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Sammanträde Socialnämnden  
  
Plats och tid Kilbäckskontoret, lokal Tärnan kl. 8:30 onsdagen den 18 januari 2023  
  
Ordförande Ann-Charlott Gustafsson 
  
Sekreterare Anna-Lena Lundin 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för justering 
Upprop förrättas, justerare väljs och plats för justering bestäms.  

I tur att justera: Camilla Josefsson (M) alternativt Stefan Skoglund (S). 

Beräknad tid för justering: Måndag 23 januari 2023 kl. 15:00. Plats: 

Kilbäckskontoret, plan 3. 

 

2.  Information om hur ansökningsprocessen går till, när man söker jobb 

via uddevalla.se - punkt från ärendebalanslistan 
 

8:40 Anna Winblad, Malin 

Larsson, Tove Tangegård, 

enhetschefer bemanningen 

3.  Information från avdelningen stöd och service gällande 

korttidsboende - punkt från ärendebalanslistan  

9:10 Pernilla Sandén, Lotta 

Olsson, enhetschefer stöd-och 

service 

4.  Information om utbyggnad av Rosenhäll och nya Äsperödshemmet 
  

10:00 Johan Ehnberg, 

lokalplanerare, Edina Cehic, 

avd chef, vård-och 

omsorgsboende 

5.  Information från avdelningen barn-och unga gällande 

brukarundersökning med familjehemsplacerade barn 
 

10:45 Annica Johansson, 

enhetschef barn-och unga, 

Maria Phil, socialsekreterare 

6.  Ändring av delegationsordningen gällande köp av korttidsplats 
 Dnr SN 2023/00016 

Roger Granat 

7.  Fler hemmaplanslösningar - boende barn och unga 
Dnr SN 2023/00015  

Roger Granat 

8.  Information från förvaltningen 
 

Roger Granat 

9.  Socialnämndens månadsrapport  (handlingar senare) 

Dnr SN 2023/00005  

Roger Granat 
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Sammanställning av inkomna synpunkter 2022 
Dnr SN 2022/00006  

 

11.  Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegationsordning 

2022 
Dnr SN 2022/00004  

 

12.  Anmälan om inkomna skrivelser m.m.  
Dnr SN 2023/00003  

 

13.  Rapport från nämnden  

14.  Socialnämndens ärendebalanslista  
Dnr SN 2023/00002  

 

                 Sekretessärenden enligt separat föredragningslista 

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  

 

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

hygienartiklar. 
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Handläggare 

Verksamhetsutvecklare Lisa Svanberg 

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

 

Ändring av delegationsordningen gällande köp av 

korttidsplats 

Sammanfattning 

Socialnämndens delegeringsordning anger delegationsnivå och förutsättningar i en rad 

olika frågor vid beslutsfattande. Behovet av korttidsplatser inom äldreomsorgen 

överstiger ibland antalet platser i egenregi och behov föreligger därför av att då kunna 

köpa platser av närliggande kommuner. Beslut om köp av korttidsplats inom 

äldreomsorg av extern utförare är idag ej reglerat i delegationsordningen och ärendet 

föreläggs därför socialnämnden för beslut gällande delegationsnivå. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-01-09. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att delegera beslut om bistånd i form av köp av korttidsplats för äldre av extern utförare 

till enhetschef Avdelningen för vuxen och funktionshinder. 

 

Ärendebeskrivning 

Idag överstiger behovet av korttidsplatser inom äldreomsorgen av och till antalet 

tillgängliga platser i egenregi. Konsekvensen av detta är att utskrivningsklara brukare 

riskerar bli kvar på sjukhus och kommunen får en kostnad för brukare som är 

utskrivningsklar och vårdplatser tas i anspråk av brukare som inte behöver sjukhusvård.  

 

Socialcheferna i Fyrbodal har därför gjort ett gemensamt avtal och en ”Riktlinje för 

ansvarsfördelning och för tillämpning av informationsöverföring inför, under och efter 

köp av korttidsplats enligt 5 kap. 5 § SoL i samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal” 

har tagits fram. Syftet är att hjälpa varandra över kommungränserna genom att sälja 

platser när kommunen har tomma platser för kommuner med platsbrist ska kunna ”ta 

hem” utskrivningsklara och därigenom frigöra vårdplatser på sjukhusen.  

 

Avtalat pris för köp av korttidsplats från annan kommun i Fyrbodal är 2 887 kronor per 

dygn för 2023 och kostnaden för en utskrivningsklar som blir kvar på sjukhus är 10 500 

kronor per dygn för 2023.  
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Idag är beslut om köp av korttidsplats inom äldreomsorg ej delegerat, vilket betyder att 

socialnämnden är delegat gällande dessa beslut. Då dessa beslut i regel kräver kort 

handläggningstid och relativt snabbt beslutfattande fungerar det inte att beslut gällande 

köp av korttidsplats ska fattas av socialnämnden. För att förenkla och möjliggöra snabbt 

beslutsfattande i den mån det krävs föreslås därför att beslut avseende köp av 

korttidsplats av extern utförare delegeras till enhetschef inom Avdelningen för vuxen 

och funktionshinder.   

 

 

 

 

Roger Granat Lisa Svanberg 

Socialchef Verksamhetsutvecklare 

Skickas till 

Malin Normann, avdelningschef 

Camilla Göthberg, enhetschef 
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Handläggare 

Socialchef Roger Granat 

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

 

Fler hemmaplanslösningar – boende barn och unga 

Sammanfattning 

Den politiska inriktningen är att medborgarnas behov skall så långt det är möjligt 

tillgodoses i kommunen. Socialnämnden har under 2022 beställt tre boenden (vuxna) 

för att dels tillgodose ökade behov, men också för att möjliggöra fler 

hemmaplanslösningar. Förslaget nu är att starta två boenden för barn/ungdomar så att 

deras behov kan tillgodoses i kommunen 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-01-05. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att starta två boenden för barn/ungdomar under 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

Den politiska inriktningen är att medborgarnas behov skall så långt det är möjligt 

tillgodoses i kommunen. De s k externt köpta boendeplatserna runt om i landet skall 

minska.  

 

Det finns många fördelar för barn/ungdomar att få sina behov tillgodosedda i 

kommunen. Närhet till föräldrar, släkt och vänner. Fortsätta med sin skolgång och redan 

etablerade kontakter inom sjukvården. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att det finns ett långvarigt behov som kan tillgodoses i 

Uddevalla kommun. Behovet avser två barnboende, ett boende utifrån socialtjänstlagen 

och ett utifrån LSS-lagstiftningen. 

 

Socialnämnden har höga kostnader för externt köpta boendeplatser. Genom att starta två 

barnboenden bedöms nämndens kostnader minska med ca 6 miljoner, samtidigt skapas 

15-20 nya arbetstillfällen i kommunen. 

 

 

Roger Granat  

Socialchef  
 

mailto:roger.granat@uddevalla.se


Sammanställning synpunkter december 2022

Ärendenr/ Synpunkter på Verksamhetsområde Avdelningschef Inkom/ Antal

man/kvinna Avslutad 2022

2022MC83505 Synpunkt gällande hemtjänst Hemtjänst Jessica Eriksson 2022-10-15/ 29

man (sophantering) 2022-10-21

2022MC84028 Synpunkt gällande hemtjänst Hemtjänst Jessica Eriksson 2022-10-18 30

kvinna (parkering av bilar)

2022MC91865 Synpunkt gällande hemtjänst och Hemtjänst Jessica Eriksson 2022-11-10 31

kvinna kontaktperson (städning)

2022MC95258 Synpunkt gällande hemtjänst Hemtjänst Jessica Eriksson 2022-11-25 32

(bil som kör fort)

2022MC99082 Beröm till Hemmafixarna Stöd-och service Annikki Norén 2022-12-09 33

kvinna
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Handläggare 

Nämndsekreterare Anna-Lena Lundin 
E-post  
anna-lena.lundin@uddevalla.se 

 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 

delegationsordning 2022 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegationsordning anmäls: 

 Statistiksammanställning av beslut fattade 2020-2022 tertial 3 

 Förteckning över beslut fattade av 1:e socialsekreterare 2023-01-09 

 Förteckning över beslut fattade av enhetschef 2023-01-09 

 Förteckning över beslut fattade av ordförande 2023-01-09 

 Arbetsutskottets protokoll  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-01-09 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna. 
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Handläggare 

Nämndsekreterare Anna-Lena Lundin 
Telefon  
anna-lena.lundin@uddevalla.se 

 

Anmälan om inkomna skrivelser m.m.  

Sammanfattning 

Följande skrivelser anmäls: 

1. Förändrade avgifter vid placering hos Statens institutionsstyrelse, SiS, från 1 

januari 2023 

2. Protokoll VGR 2022-11-24 § 225 gällande uppsägning av avtal mellan Norra 

hälso- och sjukvårdsnämnden och Uddevalla kommun gällande samverkande 

sjukvård, avslutsdatum 2023-12-31 

3. Verksamhetsberättelse 2022 – Athenagården 

4. Verksamhetsberättelse 2022 – Barnahus Fyrbodal 

5. Verksamhetsberättelse 2022 – Edingen stödboende 

6. Verksamhetsberättelse 2022 – Familjeförskolan 

7. Verksamhetsberättelse 2022 – Fältenheten 

8. Verksamhetsberättelse 2022 – Föräldraresursen 

9. Verksamhetsberättelse 2022 – Kriscentrum 

10. Verksamhetsberättelse 2022 – Kunskap i Rörelse 

11. Verksamhetsberättelse 2022 – TSI Teamet Magneten 

12. Verksamhetsberättelse 2022 - Vingen 

13. Verksamhetsberättelse 2022 – Öppna förskolan Centrum 

14. Verksamhetsberättelse 2022 – Öppna förskolan Dalaberg 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-01-09 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan om inkomna skrivelser till protokollet. 

 

 

 
 



    

Socialnämndens ärendebalanslista januari 2023 

 

Initierats Fråga Kommentar 

 

 

2022-11-16 § 161 

 

 

 

 

2022-12-22 § 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nora Åkare (S) önskar information om 

hur ansökningsprocessen går till, när 

man söker jobb via hemsidan 

Uddevalla.se 

 

Christina Nilsson (KD) önskar 

information från avdelningen stöd och 

service gällande korttidsboende 

 

 

Januari nämnden 

 

 

 

 

Januari nämnden 
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