
Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

Underskrift 

Justerandes signatur 

Socialnämnden 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-02-19 

stadshuset, lokal Bäve, kl 08:30-15:30 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), ordförande 
Henrik Sundström (M), l :e vice ordförande 
Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande 
Camilla Josefsson (M) 
Mikael Bjuhr (C) 
Raymond Wälsjö (L) 
Christina Nilsson (KD) 
Margareta Wendel (S) 
Per-Erik Holmberg (S) 
Nora Garbaya Åkare (S) 
Martin Pettersson (SD) 
Merja Henning (UP) 

Eva Tillander (C) för Henrik Sundström 
(M) 
Jan-Olof Andersson (S) för Margareta 
Wendel(S) 
Stefan Eliasson (SD) för Rose-Marie 
Antonsson (SD) 

Mikael Bjuhr 
stadshuset 2020-02-26 

Charlotte Larsson 

... ufl!(!J :l!fllf~ lti~h ...... . 
~~t Gustafsson 

Y./4.i~P.«. .. .... . 
Mikael Bjuhr 

SN § SN I§ 

§ 16-24 I§ 34 

§ 25-31 I § 35-64 

SN § SN I§ 
§ 25-31 I§ 35-64 

§ 16-24 I§ 34 

Paragrafer § 16-31 
I§ 34-64 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Socialnämnden 2020-02-19 
Socialtjänsten Stadshuset 
2020-02-27 
2020-03-20 

Charlotte Larsson 



Ersättare 

Övriga 

Justerandes signatur 

Eva Tillander (C) 
Jan-Olof Andersson (S) 
Lars-Olof Laxrot (V) 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-02-19 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten 
Maria Kullander, avdelningschef, 
socialtjänsten 
Christer Fransson, avdelningschef, 
socialtjänsten 
Lars Alfredsson, administrativ chef, 
socialtjänsten 
Emma Åkerblom, ekonom, socialtjänsten 
Lisa Svanberg, processtödjare, 
socialtjänsten 
Christel Schemmel, MAS, socialtjänsten 
Sandra Jägesten, verksamhetsuppföljare, 
socialtjänsten 
Lena Hansson, enhetschef, socialtjänsten 
Sandra Sundblad, enhetschef, socialtjänsten 
Karin Engström, enhetschef, socialtjänsten 
Eva Ericsson Klintberg, socialsekreterare, 
socialtjänsten 
Joel Wide, l :e socialsekreterare, 
socialnämnden 
Tommy Jensen, l :e socialsekreterare, 
socialnämnden 
Agnes Berglund, socionompraktikant, 
socialtjänsten 
Charlotte Larsson, nämndsekreterare, 
socialtjänsten 

Utdragsbestyrkande 

SN § SNI § 
§ 16-24 I§ 34 
§ 25-31 I§ 35-64 

SN § SNI § 

§ 16-24 I§ 34 

§ 16-24 I§ 34 

§ 16-24 I§ 34 

§ 16-17 
§ 19-20 

§ 21-22 
§ 23-24 I§ 34 

§ 23 I§ 34 
§ 23 I§ 34 

I§ 35-36 
I§ 35-36 

I§ 34-60 

I§ 34-60 

I§ 34-60 



§ 16 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-02-19 

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 Mikael 
Bjuhr (C) alternativt Raymond Wälsjö (L). Beräknad tid för justering är onsdag 26 
februari 2020, kl 16:00. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att välja Mikael Bjuhr (C) till justerare och att justeringen äger rum onsdag 26 februari 
2020, kl16:00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-02-19 

§ 17 Dnr SN 2019/00274 

Verksamhetsberättelse 2019 -socialnämnden 

Sammanfattning 
Socialnämndens verksamhetsberättelse inklusive bokslut för 2019 är upprättad. 
Verksamhetsberättelsen omfattar redovisning av organisation, personal, ekonomi och 
verksamhet på en övergripande nivå samt en uppföljning av socialnämndens styrkort 
Den innehåller också verksamhetemas redovisning av ekonomiskt och verksamhets
mässigt resultat, viktiga händelser och uppföljning av verksamhetskort Socialnämnden 
redovisar ett överskott med 24,8 mkr. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-05 § 2. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-27. 
Verksamhetsberättelse 2019 socialnämnden. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 2019. 

/~' vt 
J usteran'åes signatu~{(' Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-02-19 

§18 Dnr SN 2020/00050 

Redovisning av arbetsskador och tillbud inom socialtjänsten 
2019 
Sammanfattning 

För nämndens kännedom redovisas sammanställning över tillbud och arbetsskador inom 
socialtjänsten inrapporterade under 2019. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-02-19 

§19 Dnr SN 2020/00025 

Ändringar i socialnämndens delegeringsordning 
Sammanfattning 

Socialnämndens delegeringsordning anger delegationsnivå och förutsättningar i en rad 
olika frågor vid beslutsfattande. Delegeringsordningen behöver löpande ses över. 
F örändringama i delegeringsordningen föreslås utifrån att ansvaret för försörjningsstöd 
övergår till Kommunstyrelsen, socialtjänstens organisationsförändring 2019-05-0 l, 
personalförändringar inom socialjour och barn och unga, förändrat arbetssätt och behov 
av ökad styrning. Med anledning av detta föreligger behov av förändringar och 
kompletteringar i socialnämndens delegeringsordning. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll2020-02-05 § 5. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-24. 
Socialnämndens delegeringsordning med föreliggande förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att anta föreliggande förslag till ändringar i socialnämndens delegeringsordning och att 
de ska gälla fr.o.m. 2020-03-01, 

att förordna l :e socialsekreterare Emma Olsson Vestbjerg och Joanna Gustafsson att 
besluta om handräckning enligt 43 § 2 p. L VU samt återkallande av handräckning samt 

att återkalla Tanja Siladjis, Zandra Salomonssons, Gunilla Gustavsson Eks samt Marika 
Dahlgrens förordnande att besluta om handräckning enligt 43 § 2 p. LVU samt 
återkallande av handräckning. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-02-19 

§ 20 Dnr SN 2019/00259 

Remiss från kommunstyrelsen gällande riktlinjer för arbetet 
med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 
Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367. 
Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun. 

Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i det finska förvaltningsområdet. Till 
åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels 
ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen och dels utvidgas till att gälla samtliga fem 
minoriteter. Riktlinjerna beskriver övergripande kommunens arbete med nationella 
minoriteters rättigheter, och specificerar vilken nämnd som ansvarar för vilka 
åtaganden. Förslag till riktlinjer har remitterats till berörda nämnder och socialnämnden 
ges nu möjlighet att yttra sig. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-02-05 § 6. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse, 2020-01-22. 
Delegationsbeslut Kommunstyrelsen ordförande, 2019-11-22. 
Riktlinjer arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, 2019-11-22. 
Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll2019-11-13 §53. 
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret, 2019-11-05. 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2013-08-28 § 211. 
Kommunledningskontorets uppdragsbeskrivning förvaltningsområde Sverigefinländare 
2013-06-12. 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2013-03-28 § 97. 
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Förordning (2009: 1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att ställa sig bakom lämnat förslag till Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i 
Uddevalla kommun. 

Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-02-19 

§ 21 Dnr SN 2019/00266 

Remiss från kommunstyrelsen gällande avveckling av mötes
plats Tureborg 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2019-09-18, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen 
kring mötesplatserna Tureborg och Dalaberg fr o m 2020-01-0 l. Vid arbetsmarknads
och integrationsutskottets sammanträde den i oktober, så framkom det att även andra 
nämnder diskuterat samma sak. Om samfinansieringen inte längre gäller så finns ingen 
ekonomi att driva mötesplatserna vidare. Utskottet uppdrog till kommunlednings
kontoret att genomföra en risk och konsekvensbedömning vid förändring av mötes
platserna. En risk- och konsekvensbedömning har tagits fram. Förslag har lämnats av 
kommunledningskontoret att snarast inleda arbetet med avveckling. Kommunlednings
kontorets förslag är att börja med att avveckla mötesplats Tureborg. Ärendet har remit
terats till samtliga nämnder samt Uddevallahem. Socialnämnden ombeds att i sitt 
remissvar belysa hur en avveckling påverkar dess egna verksamhet, då det inte längre 
finns möjligheter att nyttja detta fysiska samverkansforum. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-02-05 § 7. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-24. 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18. 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll2019-11-13 §54. 
Risk- och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg 2019-11-06. 
Övriga protokoll och mötesanteckningar mellan 2008-2012 gällande mötesplatserna. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att avge socialtjänstens tjänsteskrivelse som remissvar gällande avveckling av 
mötesplats Tureborg. 

Protokollsanteckning 

Socialnämnden godkänner att (S)- och (V)-gruppen i socialnämnden får till protokollet 
anteckna följande: 
Vi reserverade oss till förmån för egna förslag när majoriteten genomförde 
nedskärningar utav nämndens förebyggande sektion 18e september förra året där 
bidraget till mötesplatserna ingick i ett paket. 
Vi påtalade för majoriteten att när dom beslutar om att ta bort medfinansieringen för 
mötesplatserna utan att samverka med övriga nämnder som är med och finansierar så 
slår man sönder en finansieringsmodell som funnits i många år oavsett politiskt styre. 
Vi påtalade att detta innebär att antingen får mötesplatserna läggas ned eller så får 
majoriteten hitta en ny finansieringsmodell. Vi har under vårt styre satsat på 
mötesplatser som en mode/ ö~ att öka känslan utav samhörighet, Minska utanförskap, 
otrygghet, ensamhetspr le arbets , rknadsinsatser mm. 

' 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 21 forts 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-02-19 

Vi hoppas majoriteten återkommer med en central finansieringsmodell vilket var vårt 
förslag för en utveckling utav mötesplatser utifrån rådande behovet. En samverkan med 
kommunens övriga mötesplatser (verksamheter som är öppna för alla t ex 
aktivitetscenter, bibliotek osv) samt ideburen sektorn vore lämpligtför största 
resurseffektivitet. 

Socialnämnden godkänner att Martin Pettersson (SD) får till protokollet anteckna 
följande: 
Vår bedömning är att mötesplats Tureborg inte utgör den plattform för integration som 
det var tänkt. Istället har andra platser utgjort plattform för naturliga möten, vilket 
klart är att föredra. Därmed har mötesplats Tureborg kommit att fungera som en 
fritidsgård. Med bakgrund i detta har Sverigedemokraterna i sin budgetmotion för 
verksamhetsåret 2020 budgeterat för en avveckling av mötesplats Ture borg. 

Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-02-19 

§ 22 Dnr SN 2020/00026 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019 
Sammanfattning 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhets
berättelse. Den ska innehålla strategier, mål och resultat av arbetet att förbättra patient
säkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ger också förslag till kvalitets- och förbättrings
områden till det kommande året. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-05 § 4. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-24 
Patientsäkerhetsberättelse 2019. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse 2019 

Utdragsbestyrkande 
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§ 23 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-02-19 

Information om hantering av ärenden rörande hedersrelaterat 
våld och förtryck 
Sammanfattning 

Enhetschef Sandra Sundblad och Lena Hansson informerar om hur enheten mot våld i 
nära relationer arbetar med ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck, i sam
verkan med andra aktörer både internt och externt, samt vilket stöd som finns att tillgå 
för personal som möter barn och unga i hederskontext 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Jusrermd~~Jr Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-02-19 

§ 24 D nr SN 2019/00243 

Kvalitetsberättelse 2019 

Sammanfattning 

Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd "Ledningssystemet for systematiskt 
kvalitetsarbete" (SOSFS 2011 :9) innehåller bestämmelser for hur kvaliteten i 
verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Detta ska 
dokumenteras genom en sammanhållen kvalitetsberättelse. 

Kvalitetsberättelsen ger också forslag till nya kvalitetsområden till det kommande året 
och är underlag for verksamhetsutveckling på verksamhets- och forvaltningsnivå. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-02-05 § 3. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-23. 
Kvalitetsberättelse 2019. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna upprättad kvalitetsberättelse för år 2019. 

Protokollsantec knlng 

Socialnämnden godkänner att (S)- och (V)-gruppen i socialnämnden till protokollet tar 
anteckna följande: 
Att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete innebär att arbeta utifrån ett 
systemperspektiv, att skapa en struktur för verksamhetens ledning och styrning och att 
kontinuerligt förbättra verksamheten. Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens 
alla delar och den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet 
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 
Vi vill påtala att kontrollfUnktionen genom egenkontroll och planerade besök inte är så 
effektivt utan resurserna borde prioriteras mot oanmälda besök i verksamheterna. 
Vi behöver också utveckla kontrollmetoder så vi kan följa arbetsmiljön, utbildningsnivå 
samt övriga arbetsvillkor hos externa utförare utifrån gällande avtal. 

Justeron~& 4 Utdrags bestyrkande 



§ 25 

Information om heltidsresan 

Sammanfattning 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-02-19 

Socialchef Roger Granat informerar om det aktuella läget i tvisten avseende heltids
resan. Nämnden kommer få mer information och uppföljning vid nästa sammanträde i 
mars. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Justerandes ~f!(? Jr U t drags bestyrkande 



§ 26 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

SocialchefRoger Granat informerar om följande: 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-02-19 

• sjukskrivningar- statistik från beslutsstöd över sjukfrånvaro/friskfrånvaro. 
• Äldreboende- kösituationen, korttidsplatser, Rosenhäll/Norrtull och 

Skogslyckan. 
• Innovativa- nya processer, medicinrobot, effektiviseringsfondens projekt, 

Vinnova och Al (Artificiell Intelligens). 
• Yttrande till IVO gällande Skogslyckan och Norrtull-förslag till beslut på 

nämnden i april. 
• Sommar 2020 - bemanning. 
• Ekonomi 2020/2021 -befolkningsutveckling, Kv Sundberg, Mistelgatan, 

volymökningar och budgetförutsättningar 2021. 
• Intraprenad/upphandling- ansökningar intraprenad, vård och omsorg Ljungskile, 

trygghetslarm. 
• Nämndens strategidagar - program 2-3 april. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Ju~erandes t.~ vit Utdragsbestyrkande 



§ 27 

Information från ordföranden 

Sammanfattning 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-02-19 

Ordforanden påminner om gemensamt besök på missbruksenheten 16 mars kl 13 :00 
samt tipsar om en webbforeläsning om "Växsjölöftet", där en länk kommer att skickas 
ut till nämndens ledamöter. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-02-19 

§ 28 Dnr SN 2020/00004 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegeringsordning 2020 

Sammanfattning 

Följande beslut enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

• Förteckning över beslut av ordföranden 2020-02-17. 
• Förteckning över beslut enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande 

produkter 2020-02-10. 
• Förteckning över beslut av förste socialsekreterare 2020-02-10. 
• Förteckning över beslut av ordföranden 2020-02-10. 
• Förteckning över beslut av ordföranden 2020-01-31. 
• Arbetsutskottets beslutlprotokol12020-02-05. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



§ 29 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-02-19 

Dnr SN 2020/00003 

Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 
Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls: 

• Avtal om samverkande sjukvård i Uddevalla kommun 2020-2021 (SN 2020/44. 
• Beslut från IVO gällande kontroll av tillstånd för konsultverksamhet (SN 

2019/213). 
• Antagande av ny resepolicy för Uddevalla kommun (SN 277213 DOK). 
• KF beslut 2020-01-08 § 10 Socialnämndensavrapportering från flerårsplan 

2019-2021 (SN 2019/217) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-02-19 

§ 30 Dnr SN 2020/00005 

Socialnämndens månadsmått 2020 
Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

Socialnämndens månadsmått januari 2020. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga månadsmåtten till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



§ 31 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-02-19 

Dnr SN 2020/00002 

Socialnämndens ärendebalanslista 2020 
Sammanfattning 

Inget att notera vid dagens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 


