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Underskritt justerande 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

Underskritt 

Justerandes signatur 

Raymond Wälsjö 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Socialnämnden 2020-03-18 
Socialtjänsten stadshuset 
2020-03-26 
2020-04-17 



Ersättare 

Övriga 

Justerandes signatur 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-03-18 

Lars Eide Andersson (MP) 

Stefan Eliasson (SD) 
Leif Dolonius (UP) 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten 
Carina Antonsson, Kommunal Väst 
Robert Legen, socialsekreterare, 
social tjänsten 
Therese Bandhage, socionompraktikant, 
socialtjänsten 
Joel Wide, l :e socialsekreterare, 
socialtjänsten 
Tommy Jensen, l :e socialsekreterare, 
socialtjänsten 
Anna-Karin Korp, socialsekreterare, 
socialtjänsten 
Charlotte Larsson, nämndsekreterare, 
socialtjänsten 

Utdrags~ande 

§ 34-46 I § 66-69, 71-
87 

§ 32-46 I § 66-73, 75-
87 

SN § SNI § 
§ 32-46 
§ 32-46 

I§ 66-69 

I§ 66-69 

I§ 70-82 

I§ 70-82 

I§ 82 



§ 32 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-03-18 

Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för 
justering 

SammanfaHning 

Upprop förrättas, justerare väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är 
Raymond Wälsjö (L) alternativt Christina Nilsson (KD). Beräknad tid för justering 
är onsdag25mars 2020, kl16:00. 

Punkt tre och fyra på föredragningslistan utgår från dagens sammanträde och tas upp 
vid ett senare tillfålle. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att välja Raymond Wälsjö (L) till justerare och att justeringen äger rum onsdag 25 mars 
2020, kl 16:00. 

Justerandes signatur 



§ 33 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om följande 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-03-18 

• Corona- nuläge, vårdplatser och skyddsutrustning, samverkan med NU-sjukvården 
och ekonomi. 

• Beslutsför nämnd - vice ordförande enligt åldermannaregeln, närvaro på distans. 
• Placeringar enligt LSS- aktuellt läge, interna flyttkedjor. 
• Personalärenden. 
• Upphandling Ljungskile-upphandlingen avbryts. 
• Budgetdialogen - ekonomiska förutsättningar, åtgärder. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Justerandes signatur 



§ 34 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-03-18 

Information, med anledning av fråga från Jan-Olof Andersson 
(S), om anhöriganställningar inom socialtjänsten 

Informationen utgår från dagens sammanträde och tas upp vid ett senare tillfälle. 

Justerandes signatur 



§ 35 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-03-18 

Information, med anledning av fråga från Christina Nilsson 
(KO), om demensvård 

Informationen utgår från dagens sammanträde och tas upp vid ett senare tillfälle. 

~ 
Justerandes signatur Uhlrng~'l-(-r-k_an_d-:-e-----------



§ 36 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-03-18 

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 
V GR. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 20-02-21. 
Arbetsutskottets protokollsutdrag 2020-03-04 § 12 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 2020-02-1 O. 
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. 

Yrkanden 

Rose-Marie Antonsson (SD) och Martin Pettersson (SD) yrkar bifall till motionen. 
Stefan Skoglund (S) yrkar att som remissvar föreslå kommunalfullmäktige bifalla 
motionen genom ideburet offentligt partnerskap, IOP, med brukarorganisationema. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer först proposition på förslaget i handlingama mot Rose-Marie 
Antonssons (SD) och Martin Petterssons (SD) bifallsyrkande och finner att 
socialnämnden beslutar enligt förslaget i handlingarna. 
Ordföranden ställer därefter proposition på förslag i handlingama mot Stefan skoglunds 
(S) yrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att som remissvar föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen om att införa särskild 
insats till hörsel/synnedsatta och hänvisa till att stöd och hjälp finns inom existerande 
verksamheter. 

~ 
~-+-----

Justerandes signatur 



§ 36 forts. 

Reservation 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-03-18 

Rose-Marie Antonsson (SD) och Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
formån for eget yrkande. 

Stefan Skoglund (S) reserverar sig mot beslutet till förmån for eget yrkande och lämnar 
en skriftlig reservation från (S)-gruppen i socialnämnden enligt följande: 

Alla politiska partier pratar om att man vill stärka samverkan med ideburen sektor och 
här har vi en möjlighet. Det finns även 5 miljoner kronor avsatta i budgeten, för 
ideburna offentliga partnerskap (IOP). Brukarorganisationerna har kompetens, lokaler, 
och nära kontakt med de grupper som behöver stöd och har visat intresse av att 
samverka. Att samverka mer med brukarorganisationerna som stöder målgrupperna är 
en vinn vinn situation. 

Man skulle även i samband med detta kunna diskutera andrafrågor som 
brukarorganisationerna skulle kunna ha intresse utav i partnerskap med kommunen. 
Exempelvis skulle de kunna lyälpa till i prioriteringen utav "enkelt avhjälpta hinder" 
där de framfört synpunkter på hur kommunen prioriterat när de kartlagt 
tillgängligheten i kommunen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 37 

Palliativ avdelning 

Sammanfattning 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-03-18 

Dnr SN 2020/00062 

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 lA. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokollsutdrag 2020-03-04 § 13 Palliativ avdelning. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-02-24. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra åt förvaltningen att genomföra uppdraget enligt förslaget. 

Protokollsanteckning 

Socialnämnden godkänner att (S)-gruppen i socialnämnden till protokollet får anteckna 
följande: 
I valrörelsen lovades det att en palliativ avdelning likt den på Österängen som borger
liga alliansen lade nedför ca 7år sedan. Dettaförslag är inte ens i närheten utav det 
löftet då inga nya platser skapas och får snarare ses som ett försök utav förvaltningen 
att blidka majoritetens uppdrag: 

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. 

Sedan några år tillbaka har förvaltningen tittat på denna lösningför palliativa yngre 
personer som dettaförslag innebär och som inte kostar mer utan klaras inom ram. 
Detta skulle genomförts oavsett ovanstående uppdrag utifrån behovet. Behov utav 
palliativ avdelning likt den som fanns på Österängen kan ifrågasättas då Rosenhäll har 
palliativ vård och den mesta palliativa vården genomför i hemmet samt att palliativ 
avdelning finns på sjukhuset. 
Uppdraget kan inte anses avslutat för än man uppfYllt hela uppdraget. 

Justerandes signatur 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-03-18 

§ 38 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 genomfåra 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 arbetstidsfårläggning får att uppnå detta. 
Det pågår en central tvist mellan partema och utfallet där kommer att bli vägledande 
och påverka det fortsatta arbetet med heltidsresan med avseende på bland annat schema
och platsfårändringar som lyfts i medborgarförslaget Kommunfullmäktige har beslutat 
att överlåta ärendet till kommunstyrelsen via beredning i dess personalutskott att besluta 
efter remissvar från socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokollsutdrag 2020-03-04 § l O Remiss - Medborgarförslag från 
Lena Elmberg angående genomfårandet av heltidsresan. 
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2020-02-19. 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-17 § 322 Medborgarförslag från Lena 
Elmberg angående genomfårandet av heltidsresan. 
Medborgarförslag från Lena E lm berg angående genomförandet av heltidsresan 2019-
12-01. 

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. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-03-18 

§ 39 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 

Arbetsutskottets protokollsutdrag § 2020-03-04 § 11 Medborgarförslag från Marie 
Olsson om attraktivare hemtjänst. 
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2020-02-18. 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-10-09 § 242 Medborgarförslag från Marie 
Olsson om attraktivare hemtjänst. 
Medborgarförslag från Marie Olsson om attraktivare hemtjänst 2019-09-17. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att med hänvisning till socialnämndens tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 
Socialnämnden 

2020-03-18 

§ 40 Dn r SN 2019/00014 

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 vidtagitlavsåg 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. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

~-Ju-~-te-r-an_~_e_s_s-ig_n_m_u_r ----------------~--~---U-td_r_a-gs_b_e-st-y-~-a-n-de ______________________ _ 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-03-18 

§ 41 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 

Arbetsutskottets protokollsutdrag 2020-03-04 § 14 Digital agenda- socialnämnden. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-03. 
Digital agenda Uddevalla Kommun 2019-10-08. 
Handlingsplan tillhörande Digital agenda Uddevalla kommun 2019-09-0 l. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna digital agenda för socialnämndens verksamhet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 42 

Information från ordföranden 

Sammanfattning 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-03-18 

Ordföranden informerar om att nästa sammanträde för kommunala rådet för äldre och 
rådet för personer med funktionsnedsättning ställs in p g a den rådande Corona
situationen. 

Ordföranden återkommer med förslag på ny tid för det inställda studiebesöket på 
miss bruksenheten. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 
Socialnämnden 

2020-03-18 

§ 43 Dnr SN 2020/00005 

Socialnämndens månadsmått 2020 

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

Socialnämndens månadsmått februari 2020. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga månadsmåtten till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-03-18 

§ 44 Dnr SN 2020/00004 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegeringsordning 2020 

Sammanfattning 

Följande beslut enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

• Förteckning över beslut av socialchef2020-03-16. 
• 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/protokoll2020-03-04. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 45 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-03-18 

Dnr SN 2020/00003 

Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls: 

• 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). 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-03-18 

§ 46 Dnr SN 2020/00002 

Socialnämndens ärendebalanslista 2020 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) önskar information om följande: 

• Vilket stöd har vi i samband med funktionsnedsättning för personer med hörsel och 
synnedsättning via hemtjänsten? 

• Vilken samverkan har vi med ideburna sektor? 
• Hur ser vår skyddsorganisation ut utifrån arbetsmiljölagen? 
• Hur mycket kompetensutveckling får vår personal? 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera önskemålen till ärendebalanslistan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


