
 

  
Utses att justera Raymond Wälsjö 
Justeringens plats och tid Kilbäckskontoret 2020-12-18 Paragrafer § 171-191 

I § 295-346  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Charlotte Larsson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Raymond Wälsjö 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Socialnämnden 2020-12-15 
Förvaras hos Socialtjänsten 
Anslaget sätts upp 2020-12-18 
Anslaget tas ner 2021-01-09 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Charlotte Larsson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15  
 

 
Sammanträde Socialnämnden  
Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 08:30-15:30 
  
Ledamöter  SN § SN I § 

Stefan Skoglund (S), ordförande   

Camilla Josefsson (M), 1:e vice ordförande   

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

ordförande 

  

Martin Hollertz (M), distans   

Ewa Tillander (C), distans   

Raymond Wälsjö (L)   

Christina Nilsson (KD)   

Lars Eide Andersson (MP), distans   

Martin Pettersson (SD), distans   

Rose-Marie Antonsson (SD), distans   

Merja Henning (UP) § 171-191 I § 295-324 

   
 

Tjänstgörande ersättare Lars Hultberg (C) för Nora Åkare (S), 

distans 

  

Jan-Olof Andersson (S) för Margareta 

Wendel (S), distans 

§ 171-191 

 

I § 295-324, 

343-344 

Stefan Eliasson (SD) för Merja Henning 

(UP), distans 

 I § 325-346 

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  
Ersättare  SN § SN I § 

Katarina Torstensson (L), distans   

Lars-Olof Laxrot (V), distans § 171-191 

 

I § 295-303 

Stefan Eliasson (SD), distans § 171-191 

 

I § 295-324 

 
 

Övriga  SN § SN I § 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten   

Charlotte Larsson, nämndsekreterare, 

socialtjänsten 

  

Monica Bang Lindberg, kommunalråd, 

Uddevalla kommun 

§ 171-191 

 

 

Annette Frisk, Kommunal Väst, distans § 171-191 

 

 

Thore Andersson, It-strateg, kommun-

ledningskontoret 

§ 172  

Åsa Jarhag Håkansson, utvecklare, 

socialtjänsten 

§ 178-180  

Emma Åkerblom, ekonom, socialtjänsten § 178-179  

Lars Alfredsson, administrativ chef, 

socialtjänsten 

§ 179-184  

Sandra Jägesten, verksamhetsuppföljare, 

socialtjänsten, distans 

§ 180-181  

Marianne Graf, 1:e biståndshandläggare 

LSS, distans 

 I § 295-297 

Sara Backman Engblom, 1:e social-

sekreterare, socialtjänsten, distans 

 I § 298-299 

Tommy Jensen, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten 

 I § 300-344 

Joel Wide, 1:e socialsekreterare, social-

tjänsten, distans 

 I § 300-344 

   

   

   

   

   
 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 171   

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 Ewa 

Tillander (C) alternativt Raymond Wälsjö (L). Beräknad tid för justering är fredag 18 

december 2020, kl 15:00. 

 

Kommunalråd Monica Bang Lindberg närvarar som åhörare. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att välja Raymond Wälsjö (L) till justerare och att justeringen äger rum på 

Kilbäckskontoret fredag 18 december 2020, kl 15.00, samt 

att tillåta kommunalråd Monica Bang Lindberg närvara vid nämndens sammanträde 

under förmiddagen när allmänna ärenden behandlas. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 172  

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

It-strateg Thore Andersson informerar om tjänsten E-underskrift, som är en tidseffektiv 

och säker hantering för digital underskrift av handlingar och digital dokumenthantering. 

Socialchef Roger granat informerar om följande 

• Aktuella ärenden. 

• Covid-19 - nuläge gällande smittspridning nationellt och lokalt i VGR och 

Uddevalla, brukare och personal, tester, skyddsutrustning samt statistik över 

antal avlidna och överdödlighet. 

• Färdtjänst - förslag på modell för egenavgifter till nämnden i januari. 

• Samarbetsavtal för mat- och varudistribution - nytt förslag till nämnden i 

januari. 

• Heltidsresan - central tvist, planerade möten efter helgerna. 

• Medicingivare - upphandling, tester och utvärdering har gjorts och nästa steg är 

upphandling. 

• Radarteknik - montering pågår. 

• Avatar - digital samtalskontakt, visning 12 januari. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 173 Dnr SN 2020/00270  

Besöksbegränsning på vård- och omsorgsboenden 

Sammanfattning 

Med anledning av den ökade smittspridningen av coronaviruset nationellt, regionalt och 

lokalt har tidigare en rad åtgärder vidtagits för att minska smittspridningen i social-

tjänstens verksamheter. Beslut om besöksbegränsningar på vård- och omsorgsboenden 

gäller till och med 15 december, detta föreslås förlängas till och med 31 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-14. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att förlänga besöksbegränsningar på vård- och omsorgsboenden till och med 31 januari 

2021. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 174 Dnr SN 2020/00263  

Överenskommelse mellan Uddevalla kommun och grupp-
bostäderna Agnebergsgatan, Aprilvägen, Decembervägen och 
Torggatan gällande intraprenad 

Sammanfattning 

Socialnämnden har sedan maj 2017 en överenskommelse om intraprenad för 

gruppbostäderna Agnebergsgatan, Aprilvägen, Decembergatan och Torggatan. 

Intraprenaden avser 24 gruppboendeplatser. Syftet med intraprenaden är att öka 

delaktighet, inflytande och ansvarstagande hos medarbetare. Nuvarande överens-

kommelse föreslås förlängas till och med 30 september 2021. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-07. 

Överenskommelse intraprenad 2020-12-07. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att förlänga befintlig överenskommelse till och med 30 september 2021. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 175 Dnr SN 2020/00261  

Ändring av delegeringsordningen gällande handräcknings-
begäran LVU 

Sammanfattning 

Enligt 43 § p.2 LVU ska polismyndigheten lämna biträde bl.a. för att på begäran av 

socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag, dvs. en 

handräckningsbegäran. Då förändringar skett avseende 1:e vice ordförande i 

socialnämnden föreläggs ärendet socialnämnden för nytt beslut om förordnande. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-01. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att förordna 1:e vice ordförande Camilla Josefsson att besluta om handräckning enligt 

43 § 2 punkten LVU samt återkallande av handräckning samt  

  

att återkalla Henrik Sundströms förordnande att besluta om handräckning enligt 43 § 2 

punkten LVU samt återkallande av handräckning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 176 Dnr SN 2020/00170  

Anmälan av insänt yttrande gällande remiss från Regerings-
kansliet om ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i 
internationella familjemål 

Sammanfattning 

In remiss har inkommit från Regeringskansliet, Justitiedepartementet med begäran om 

yttrande avseende Ds 2020:18 Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i inter-

nationella familjemål. Förslagen som har lämnats är i sin helhet positiva, tydligare och 

stärker i flera avseenden barnets situation. De ger också ökad rättssäkerhet och snabbare 

verkställighet i internationella familjemål av olika karaktär och bidrar till att barnets 

situation stärks och att barnets delaktighet förbättras. Remissvaret i form av social-

tjänstens yttrande har skickats till Justitiedepartementet 2020-12-01 med stöd av 

socialchefens delegation. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-01. 

Socialtjänstens yttrande gällande Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i 

internationella familjemål, 2020-11-26. 

Remiss från Regeringskansliet om ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i 

internationella familjemål, Ds 2020:18, 2020-08-04. 

Följebrev till remiss från Regeringskansliet om ökad rättssäkerhet och snabbare 

verkställighet i internationella familjemål, Ds 2020:18, 2020-08-04.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att lägga anmälan om insänt yttrande till Regeringskansliet, Justitiedepartementet 

gällande Ds 2020:18 Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella 

familjemål till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 177 Dnr SN 2020/00221  

Anmälan av insänt yttrande gällande remiss från Regerings-
kansliet om LSS-utredningen 

Sammanfattning 

Regeringskansliet (socialdepartementet) har skickat ut en remiss med begäran om 

yttrande gällande LSS utredningen SOU 2018:88. Utredningen har sett över 

assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet är att skapa en långsiktig hållbar ekonomisk 

utveckling av insatsen personlig assistans och att få tillstånd med ändamålsenliga 

insatser i LSS. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-10-27. 

Socialtjänstens yttrande 2020-10-27. 

Remiss från Regeringskansliet om LSS-utredningen SOU 2018:88. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att lägga anmälan om insänd handling till Regeringskansliet om LSS utredningen SOU 

2018:88 till handlingarna.  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 178 Dnr SN 2020/00262  

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 
Frivilligcentrum och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Frivilligcentrum om samver-

kan mot ofrivillig ensamhet. Uddevalla kommun ser Frivilligcentrums verksamhet som 

ett viktigt komplement till kommunens egna verksamheter. Initiativet är i linje med 

socialnämndens strategi om att motverka ensamhet. 

  

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap föreslås med Frivilligcentrum 

med målet att genom en meningsfull gemenskap motverka utsatthet och ohälsa av 

ensamhet hos invånare i Uddevalla kommun under 2021 med möjlighet till ett års 

förlängning.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-08. 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Frivilligcentrum och 

Uddevalla kommun. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att ingå överenskommelse om idéburet partnerskap med föreningen Frivilligcentrum 

med målet att genom en meningsfull gemenskap motverka utsatthet och ohälsa på grund 

av ensamhet hos invånare i Uddevalla kommun. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 179 Dnr SN 2020/00248  

Verksamhetsplan 2021-2023 med budget 2021 - Socialnämnden 

Sammanfattning 

Socialtjänsten har upprättat en verksamhetsplan för 2021–2023 med budget för 

kommande år. Verksamhetsplanen beskriver vad socialnämnden vill uppnå under 2020 

utifrån aktuella förutsättningar. Verksamhetsplanen beskriver också förvaltningens 

planering. Den har sin utgångspunkt i socialnämndens styrkort och fördelad budget. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-07. 

Verksamhetsplan 2021–2023 med budget 2021 – Socialnämnden. 

Socialnämndens styrkort 2020-12-08. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att godkänna upprättad verksamhetsplan 2021–2023 med fördelad internbudget för år 

2021, samt 

  

att revidera socialnämndens styrkort i enlighet med förslaget i verksamhetsplan 2021–

2023. 

Deltar ej i beslut 

Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD), Ann-Charlotte (UP), Merja 

Henning (UP) och Christina Nilsson (KD) avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Socialnämnden godkänner att Sverigedemokraterna i socialnämnden till protokollet får 

anteckna följande 

 

”Förslag till beslut har bärighet på den kommunövergripande budget som fullmäktige 

antagit. Då Sverigedemokraterna gått fram med eget budgetförslag, ett förslag som 

innehöll en satsning på social omsorg med fokus på våra äldre (mer tid för hemtjänsten 

för att motverkande ensamhet bland äldre, kostnadsfritt trygghetslarm, bibehållen 

fixartjänst som service till våra äldre samt fortsatt organiserat i daglig verksamhet för 

dubbel samhällelig vinning, med mera), så väljer vi att avstå deltagande i frågan om på 

hur sätt den antagna budgeten skall fördelas.” 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 180 Dnr SN 2020/00230  

Plan för uppföljning av kvalitet och avtal 2021 

Sammanfattning 

Socialtjänsten har tagit fram en plan för uppföljning av kvalitet och avtal för 2021. Den 

beskriver den övergripande uppföljningen inom förvaltningen. Uppföljningarna ska 

fånga olika aspekter i verksamheten och syftar till att stärka kvaliteten i verksamheterna. 

Återrapportering av genomförda uppföljningar sker till berörda verksamheter samt vid 

några tillfällen per år och behov till förvaltningsledningen och socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-01. 

Plan för uppföljning av kvalitet och avtal 2021. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att godkänna plan för uppföljning av kvalitet och avtal 2021. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 181 Dnr SN 2020/00249  

Uppföljning av genomförandeplaner LOV 2020 

Sammanfattning 

Ett av områdena i socialtjänstens fastställda plan för kvalitetsuppföljning 2020 var den 

brukarrelaterade uppföljningen i form av en kartläggning och genomlysning av genom-

förandeplaner. Eftersom detta gjordes inom den egna regin fanns också intresse av att 

göra en likadan genomlysning och kartläggning hos LOV leverantörerna.  

  

Resultatet av uppföljningen var varierande utifrån olika perspektiv, men överlag höll 

planerna en godkänd nivå precis som inom den egna regin, även om delar behöver 

utvecklas för att nå upp till vad som avses i SOSFS 2014:5.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-02. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att till protokollet notera informationen om uppföljning av genomförandeplaner LOV 

2020.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 182 Dnr SN 2020/00254  

Lokalförsörjningsplan 2021-2031 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun arbetar fram underlag för den långsiktiga lokalförsörjningen i en 

förvaltningsövergripande lokalförsörjningsgrupp. Varje förvaltning redovisar i gruppen 

sina lokalbehov och en gemensam prioritering görs. Resultatet presenteras för kommun-

styrelsen i en lokalförsörjningsplan som blir ett underlag i den kommande budget-

dialogen och utgör grunden för investeringsplaneringen.      

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-03. 

Bilaga: Lokalförsörjningsplan, Socialnämnden 2021 – 2031.      

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att godkänna lokalförsörjningsplan 2021 - 2031 i de delar som berör nämnden. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 183 Dnr SN 2020/00266  

Återrapportering internkontrollplan 2020 

Sammanfattning 

Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll har kommunstyrelsen det övergripande 

ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta 

ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna 

ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen en s.k. 

internkontrollplan. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med 

utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som 

fastställts i internkontrollplanen. En återrapport av genomförda granskningar under år 

2020 lämnas till nämnden   

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-08. 

Skrivelse återrapportering 2020-12-08.     

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att godkänna redovisad rapportering av utförda granskningar enligt 2020 års 

internkontrollplan. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 184 Dnr SN 2020/00267  

Internkontrollplan 2021 

Sammanfattning 

Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll har kommunstyrelsen det övergripande 

ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta 

ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna 

ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen en s.k. 

internkontrollplan. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med 

utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som 

fastställts i internkontrollplanen.      

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens förslag till internkontrollplan 2021. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-07. 

Risk- och konsekvensanalyser till internkontrollpunkterna 2020-12-08.    

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att anta socialtjänstens förslag till internkontrollplan för 2021. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 185 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 november 2020.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga månadsmåtten till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 186 Dnr SN 2020/00006  

Sammanställning av inkomna synpunkter 2020 

Sammanfattning 

Enligt rutinerna för hantering av synpunkter ska en sammanställning över inkomna 

synpunkter rapporteras till ansvarig nämnd. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens sammanställning över inkomna synpunkter november 2020.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga sammanställningen till handlingarna.  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 187 Dnr SN 2020/00003  

Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls 

  

• Beslut från IVO gällande inspektion av Athenagården (SN 2020/175). 

• KF beslut 2020-11-11-§ 251 Revidering av sttrategisk plan och 

kommunfullmäktiges styrkort (SN 278418). 

• Verksamhetsberättelse 2020 - Athenagården (SN 2020/256). 

• KS beslut 2020-11-25 § 355 Justering av kommunbidrag 2020 (SN 278417). 

• KS beslut 2020-11-25 § 356 Omräkning av kommunbidrag 2021 till löpande 

pris (SN 278416). 

• KS beslut 2020-11-25 § 357 gällande bestämmelser för deltagande på distans i 

kommunstyrelsen (SN 278415). 

• Beslut från IVO gällande Edingens stödboende (SN 2020/177). 

• KF beslut 2020-11-11 § 256 Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda 

bildandet av en kooperativ hyresrättsförening (SN 2019/276). 

• KF beslut 2020-11-11 § 259 Riktlinjer för hantering av internationella avtal, 

förbindelser och överenskommelser (SN 278372). 

• KF beslut 2020-11-11 § 250 gällande kommunens flerårsplan 2021-2023 med 

budget för 2021 (SN 278371). 

• Ekonomichefens delegationsbeslut gällande utdelning från stiftelsen Hemmet för 

gamla och sjuka år 2020 (SN 278354 DOK). 

• Beslut från IVO gällande vård-och omsorgsboende (SN 2020/69). 

  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 188 Dnr SN 2020/00004  

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegeringsordning 2020 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

• Förteckning över beslut av 1:e socialsekreterare 2020-12-14. 

• Förteckning över beslut enligt lag om tobak och liknande produkter 2020-12-07. 

• Förteckning över beslut av ordföranden 2020-12-07. 

• Förteckning över beslut av 1:e socialsekreterare 2020-12-07. 

• Förteckning över beslut av ordföranden 2020-11-23. 

• Förteckning över beslut av ordföranden 2020-11-19. 

• Arbetsutskottets beslut/protokoll 2020-12-02. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 189  

Information från ordföranden 

Sammanfattning 

Ordföranden informerar om följande 

 

• Initiativ från Café Svea avseende IOP för kaféverksamhet och samordning av 

värdskapet vid Sofiedals trygghetsboende. 

• Majoritetsgruppen har haft en heldagsträff där förvaltningen informerat om 

budgeten. 

• 4 februari – digital halvdagsutbildning för nya ledamöter i nämnden om bl a 

reglemente och lagar som styr socialnämndens verksamheter. Inbjudan kommer att 

skickas ut.  

• 25-26 mars - preliminärbokning för en heldag tillsammans med förvaltningen inför 

planeringsdialog. 

Ordföranden önskar både förvaltningen och socialnämnden en god jul och gott nytt år. 

Kommunalråd Monica Bang Lindberg tackar för att hon fick komma och delta på 

socialnämnden, vilket hon tyckte var mycket lärorikt och intressant, och önskar alla en 

riktigt god jul och gott nytt år.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 190 Dnr SN 2020/00002  

Socialnämndens ärendebalanslista 2020 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) och Christina Nilsson (KD) efterfrågar berättelser från brukare 

samt digitala studiebesök ute i socialtjänstens verksamheter. 

 

Lars Hultberg (C) önskar information om hur läkemedelsroboten/medicingivaren 

fungerar. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 att notera önskemålen på ärendebalanslistan. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 191 Dnr SN 2020/00273  

Återbetalning av tillsynsavgift 

Sammanfattning 

Den pågående pandemin har haft en mycket negativ påverkan på restaurangföretagens 

ekonomiska situation. Socialnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige fattar 

beslut om att 2020 års tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd återbetalas. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-14. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att föreslå kommunfullmäktige att 2020 års tillsynsavgifter, avseende 

serveringstillstånd, återbetalas. 

Deltar ej i beslut 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) avstår från att delta i beslutet. 

 

 


