisering.

KD 2020

- Förslag klart Q4 2019, 

börja tillämpa Q1 2020.

Potential att spara 92 mkr för kommunen under 

planperioden 2020-2022.

Uppföljning halvårsvis i centrala IT-rådet.

Digitalt först - Förbättra kontaktytorna med medborgare, näringsliv och besökare. De som berörs av förändringen ska vara delaktiga i utvecklingen.
7 Vidta aktiva åtgärder för att öka nyttjandegraden av e-tjänster.

- Verksamheterna kartlägger i samarbete med KC i vilken grad kommunens e-tjänster nyttjas i medborgares och 

näringslivs kontakter med oss, hur stor del hanteras via e-tjänster, telefon, brev, mail, sociala medier etc. och ta fram 

förslag till hur fler ärenden kan gå via e-tjänster.

- Verksamheten utvecklar befintliga och nya e-tjänster i samarbete med IT-avdelningen, KC och leverantörer så att de 

blir ett naturligt förstahandsval.

KD 2020

- Förslag klart Q1 2020, 

börja tillämpa Q2 2020.

Digitalt först. Det ska vara enkelt att ha kontakt med 

kommunförvaltningen - ständigt tillgängliga digitala 

tjänster ska vara förstahandsvalet.

Uppföljning halvårsvis i förvaltningarnas och centrala IT-

rådet.

8 Etablera infrastruktur och anslut verksamhetssystem så att myndighetspost levereras via Mina meddelanden.

- IT-avdelningen initierar projekt för anslutning till Mina meddelanden.

KD 2020

- Förslag klart Q1 2020, 

börja tillämpa senast Q4 

2020.

Digitalt först. Det ska vara enkelt att ha kontakt med 

kommunförvaltningen - ständigt tillgängliga digitala 

tjänster ska vara förstahandsvalet.

Uppföljning halvårsvis i förvaltningarnas och centrala IT-

rådet.

9 Förbättra kommunens e-tjänstplattform så att medborgare och näringsliv ska kunna hantera hela sitt engagemang 

med kommunen på ett ställe, Mina sidor. Uppgifter som kommunen redan vet ska vara förifyllda vid ansökan, t.ex. 

folkbokföringsuppgifter och kontaktuppgifter. Vid beställning via e-tjänst och som innebär en kostnad för beställaren 

ska den kunna hanteras direkt vid beställningen via en integrerad betaltjänst.

- IT-avdelningen leder projekt för upphandling och införande av e-tjänsteplattform, nuvarande avtal går ut Q2 2021.

KD 2020-2021

- Förslag klart Q1 2020, 

börja tillämpa senast Q2 

2021.

Digitalt först. Det ska vara enkelt att ha kontakt med 

kommunförvaltningen - ständigt tillgängliga digitala 

tjänster ska vara förstahandsvalet.

Uppföljning i centrala IT-rådet.
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BAKGRUND

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle. Den är ett av våra viktigaste verktyg 
för att effektivisera och förnya offentlig verksamhet. Med hjälp av digitalisering-
en kan vi stärka demokrati och medborgarinflytande. Digitaliseringen ger oss 
möjligheter att möta utmaningarna som den demografiska utvecklingen innebär, 
dvs en förväntad befolkningsutveckling som medför att färre ska försörja fler, 
men också medborgarnas förväntningar på en effektiv förvaltning. 

I Uddevalla kommun ser vi stora möjligheter med digitaliseringen men också 
utmaningar. I detta dokument beskriver vi hur kommunen ska ta vara på digita-
liseringens möjligheter. Vad som ska hända och hur vi ska gå tillväga. Det gäller 
alla områden, exempelvis skola, vård och omsorg, samhällsbyggnad, kultur och 
fritid. Allt som en kommunförvaltning gör.

MÅLBILD

Uddevalla kommun har formulerat följande målbild för utvecklingen av IT och 
digitalisering inom kommunen: ”Att genom en modern e-förvaltning förenkla 
vardagen för medborgare, näringsliv och medarbetare på ett ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt hållbart sätt.”

I Uddevalla kommun utgår vi från uppsatta mål och vår gemensamma värde-
grund i vårt digitaliseringsarbete. I vår verksamhetsutveckling tar vi vara på 
de möjligheter till effektivare arbetssätt, ökad tillgänglighet och service som 
digitaliseringen medger.

MÅL MED DIGITALISERINGEN

Statens övergripande mål för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst 
i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Uddevalla kommun ska i linje med detta ta en ledande position med att ta 
tillvara på de möjligheter som digitaliseringen medger. Digitalisering ska vara 
en angelägenhet för alla som arbetar i och för Uddevalla kommuns organisation. 
Det är vi som ska få det att hända. Vi ska ligga i framkant. Vi ska vara öppna för 
nya möjligheter. Vi ska vara en innovativ kommun. Vi ska se digitalisering som 
en avgörande resurs för verksamhetsutveckling.

Värdet och livskvalitén för medborgaren ska alltid vara i fokus och vi ska göra 
det enklare för de som bor i, verkar i eller besöker Uddevalla kommun. Vi ska 
ta bort ineffektiva arbetssätt, organisera och fördela våra resurser så att medbor-
garnyttan blir optimal och arbetsmiljön god. För att fortsätta vara en attraktiv 
plats att leva i, verka i och uppleva är utveckling med hjälp av digitalisering i 
kommunförvaltningen avgörande.

SYFTE MED AGENDAN

Den digitala agendan ska vara ett stöd och ge vägledning till kommunens verk-
samheter i arbetet med att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att uppnå 
de övergripande målen i kommunförvaltningens utveckling.

Digital agenda 3

Att genom en modern 
e-förvaltning förenkla 

vardagen för medborgare, 
näringsliv och medarbetare 

på ett ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbart sätt

MÅLBILD



Större öppenhet, ökad samverkan och 
digital kompetens ska effektivisera all 
förvaltning

• Medborgare och företagare ska bara behöva 
lämna en uppgift en gång.

• Information som hanteras i ett system ska kun-
na återanvändas i andra system.

• Vi ska öppna våra data och göra informationen 
tillgänglig – både internt och externt.

• Vi ska samarbeta mellan verksamheterna för att 
uppnå effektiviseringsvinster och synergieffekter.

• Förtroendevalda och chefer ska vara medvetna 
om och ha kompetens för på vilka sätt den egna 
verksamheten kan digitaliseras eller påverkas av 
andras digitalisering.

• Medarbetare ska vara aktiva i den digitala 
utvecklingen och ha den digitala kompetens som 
behövs för att vara delaktiga.

• Alla medarbetare ska ha tillgång till digitala 
lösningar samt tillräckliga kunskaper om dessa 
för att kunna utföra sitt arbete.

Digital agenda 4

En säker informationshantering ska skapa 
förtroende för våra digitala tjänster

• Våra tjänster ska utvecklas med hänsyn och 
skydd för den personliga integriteten enligt lag 
och praxis.

• Vi ska ha en säker, enkel och enhetlig identi-
fiering för användaren vid användning av digitala 
tjänster.

• Kommunförvaltningens digitala information 
ska skyddas mot obehörig användning, förvansk-
ning och förlust.

• Vi ska ta hänsyn till informationens skydds-
värde vid utbyte av data mellan olika aktörer och 
verksamheter.

• Alla förtroendevalda, chefer och medarbetare 
ska ha goda kunskaper om hur information får 
behandlas utifrån dess skyddsvärde och lagkrav.

VAD? DET HÄR SKA HÄNDA
Kontaktytorna mellan medborgare,  
näringsliv, besökare och kommun ska 
öka och förbättras

• Digitalt först. Det ska vara enkelt att ha kontakt 
med kommunförvaltningen - ständigt tillgängliga 
digitala tjänster ska vara förstahandsvalet.

• Ärenden ska kunna lösas med minsta möjliga 
ansträngning för användaren och det ska vara lätt 
att förstå vad som ska hända och när.

• Vi ska öka medborgarnyttan med hjälp av digi-
tala tjänster som kompletterar och höjer service-
nivån.

• De som berörs av förändringen ska vara delak-
tiga i utvecklingen.

• Vi ska inom alla verksamheter använda oss av 
digitala möjligheter för att matcha förväntningar 
och samhället i övrigt.



• Vi ska automatisera allt som är effektivt att 
automatisera.

• Vi ska lära genom att göra. Vi ska sätta igång, 
utvärdera, följa upp och skala upp de delar som vi 
ser fungerar.

• Vi ska ta fram konkreta handlingsplaner i varje 
verksamhet med utgångspunkt i den digitala 
agendan.

• Vi ska fånga och utveckla goda idéer från med-
arbetare och genom att omvärldsbevaka.

• Vi ska utgå från målgruppernas behov och inte 
hur förvaltningen är organiserad när vi utvecklar 
tjänster.

• Vi ska förbättra medarbetarnas kunskap att an-
vända digitala verktyg och tjänster på ett effektiv 
och informationssäkert sätt.

• Vi ska i stor utsträckning använda digitala verk-
tyg i fortbildningen.

• Vi ska stämma av mellan kommunförvaltning-
ens verksamheter och använda oss av de kompe-
tenser som behövs för ett lyckat genomförande, 
både vad gäller tekniska lösningar och nya arbets-
sätt som kan appliceras inom flera områden.

• Vi ska ha en funktion som har ett övergripande 
ansvar och koordinerar det digitala utvecklings-
arbetet samtidigt som det är verksamheternas 
ansvar att utveckla med hjälp av digitalisering.

• Vi ska samarbeta med relevanta aktörer för att 
undvika sårbarhet, bredda kompetensen, nyttja 
personalresurser och byta information.

• Vi ska öppna upp för externa innovatörer.

• Vi ska sätta ett skyddsvärde på vår information 
genom att verksamheterna gör en riskvärdering 
utifrån interna och externa krav på konfidentiali-
tet, riktighet och tillgänglighet.

• Vi ska ställa krav på IT-system och manuell han-
tering så informationens skyddsvärde värnas och 
behålls genom hela kedjan vid vidareanvändning, 
förädling och arkivering.

• Vi ska säkerställa öppna gränssnitt och tillgäng-
lighet till information genom krav i upphandling-
ar och avtal.
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ATTITYD OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

• Vi ska hela tiden vara nyfikna på hur våra pro-
cesser kan göras ännu bättre.

• Vi får lov att göra fel. Vi ska undersöka vad som 
hände och lära oss av det.

• Vi ska aktivt berätta om och dela med oss av 
medgångar och motgångar.

• Vi ska fira våra framgångar.

HUR? SÅ HÄR SKA VI GÖRA



ORGANISATION – STYRNING OCH ANSVAR

Digitalisering är både en teknikfråga och en verksamhetsfråga och helt samman-
länkad med verksamheternas utveckling. Ledning och styrning av IT och digi-
talisering ska interagera med kommunens övriga styrning. En tydlig struktur för 
styrning bidrar till att motverka spretighet, stuprör och dubbelarbete och istället 
skapas förutsättningar för att arbeta strukturerat och innovativt.

Kommunfullmäktige fastställer denna digitala agenda.

Kommundirektören fastställer tillhörande handlingsplan efter beredning i det 
centrala IT-rådet.

IT-avdelningen säkerställer att den digitala agendan kommuniceras samt ansva-
rar för de kommungemensamma aktiviteter och åtgärder som krävs. IT-avdel-
ningen leder och samordnar digitaliseringen i nära samarbete med förvaltning-
arna. IT-avdelningen ansvarar för att den digitala agendan revideras en gång per 
mandatperiod eller oftare vid behov.

Förvaltningar bidrar till kommunens utveckling mot en modern e-förvaltning 
genom att avsätta resurser i form av personal i utvecklingsprocessen för de av 
centralt IT-råd beslutade prioriteringarna. Förvaltningarnas IT-råd är beslutsfat-
tande organ för förvaltningsspecifika IT-investeringar som ligger i linje med den 
övergripande digitala agendan. Förvaltningarna ansvarar även för att anpassa 
och kompetensutveckla den egna organisationen till nya förutsättningar.

Ytterligare roller och ansvar beskrivs under ansvars- och rollfördelning i 
IT-organisationen på Inblicken.

FINANSIERING

Grundtanken är att digitalisering i Uddevalla kommuns förvaltning finansieras 
inom ramen för respektive nämnds- eller styrelses ordinarie verksamhet och 
budget. Större kommungemensamma insatser och särskilt stöd till verksamhets-
specifika initiativ hanteras och prioriteras inom den sedvanliga budgetprocessen. 
Kommunfullmäktige beslutar därefter årligen om ambitionsnivån för digitali-
sering i enlighet med den digitala agendan och fastställer ramen för eventuella 
särskilda satsningar.

Verksamheterna ansvarar för att bevaka och ansöka om extern medfinansiering 
som kan växla upp och/eller komplettera befintlig budget för digitala satsningar 
i linje med den digitala agendan. Kommundirektören hanterar en central effekti-
viseringsfond som är lämplig för investeringar inom digitalisering.

HANDLINGSPLAN

Denna digitala agenda uttrycker ambitionen inom digitaliseringen i Uddevalla 
kommun. Till agendan ska finnas kopplat en treårig handlingsplan som redovisar 
ett antal kommungemensamma aktiviteter. Handlingsplanen ska ange ansvar, 
tidsplan, kostnader och effektmål för de olika aktiviteterna. Handlingsplanen 
revideras årligen efter beslut i centralt IT-råd.
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Digitalisering är både en teknik-
fråga och en verksamhetsfråga 

och helt sammanlänkad med 
verksamheternas utveckling.



STYRDOKUMENT

Den digitala agendan har sin utgångspunkt i de övergripande mål och styrande 
dokument som finns för Uddevalla kommun och de strategidokument som be-
slutas på EU-, nationell- och regional nivå. Nedan finns listat väsentliga styran-
de principer, regelverk och handlingsplaner som ligger till grund för den digitala 
agendan. Dessa avspeglar de övergripande trenderna avseende digitalisering och 
vad vi som kommun behöver förhålla oss till.

Uddevalla kommuns vision antagen av kommunfullmäktige den 13 mars 2019

Strategisk plan 2019–2022 antagen av kommunfullmäktige den 13 mars 2019

Kommunfullmäktiges styrkort 2019–2022 antagen av kommunfullmäktige den 
13 mars 2019

Uddevalla kommuns Bredbandsstrategi 2012–2015, Dnr KS/2012:285

Riksdagens beslutade mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter (prop. 2011/12:1, utg. omr. 22, bet. 2011/12: TU1, 
rskr. 2011/12:87)

Statens digitaliseringsstrategi; För ett hållbart digitaliserat Sverige en digitalise-
ringsstrategi, Diarienummer: N2017/03643/D

SKLs handlingsplan 2017–2025, Förutsättningar för digital utveckling i kom-
muner, landsting och regioner, ISBN: 978-91-7585-516-5

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting; Vision e-hälsa 2025, 
gemensamma utgångspunkter för i digitalisering socialtjänst och hälso- och 
sjukvård
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FÖRKLARINGAR/ORDLISTA

Automatisera 
I samband med digitalisering använder man sig av automatisering som ett verk-
tyg för att underlätta repetitiva och regelstyrda arbetsuppgifter.

Digitalisering 
Ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, 
numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle. Di-
gitalisering har börjat användas i överförd betydelse om processen att införa ny 
informationsteknologi i verksamhet, som ett redskap i verksamhetsutvecklingen.

Digitalt först 
En princip som säger att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska 
vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med privatpersoner och 
företag. Digitalt först är regeringens program för digital förnyelse av det offent-
liga Sverige.

Digital kompetens 
Utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjäns-
ter samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan 
på ens liv. Digital kompetens innefattar t.ex. kunskaper att söka information, 
kommunicera, interagera och producera digitalt, färdigheter att använda digitala 
verktyg och tjänster, förståelse för den transformering som digitaliseringen 
innebär i samhället med dess möjligheter och risker, samt motivation att delta i 
utvecklingen.

E-förvaltning 
Är enligt en överenskommelse inom Europeiska kommissionen verksamhetsut-
veckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunika-
tionsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser.

Medborgare
Kommunens invånare. Här inkluderas alla som bor i kommunen. I kontakt med 
kommunen kan medborgare benämnas olika t.ex. kund, brukare, anhörig, elev, 
förälder eller sökande.

Personuppgifter 
All slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om 
namn, adress och personnummer. Även ljudinspelningar som lagras digitalt kan 
vara personuppgifter.

Verksamhetsutveckling 
Handlar om att bli bättre på det man gör. Att veta vägen för att nå målen och se 
till att alla vet hur de ska göra för att följa den. Det berör både organisationen, 
systemen och det sätt man arbetar på.
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Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

Telefon 0522-69 70 22 
charlotte.a.larsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 

delegeringsordning 2020 

Sammanfattning 

Följande beslut enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

 

 Förteckning över beslut enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande 

produkter 2020-03-09. 

 Förteckning över beslut av förste socialsekreterare 2020-03-09. 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2020-03-09. 

 Arbetsutskottets beslut/protokoll 2020-03-04.     

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna.   

 

   



  Beslutsförteckning 
Socialtjänsten 

 

2020-03-09 
  

 1 (4) 

 

Sida 1 av 4 
 

 

 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Beslutsförteckning till socialnämndens sammanträde 2020-03-18 

 

 

*Nummer i delegeringsordningen 

 

Personnr/ 

diarienr 

Namn och adress Beslut Besluts- 

datum 

Beslut av 
(befattning och 

namn) 

Nr* 

WADE-

2019-00023 

Fredrik Johansson 

Servicehandel AB, 

Torp 46 Köpcentrum, 

451 76 Uddevalla, 

med 

organisationsnummer 

556668-4949 

att bevilja Fredrik 

Johansson Servicehandel 

AB tobakstillstånd i 

enlighet med 5 kap. 3§ Lag 

om tobak och likande 

produkter, enligt ansökan 

om stadigvarande 

försäljning till allmänheten 

vid Pressbyrån Uddevalla 

Torp 

2020-02-14 Ellinor 

Ekensskär 

Enhetschef  

8:1 

WADE-

2019-00033 

Zettergrens livs AB, 

Lövskogsgatan 8, 451 

54 Uddevalla, med 

organisationsnummer 

559161-9589 

att bevilja Zettergrens livs 

AB tobakstillstånd i 

enlighet med 5 kap. 3§ Lag 

om tobak och likande 

produkter, enligt ansökan 

om stadigvarande 

försäljning till allmänheten 

vid ICA Nära Dalaberg 

2020-03-02 Ellinor 

Ekensskär 

Enhetschef 

8:1 

WADE-

2019-00044 

Matbutiken 

Vällebergsvägen AB, 

Vällebergsvägen 27, 

459 30 Ljungskile, 

med 

organisationsnummer 

559015-9553. 

 

att bevilja Matbutiken 

Vällebergsvägen AB 

tobakstillstånd i enlighet 

med 5 kap. 3§ Lag om 

tobak och likande 

produkter, enligt ansökan 

om stadigvarande 

försäljning till allmänheten 

vid ICA Supermarket 

Ljungskile. 

2020-03-02 Ellinor 

Ekensskär 

Enhetschef 

8:1 

WADE-

2019-00040 

Hjälmen Livs AB, 

Odengatan 3, 451 52 

Uddevalla, med 

organisationsnummer 

559169-5191. 

att bevilja Hjälmen Livs 

AB tobakstillstånd i 

enlighet med 5 kap. 3§ Lag 

om tobak och likande 

produkter, enligt ansökan 

om stadigvarande 

försäljning till allmänheten 

vid ICA Supermarket Spara 

2020-03-02 Ellinor 

Ekensskär 

Enhetschef 

8:1 
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WADE-

2019-00010 

LIDL i Sverige KB, 

Johan på Gårdasgatan 

5A vän 12, 412 50 

Göteborg, med 

organisationsnummer 

969667-6312 

att bevilja LIDL i Sverige 

KB tobakstillstånd i 

enlighet med 5 kap. 3§ Lag 

om tobak och likande 

produkter, enligt ansökan 

om stadigvarande 

försäljning till allmänheten 

vid Lidl Uddevalla City 

2020-03-02 Ellinor 

Ekensskär 

Enhetschef 

8:1 

WADE-

2019-00027 

Mona-Lisas 

Restaurang AB, 

Slängom 1, 451 50 

Uddevalla, med 

organisationsnummer 

556949-6150. 

att bevilja Mona-Lisas 

Restaurang AB 

tobakstillstånd i enlighet 

med 5 kap. 3§ Lag om 

tobak och likande 

produkter, enligt ansökan 

om stadigvarande 

försäljning till allmänheten 

vid Mona Lisas 

2020-03-02 Ellinor 

Ekensskär 

Enhetschef 

8:1 

WADE-

2019-00041 

Coop Vardagshandel 

AB, 

Blackebergsvägen 14, 

311 50 Falkenberg, 

med 

organisationsnummer 

556615-2269. 

att bevilja Coop 

Vardagshandel AB 

tobakstillstånd i enlighet 

med 5 kap. 3§ Lag om 

tobak och likande 

produkter, enligt ansökan 

om stadigvarande 

försäljning till allmänheten 

vid Netto Uddevalla. 

2020-03-02 Ellinor 

Ekensskär 

Enhetschef 

8:1 

WADE-

2019-00011 

Yield Retail 

Uddevalla AB, c/o 

Preem Uddevalla 

Torp Köpcentrum, 

451 76 Uddevalla, 

med 

organisationsnummer 

556929-4472. 

att bevilja Yield Retail 

Uddevalla AB 

tobakstillstånd i enlighet 

med 5 kap. 3§ Lag om 

tobak och likande 

produkter, enligt ansökan 

om stadigvarande 

försäljning till allmänheten 

vid Preem Uddevalla.  

2020-03-02 Ellinor 

Ekensskär 

Enhetschef 

8:1 

WADE-

2019-00020 

Rotviksbro Handel 

AB, Rotvik 301, 451 

96 Uddevalla, med 

organisationsnummer 

556756-0098. 

att bevilja Rotviksbro 

Handel AB tobakstillstånd i 

enlighet med 5 kap. 3§ Lag 

om tobak och likande 

produkter, enligt ansökan 

om stadigvarande 

försäljning till allmänheten 

vid Rotan. 

2020-03-02 Ellinor 

Ekensskär 

Enhetschef 

8:1 

WADE-

2019-00029 

Hafsten Resort AB, 

Hafsten 120, 451 96 

Uddevalla, med 

organisationsnummer 

att bevilja Hafsten Resort 

AB tobakstillstånd i 

enlighet med 5 kap. 3§ Lag 

om tobak och likande 

2020-03-02 Ellinor 

Ekensskär 

Enhetschef 

8:1 
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556105-6390. produkter, enligt ansökan 

om stadigvarande 

försäljning till allmänheten 

vid Hafstens Camping 

WADE-

2020-00001 

Hjärter Dam AB, 

Ljungs Klevshagen 

252, 45991 

Ljungskile, med 

organisationsnummer 

559227-1604 

att bevilja Hjärter Dam AB 

tobakstillstånd i enlighet 

med 5 kap. 3§ Lag om 

tobak och likande 

produkter, enligt ansökan 

om stadigvarande 

försäljning till allmänheten 

vid Mitt i Prick 

2020-03-02 Ellinor 

Ekensskär 

Enhetschef 

8:1 

20-2019-

00033 

Gerhards Ost i 

Uddevalla AB, 

Ringvägen 3, 451 75 

Uddevalla. 

Org nr 559095-9861 

att bevilja Gerhards Ost i 

Uddevalla AB 

serveringstillstånd, enligt 

ansökan, jämlikt 8 kap. 2 § 

alkohollagen tillfälligt 

serveringstillstånd till 

allmänheten av 

spritdrycker, vin, starköl 

och andra jästa 

alkoholdrycker mellan kl. 

18:00 – 23:00 vardagar 

(efter butikens stängning) 

och mellan kl. 15:00 – 

22:00 helgdagar (efter 

butikens stängning) i 

butiken/matsalen vid 

följande tillfällen 21/3, 4/4, 

23/4, 16/5, 2/6, 5/9, 24/9, 

10/10, 24/10, 7/11 samt 

27/11. 

 

att högst 20 personer får 

delta i arrangemangen som 

omfattas av detta 

serveringstillstånd, 

 

att datum för ytterligare 

tillfällen eller andra 

ändringar ska meddelas 

tillståndsenheten senast två 

veckor i förväg samt 

 

att ha förordnade vakter 

enligt Polismyndighetens 

beslut 

2020-03-04 Björn 

Hernius, 

Tillstånds-

handläggare 

7:12 
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 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2020-03-11 Dnr SN 2020/00003 

  

 

Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

Telefon 0522-69 70 22 
charlotte.a.larsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 

Sammanfattning 

 Slutrapport - Förstärkt och samordnat familjestöd 2015-2019 (SN 2020/55). 

 Förvaltningsrättens dom 2020-03-05 gällande särskild avgift enligt SoL (SN 

2020/46) 

 Arbetsmiljöverkets avslutsbrev gällande Hovhults äldreboende (SN 277438 DOK). 

 KS beslut gällande fördelning av statsbidraget för nyanländas etablering (SN 

2019/74). 

 Regeringsbeslut gällande utbetalning av medel för överenskommelsen mellan staten 

och SKR om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 

(2020 277385). 

 Information från SKR om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård 

(SN 277364 DOK). 

 Beslut från IVO gällande sektionen barn och unga (SN 2019/201). 

 Beslut från IVO gällande återkallelse av tillstånd för HVB Väst AB (SN 277390 

DOK). 

 Beslut från IVO gällande sektionen barn-och unga (SN 2019/204).     

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

 

   



    

 

Socialnämndens ärendebalanslista mars 2020 

 

Initierats Fråga Kommentar 

 

2019-11-20 § 190 

 

Christina Nilsson (KD) önskar informa-

tion om hur socialtjäsnten möter beho-

vet av olika typer/grader av demens-

vård. 

 

2020-03-18 

2019-12-17 § 204 Stefan Skoglund (S) önskar information 

om hur socialtjänsten planerar att arbeta 

med anhörigstöd. 

 

2020-04-15 

2019-12-17 § 204 Jan-Olof Andersson (S) önskar infor-

mation om anhöriganställningar inom 

socialtjänsten. 

 

2020-03-18 
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