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Anslaget sätts upp 2023-02-21 
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Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15  
 

 
Sammanträde Socialnämnden    
Plats och tid Kilbäckskontoret, lokal Tärnan, kl.8:30-14:45   
    
Ledamöter  SN § SN I § 

 Ann-Charlott Gustafsson (UP), ordförande 

Camilla Josefsson (M), 1:e vice ordförande 

Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande 

David Bertilsson (M) 

Zinab Parnian (C) 

Christina Nilsson (KD) 

Margareta Wendel (S) 

Tommy Strand (S) 

Denisa Botonjic (S) 

John Alexandersson (SD) 

Merja Henning (UP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§§ 20-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I §§ 54-89 

 

Tjänstgörande ersättare 
  

SN § 

 

SN I § 

 Nora Garbaya Åkare (S) för Mikael Svenn (V) 

 

Daniel Petrén (MP) för Mikael Svenn (V) 

 

Jonathan Dahlman (SD) för Leif Frisk (SD) 

Elinore Emanuelsson Sahlin (KD) för John 

Alexandersson (SD) 

 

  

§§ 20-37   

 

I §§ 53-89 

 

 

I §§ 53 

    



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Ersättare 

 

SN § 

 

SN I § 

 Marie-Louise Andreasson (M) 

Katarina Torstensson (L) 

 

Elinore Emanuelsson Sahlin (KD) 

Daniel Petrén (MP) 

Leif Dolonius (UP) 

 

§§ 20-37 

 

§§ 20-37 

§§ 20-37 

 

I §§ 53-70, 

72-89 

I §§ 54-89 

Övriga  SN § SN I § 

 

 Roger Granath, socialchef, socialtjänsten 

Kim Engwall, enhetschef, socialtjänsten  

Josephine Forssén, verksamhetsutvecklare, 

socialtjänsten 

Camilla Formunt, verksamhetspedagog, 

socialtjänsten 

Christel Schemmel, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, socialtjänsten 

Elisabet Svanberg, verksamhetsutvecklare, 

socialtjänsten 

Anna Thörn, färdtjänsthandläggare, socialtjänsten 

Åsa Jarhag Håkansson, strateg, socialtjänsten 

Emma Rydberg Åkerblom, controller, socialtjänsten 

Roya Olfatipourgilan, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten 

Hanna Klingsander, enhetschef, socialtjänsten 

Marianne Graf, boendekoordinator, socialtjänsten 

Nina Skrijelj, 1:e socialsekreterare, socialtjänsten 

 

Emma Olander, 1:e socialsekreterare, socialtjänsten 

 

Camilla Göthberg, enhetschef, socialtjänsten, deltar 

på distans 

Angela Wagnervik, avdelningschef, socialtjänsten 

Carina Magnusson, nämndsekreterare, socialtjänsten 

 

 

 

§ 22 

§ 23 

 

§ 23 

 

§ 25 

 

§§ 27-29 

 

§§ 27-29 

§§ 29-30 

§§ 29-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

I § 80 

 

I § 80 

 

 

I § 53 

 

I §§ 54-55 

I §§ 54-55 

I §§ 56-79,     

82-84 

I §§ 56-79, 

82-84 

I § 81 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 

Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Upprop förrättas, justerare väljs och plats för justering bestäms.  

I tur att justera: David Bertilsson (M) alternativt Zinab Parnian (C)  

Beräknad tid för justering: Måndag 20 februari 2023 kl. 15:00.  

Plats: Kilbäckskontoret, plan 3. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att välja David Bertilsson (M) till justerare och att justering sker digitalt måndag 20 

februari 2023 kl.15:00. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 

Förändring av föredragningslistan 

Sammanfattning 

Ordföranden meddelar att ärende 6, Ny avgift för utebliven resa med färdtjänst, utgår 

från dagens föredragningslista. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22  

Information om biståndsbedömd dagverksamhet 

Sammanfattning 

Kim Engwall, enhetschef informerar om följande:  

 

Biståndsbedömd dagverksamhet där demensdiagnos krävs. 

 

Syftet med verksamheten är bland annat att: 

- Bryta isolering 

- Delaktighet och meningsfullhet 

- Möjliggöra att brukarna kan bo kvar hemma längre 

- Avlastning för anhöriga 

 

Utmaningar i framtiden: 

- Ökat behov av avlastning för anhöriga 

- Fler ansökningar än de kan bevilja 

- Utmaning att individanpassa verksamheten utifrån brukarnas behov när fler blir 

sjukare 

- Fånga upp yngre personer som fått en demensdiagnos i tid för att erbjuda stöd 

och gemenskap 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 

Information om brukarundersökning - serviceboende (LSS) 

Sammanfattning 

Josephine Forssén, verksamhetsutvecklare och Camilla Formunt, verksamhetspedagog 

informerar om följande: 

 

Sveriges kommuner och regioners, SKR, nationella brukarundersökning inom 

socialtjänsten genomförs årligen. Fem serviceboende omfattades av undersökningen, 

som genomförde med enkäter och syftet är att mäta brukarnas upplevelse av kvalitet.  

 

Resultatet indikerar att merparten av brukarna trivs med det stöd de får. Utifrån 

resultaten ser man även områden att förbättra och de områden man valt, att arbeta vidare 

med, är självbestämmande och delaktighet. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att notera informationen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr SN 2023/00026 

Kvalitetsberättelse 2022 

Sammanfattning 

Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd ”Ledningssystemet för systematiskt 

kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9) innehåller bestämmelser för hur kvaliteten i 

verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Arbetet med att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska 

dokumenteras genom en sammanhållen kvalitetsberättelse. 

Kvalitetsberättelsen är en del av socialtjänstens uppföljning av kvalitetsarbetet. Den ska 

vara ett stöd för planering, uppföljning, utvärdering och förbättring av verksamheten på 

verksamhetsnivå och på förvaltningsnivå.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-05 

Kvalitetsberättelse 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna kvalitetsberättelse 2022.  

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr SN 2023/00027 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Uddevalla kommun 
2022 

Sammanfattning 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivare skriva en 

patientsäkerhetsberättelse. Den ska innehålla strategier, mål och resultat av arbetet med 

att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelse ger också förslag till kvalitets 

och förbättringsområden, till det kommande året. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-02-06 

Patientsäkerhetsberättelse 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna upprättad Patientsäkerhetsberättelse 2022. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr SN 2023/00030 

Ny avgift för utebliven resa med färdtjänst 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr SN 2023/00029 

Handbok och tillämpningsföreskrifter gällande färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

Sammanfattning 

Ett förslag till handbok och tillämpningsbestämmelser för handläggning av färdtjänst 

och riksfärdtjänst har arbetats fram. Syftet med handboken och tillämpnings-

bestämmelserna är att beskriva vad som generellt gäller för att beviljas färdtjänst eller 

riksfärdtjänst, vilka regler som gäller vid resor med färdtjänst eller riksfärdtjänst, vara 

ett stöd vid handläggningen samt säkerställa en rättssäker handläggning. Samtidigt har 

en översyn av delegationsnivåer gjorts och behov av förändring av delegationsnivå 

avseende återkallande av tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst föreligger.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-02-03. 

Förslag till Handbok och tillämpningsföreskrifter färdtjänst och riksfärdtjänst.  

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S): Bifall till förslaget i handlingarna med tillägget att delen om 

bomresor gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om avgiften i 

färdtjänstreglementet. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Stefans Skogslunds (S) 

tilläggsyrkande och finner socialnämnden bifalla detta. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreslagen handbok och tillämpningsbestämmelser för handläggning av 

färdtjänst och riksfärdtjänst,  

att handbok och tillämpningsbestämmelser för handläggning av färdtjänst och 

riksfärdtjänst ska gälla fr o m 2023-03-01,  

att återkalla färdtjänsthandläggarens och arbetsutskottets delegation att besluta om 

återkallelse av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst, samt  

att delen om bomresor gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om 

avgiften i färdtjänstreglementet. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr SN 2023/00028 

Ändring av delegationsordningen gällande 
handräckningsbegäran LVU 

Sammanfattning 

Enligt 43 § p.2 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (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 eller ska ske avseende enhetschef, 1:e socialsekreterare samt 

socialsekreterare i socialjouren föreläggs ärendet socialnämnden för nya beslut om 

förordnande samt återkallande av förordnande.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-02-01 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att förordna enhetschef Tommy Jensen fr om 230301 samt 1:e socialsekreterare Jennie 

Vinterskrud att besluta om handräckning enligt 43 § 2 p. LVU samt återkallande av 

handräckning, samt 

att återkalla enhetschef Lena Hanssons, 1:e socialsekreterare Veronica Isakssons, 

socialsekreterare Annette Calners och Gustaf Lundells förordnande att besluta om 

handräckning enligt 43 § 2 p. LVU samt återkallande av handräckning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr SN 2023/00037 

Avslut av uppdrag i socialnämndens styrkort 2022 

Sammanfattning 

Socialnämndens styrkort innehåller nämndstrategier, uppdrag och mått. Styrkortets 3 

kvarvarande egna uppdrag föreslås för avslut. Förslag till avslut baseras på att 

uppdragen bedöms slutförda och att ny mandatperiod påbörjats. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-02-03 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att avsluta uppdrag i socialnämndens styrkort om att fortsätta arbetet med 

strukturomvandling av socialtjänstens boendeinsatser, 

att avsluta uppdrag i socialnämndens styrkort om att anpassa daglig verksamhet och 

personlig assistans utifrån tilldelad budgetram, samt 

att avsluta uppdrag i socialnämndens styrkort om att öka andelen anställda 

undersköterskor med omvårdnadsutbildning jämfört med andelen utan utbildning. 

Anställda som inte når upp till undersköterskans kvalifikationer ska ges tydliga 

incitament till vidareutbildning eller validering. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr SN 2023/00012 

Verksamhetsberättelse 2022 - Socialnämnden 

Sammanfattning 

Socialnämndens verksamhetsberättelse inklusive bokslut för 2022 är upprättad. 

Socialnämndens resultat för 2022 är cirka 27,7 mkr. 

Verksamhetsberättelsen innefattar redovisning av förtroendemannaorganisationen, 

uppföljning av socialnämndens styrkort, ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 

samt viktiga händelser i förvaltningen. Den innehåller också förvaltningens 

arbetsmiljörapport samt rapport om chef i beredskap. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-01-12 

Socialnämndens verksamhetsberättelse 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 2022, samt 

att notera informationen om socialtjänstens arbetsmiljörapport 2022. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31  

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Socialchef, Roger Granat informerar bland annat om följande: 

 

- Lokalfrågor. 

- Kompetensförsörjning. 

- Kommunövergripande grupp startar angående rekryteringar. 

- Personalfrågor. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att notera informationen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr SN 2023/00005 

Socialnämndens månadsrapport  

Sammanfattning 

För nämndens kännedom föreligger nämndens månadsrapport, som en månatlig 

sammanställning av ekonomi- personal- och verksamhetsstatistik. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport februari 2023 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att lägga månadsrapporten till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr SN 2023/00006 

Sammanställning av inkomna synpunkter  

Sammanfattning 

Enligt rutinerna för hantering av synpunkter ska en sammanställning av inkomna 

synpunkter rapporteras till ansvarig nämnd. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av synpunkter januari 2023 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att lägga sammanställningen av inkomna synpunkter till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr SN 2023/00004 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegationsordning  

Sammanfattning 

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegationsordning anmäls: 

 Förteckning över beslut fattade av ordförande 2023-02-06 

 Förteckning över beslut fattade av 1:e socialsekreterare 2023-02-06 

 Förteckning över beslut fattade av ordförande (LVM) 2023-01-25 

 Förteckning över beslut fattade av ordförande 2023-02-14 

 Arbetsutskottets protokoll 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-02-06 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr SN 2023/00003 

Anmälan om inkomna skrivelser m.m.  

Sammanfattning 

Följande skrivelser anmäls: 

1. KF beslut gällande avrapportering av KF uppdrag 2022 

2. KS beslut 2023-01-25 § 16 gällande uppföljning av nämndernas 

internkontrollplaner 2022 

3. KS beslut 2023-01-25 § 13 gällande budgetdialogen inför plan 2024-2026 

4. KS beslut 2023-01-25 § 14 gällande genomförandeplan för bostadsförsörjning 

2023-2025 

5. KS beslut 2023-01-25 § 15 gällande justering av kommunbidrag 2023 

6. Undertecknad överenskommelse om IOP mellan IK Oddevold och Uddevalla 

kommun 

7. Verksamhetsberättelse 2022 – Tillståndsenheten 

8. Information från SKR utifrån IVOs beslut om att återkalla Humanas tillstånd att 

bedriva personlig assistans, ledsagarservice mm 

9. Verksamhetsberättelse POSOM 2022 

10. Årsrapport 2022 från VGR gällande Ungdomsmottagningen 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-02-06 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan om inkomna skrivelser till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36  

Rapport från nämnden 

Sammanfattning 

Ordförande Ann-Charlott Gustafsson (UP) informerar om: 

- Det hälsopolitiska rådet har givit folkhälsostrategen i uppdrag att arbeta med 

suicidprevention. 

 

Stefan Skoglund (S) informerar om: 

- Inspirations- och kunskapsföreläsningen den 9 februari för förtroendevalda. 

- Det har varit visionsdagar för kommunpolitikerna. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2023-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr  2023/00002 

Socialnämndens ärendebalanslista  

Sammanfattning 

Inget att notera på dagens sammanträde. 
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