
Sammanträde Socialnämnden 

Kallelse 
Föredragningslista 
Socialnämnden 

2020-08-11 

1(1) 

Plats och tid stadshuset, lokal Bäve kl. 08:30 onsdagen den 19 augusti 2020 

Ordförande Stefan Skoglund 

sekreterare Charlotte Larsson 

Föredragningslista 

1. Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för justering 
I tur attjustera är Martin Pettersson (SD) alternativt Lars Eide Andersson 
(MP). Beräknad tid för justering är onsdag 26 augusti 2020, kl 16:00. 

2. Revidering av tillämpningsbestämmelser till taxor för vårdavgift 
Dnr SN 2020/00145 

3. Information från förvaltningen 

4. Information från ordföranden 

5. Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning 
2020 
Dnr SN 2020/00004 

6. Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 
Dnr SN 2020/00003 

7. Socialnämndens ärendebalanslista 2020 
Dnr SN 2020/00002 

Föredragande 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

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



Handläggare 
Utvecklare Asa Jarhag Håkansson 
Telefon 0522-69 70 31 
asa .j arhaghakansson@uddevalla. se 

Tjänsteskrivelse 
Socialtjänsten 

2020-07-01 

Revidering av tillämpningsbestämmelser till taxor för vårdavgift 

Sammanfattning 

Socialnämndens fastställda tillämpningsbestämmelser till taxor för vårdavgift med mera 
inom hemtjänst och särskilt boende behöver revideras. Tillämpningsbestämmelserna 
behöver kompletteras med bestämmelser om hur avgift för insatserna städ och 
varudistribution ska fastställas för makar/sammanboende. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-07-01 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna revidering av tillämpningsbestämmelserna till taxor för vårdavgift 
avseende tillämpning av avgift för insatserna varudistribution och städ för 
makar/sammanboende då båda har insatsen. 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommun har fastställda taxor för vårdavgift med mera inom hemtjänst och 
särskilt boende. Till dessa har socialnämnden fastställt tillämpningsbestämmelser som 
redogör för hur tillämpningen av taxorna ska göras. Tillämpningsbestämmelserna 
fastställdes 2018-05-16 § 84. De behöver kompletteras med bestämmelse om hur 
avgiften för insatserna städ och varudistribution (handling av varor) ska fastställas för 
makar/sammanboende (som makar jämslälls registrerad partner). 

A v tillämpningsbestämmelserna "2.6 Varudistribution" framgår att "tillämpning sker 
enligt fastställda taxor för vårdavgift. Insatsen varudistribution ska ses som ett 
månadsabonnemang och inga avdrag görs för frånvaro." 

Avsnitt 2.6 Varudistribution föreslås kompletteras med: 
Om makar/sammanboende båda har insatsen varudistribution delar 
makar/sammanboende på avgiften. 

Det innebär att de delar på avgiften för ett månadsabonnemang. 

Tillämpningsbestämmelserna reglerar inte insatsen städ för makar/sammanboende. Om 
makar/sammanboende har insatsen, delar makar/sammanboende på insatsen, dvs delar 
på avgiften/schablontiden för insatsen städ. 
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Dnr SN 2020/00145 



Tjänsteskrivelse 
Socialtjänsten 

2020-07-01 

Tillämpningsbestämmelserna föreslås kompletteras med följande avsnitt: 

2.11 Städ 
Tillämpning sker enligt fastställda taxor för vårdavgift Om makar/sammanboende båda 
har insatsen städ, delar makar/sammanboende på avgiften/schablontiden för insatsen. 

Skickas till · 
Maria Kullander 
Marian Vaem 
Annikki Noren 
A v giftshandläggare 
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Asa Jarhag Håkansson 
Utvecklare 
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Dnr SN 2020/00145 



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

Tjänsteskrivelse 
Socialtjänsten 

2020-08-06 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegeringsordning 2020 

Sammanfattning 

Följande beslut enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

• Förteckning över beslut av ordförande 2020-08-06 
• Förteckning över beslut av ordförande 2020-08-12 
• Förteckning över beslut av l :e socialsekreterare 2020-08-12 
• Arbetsutskottets beslut/protokoll 2020-08-05 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna. 
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Dnr SN 2020/00004 



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

Tjänsteskrivelse 
Socialtjänsten 

2020-08-10 

Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls: 

• 8 stycken beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2020-08-06 gällande lex 
Sarah(5278,5279,5280,5281,5282,5287,5283,5284) 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 
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Dnr SN 2020/00003 



Initierats 

2019-11-20 § 190 

2019-12-17 § 204 

2019-12-17 § 204 

2020-03-18 § 46 

2020-03-18 § 46 

2020-07-15 § l 00 

2020-03-18 § 46 

2020-03-18 § 46 

Socialnämndens ärendebalanslista augusti 2020 

Christina Nilsson (KD) önskar informa
tion om hur socialtjänsten möter beho
vet av olika typer/grader av demens
vård. 

Stefan Skoglund (S) önskar information 
om hur socialtjänsten planerar att arbeta 
med anhörigstöd. 

Jan-Olof Andersson (S) önskar infor
mation om anhöriganställningar inom 
socialtjänsten. 

Stefan Skoglund (S) önskar information 
om vilket stöd socialtjänsten har i 
samband med funktionsnedsättning för 
personer med hörsel och synnedsättning 
via hemtjänsten. 

Stefan Skoglund (S) önskar information 
om vilken samverkan socialtjänsten har 
med ideburna sektor, samt att Lars Eide 
Andersson (MP) önskar information om 
samverkan med Friluftsfrämjandet 
gällande psykisk ohälsa 

Stefan Skoglund (S) önskar information 
om hur socialtjänstens skyddsorganisa
tion ser ut utifrån arbetsmiljölagen. 

Stefan Skoglund (S) önskar information 
om hur mycket kompetensutveckling 
socialtjänstens personal får. 

Kommentar 



2020-06-16 § 91 Mikael Bjuhr (C) önskar information 
om: 

- Vilka hinden är för att erbjuda 
lindring med hjälp av syrgas på 
äldreboenden 

- statistik för brytpunktssamtal till 
palliativ vård 

- Vilka hindren är för fysisk 
läkarkontakt för de äldre, idag 
sker det oftast via telefon 

2020-07-15 § l 00 Martin Pettersson (SD) önskar 
information om 
bestämmelser/riktlinjer/arvodering för 
en insynsplats i socialnämndens 
arbetsutskott 

2020-07-15 § 100 Camilla Josefsson (M) önskar 
information från socialtjänstens 
verksamheter om hur man arbetat och 
hur det fungerat under Covid-19 
pandemin. 
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