
 

  
Utses att justera Ann-Charlott Gustafsson
Justeringens plats och tid Kilbäckskontoret 2021-07-26 Paragrafer § 108-116  

I § 167-186
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Charlotte Larsson
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Ann-Charlott Gustafsson
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Sammanträde Socialnämnden 2021-07-21
Förvaras hos Socialtjänsten
Anslaget sätts upp 2021-07-27
Anslaget tas ner 2021-08-18
  
Underskrift …………………………………………
 Anna-Lena Lundin

Justerandes signatur 

  
 

Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-07-21  
 

 
Sammanträde Socialnämnden
Plats och tid Kilbäckskontoret, lokal Tärnan, kl 08:30-10:20 
  
Ledamöter  SN § SN I §

Stefan Skoglund (S), ordförande   
Ann-Charlott Gustafsson (UP), 2:e vice 
ordförande

  

Ewa Tillander (C), deltar på distans   
Katarina Torstensson (L), deltar på distans   
Christina Nilsson (KD)   
Margareta Wendel (S), deltar på distans   
Nora Garbaya Åkare (S), deltar på distans   
Martin Pettersson (SD)   
Rose-Marie Antonsson (SD), deltar på 
distans 

  

   
 

Tjänstgörande ersättare  SN § SN I §
Lars Hultberg (C) för Camilla Josefsson 
(M), deltar på distans

§ 108-116  
 

I § 167, 
169-186

Jan-Olof Andersson (S) för Martin Hollertz 
(M), deltar på distans

  

  
Övriga 
 
 
 

 SN § SN I §
Roger Granat, socialchef, socialtjänsten   
Charlotte Larsson, nämndsekreterare, 
socialtjänsten

  



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-07-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Övriga forts. 

Björn Hernius, tillståndshandläggare, 
socialtjänsten, deltar på distans

§ 108-110  

Roland Lanz, socionomkonsult, 
socialtjänsten, deltar på distans

 I § 167 

Joel Wide, 1:e socialsekreterare, 
socialtjänsten, deltar på distans

 I § 168-182 

Joanna Gustafsson, 1:e socialsekreterare, 
socialtjänsten, deltar på distans

 I § 168-182 
 

 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-07-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 108  

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 
Christina Nilsson (KD) alternativt Ann-Charlott Gustafsson (UP). Beräknad tid för 
justering är måndag 26 juli 2021, kl 10:00. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att välja Ann-Charlott Gustafsson (UP) till justerare och att justeringen äger 
rum måndag 26 juli 2021, kl 10:00. 

 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-07-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 109 Dnr SN 2021/00154  

Ansökan från Dannys Kök & Bar om serveringstillstånd enligt 
alkohollagen 

Sammanfattning 
Dannys Kök & Bar AB ansöker om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid 
Dannys Kök & Bar, Norra Drottninggatan 12, 451 31 Uddevalla. Ansökan avser stadig-
varande serveringstillstånd till allmänheten och omfattar spritdrycker, vin, starköl och 
AJA-drycker mellan kl 11:00 – 01:00 (måndag, tisdag, torsdag, söndag) och 11:00 – 
02:00 (onsdag, fredag, lördag) i restaurangen.  

Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-07-14. 
Socialtjänstens utredning 2021-07-13. 
Polismyndighetens yttrande 2021-07-06. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
  
att bevilja Dannys Kök & Bar AB stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § 
alkohollagen vid Dannys Kök & Bar till allmänheten avseende spritdrycker, vin, starköl 
och AJA-drycker mellan kl 11:00 – 01:00 (måndag, tisdag, torsdag, söndag) och 11:00 
– 02:00 (onsdag, fredag, lördag) i restaurangen alla dagar året runt, 
  
att villkora om förordnade ordningsvakter och entrévärdar i enlighet med 
polismyndighetens beslut,  
  
att räddningstjänstens krav avseende brandsäkerhet ska vara uppfyllda innan 
tillståndsbevis utfärdas, samt  
  
att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-07-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 Dnr SN 2021/00155  

Ansökan från Restaurang Suman AB om serveringstillstånd 
enligt alkohollagen 

Sammanfattning 
Restaurang Suman AB ansöker om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid Indian 
Masala, Norra Drottninggatan 14, 451 31 Uddevalla. Ansökan avser stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten, året runt, för servering av spritdrycker, vin, starköl 
och AJA-drycker mellan kl 11:00 – 01:00 i restaurangen och mellan 11:00 – 22:00 på 
uteserveringen. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-07-14. 
Socialtjänstens utredning 2021-07-13. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
  
att bevilja Restaurang Suman AB stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § 
alkohollagen vid Indian Masala till allmänheten, året runt, avseende spritdrycker, vin, 
starköl och AJA-drycker mellan kl 11:00 – 01:00 i restaurangen och mellan 11:00 – 
22:00 på uteserveringen, 
  
att villkora om förordnade ordningsvakter och entrévärdar i enlighet med polis-
myndighetetens beslut, samt 
  
att denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-07-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 111  

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 
Socialchef Roger Granat informerar om följande 

 Covid-19 - smittläget, vaccin, ekonomisk ersättning. 
 Sommarsituationen - bemanning 
 Anmälan till IVO - boende inom stöd och service 
 Heltidsresan - Österängen/Kaprifol i gång, Norrtull/Södertull/Kilbäcken på gång, 

hemtjänst natt 1 oktober, bemanningspoolen dubbleras. 
 Ekonomi - årsprognosen kommer justeras upp vid nästa delårsbokslut, kostnader för 

heltidsresan, 10 platser på särskilt boende öppnas under hösten. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-07-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 112 Dnr SN 2021/00005  

Socialnämndens månadsrapporter 2021 

Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-07-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 113 Dnr SN 2021/00004  

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegeringsordning 2021 

Sammanfattning 
Följande beslut enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 
  
 Förteckning över beslut enligt alkohollagen 2021-07-12. 
 Förteckning över beslut enligt alkohollagen 2021-06-23. 
 Förteckning över beslut av ordföranden 2021-07-12. 
 Arbetsutskottets beslut/protokoll 2021-06-30, 2021-07-07. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
  
att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-07-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 114 Dnr SN 2021/00003  

Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2021 

Sammanfattning 
Följande inkomna skrivelser anmäls 
  
 Beslut från IVO 2021-06-29 gällande anmälan enligt lex Sarah (8951). 
 KS beslut 2021-05-26 § 160 Uppdaterat avtal med Västtrafik om särskild 

kollektivtrafik (SN 279527 DOK). 
 Kommundirektörens delegationsbeslut - utse vikarie för förvaltningschef och 

kommundirektör (SN 279527 DOK). 
 Beslut från IVO gällande verkställighet av socialtjänstinsatser med anledning av 

utbrottet av covid-19 (SN 2021/43). 
 KS beslut 2021-06-16 § 180 gällande Befolkningsprognos för Uddevalla kommun 

2021 (SN 279426 DOK). 
 KS beslut 2021-06-16 § 183 Justering av kommunbidrag 2021 (SN 279426 DOK). 
 KS beslut 2021-06-16 § 182, ekonomisk avvikelse och åtgärdsplan för 

socialnämnden (2021/92). 
 Beslut från IVO gällande ej verkställt beslut, LSS, dnr 8.8.1-373152019-5 (SN 

2020/218). 
 KF beslut 2021-06-10 § 139 Antagande av nya riktlinjer för ärendehantering samt 

upphävande av nu gällande (SN 279396 DOK). 
 KF beslut 2021-06-10 § 144 gällande revidering av reglemente för KS och övriga 

nämnder. 
 KF beslut 2021-06-10 § 127 gällande kommunens flerårsplan 2022-2024 med 

budget för 2022 (SN 279365 DOK). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
  
att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-07-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 115  

Information från ordföranden 

Sammanfattning 
Ordföranden informerar om följande 

 Midsommar - inga larm 
 Avslutningskonferens för TUFF - Tillsammans utvecklar vi för framtiden. 
 Workshop - förstudie för nytt stadshus. 

Socialchef Roger Granat informerar om att han deltagit i anställningsintervjuer inför 
rekryteringen av ny kommundirektör. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 
 
2021-07-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 116 Dnr SN 2021/00002  

Socialnämndens ärendebalanslista 2021 

Sammanfattning 
Ann-Charlott Gustafsson (UP), och samtliga ledamöter i nämnden, har fått skriftligt 
svar från förvaltningen gällande socialtjänstens verksamheter på Dalaberg och därmed 
stryks frågan från ärendebalanslistan. 

Katarina Torstensson (L) önskar information om den nya syn- och hörselinstruktörens 
arbete. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera önskemålen på ärendebalanslistan. 

 


