
 

  
Utses att justera Christina Nilsson 
Justeringens plats och tid Kilbäckskontoret 2021-01-27 Paragrafer § 1-16  

I § 1-22 
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Charlotte Larsson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Christina Nilsson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Socialnämnden 2021-01-20 
Förvaras hos Socialtjänsten 
Anslaget sätts upp 2021-01-28 
Anslaget tas ner 2021-02-19 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Charlotte Larsson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-01-20  
 

 
Sammanträde Socialnämnden  
Plats och tid Kilbäckskontoret, lokal Tärnan, kl 08:30-14:40 
  
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) § 1-6 I § 1-13, 

15-22 

Christina Nilsson (KD)   

Margareta Wendel (S)   

Nora Garbaya Åkare (S), distans   

Lars Eide Andersson (MP), distans   

Martin Pettersson (SD), distans   

Rose-Marie Antonsson (SD), distans   

Merja Henning (UP)   

   
 

Tjänstgörande ersättare  SN § SN I § 

Lars Hultberg (C) för Ewa Tillander (C), 

distans 

  

Katarina Torstensson (L) för Raymond 

Wälsjö (L), distans 

  

Jan-Olof Andersson (S) för Martin Hollertz 

(M), distans 

 I § 14 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

  
Ersättare  SN § SN I § 

Fredrik Södersten (M), distans § 1-9  

Jan-Olof Andersson (S), distans § 1-6 I § 1-13, 

15-22 

Emma Utter Eckerdal (S), distans § 4-16 I § 1-22 

Lars-Olof Laxrot (V), distans   

Stefan Eliasson (SD), distans   
 

Övriga  SN § SN I § 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten   

Annette Frisk, Kommunal Väst, distans § 1-9  

Kerstin Windemo, sektionschef, 

socialtjänsten, distans 

§ 2  

Louise Idestål, enhetschef, socialtjänsten, 

distans 

§ 2  

Malin Sjöstedt, planarkitekt, 

samhällsbyggnad, distans 

§ 3  

Mathilda Isaksson, avdelningschef, 

socialtjänsten, distans 

§ 8  

Maria Kullander, avdelningschef, 

socialtjänsten, distans 

§ 9  

Annette Jonasson, utvecklare, 

kommunledningskontoret, distans 

§ 9  

Annie Knutsson, serviceresurs, 

kommunledningskontoret, distans 

§ 9  

Sara Backman, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten, distans 

 I § 1-4 

Joel Wide, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten 

 I § 5-20 

Birgit Bergqvist, socialsekreterare, 

socialtjänsten 

 I § 5-20 

Tommy Jensen, 1:e socialsekreterare, 

socialtjänsten, distans 

 I § 5-20 

Charlotte Larsson, nämndsekreterare, 

socialtjänsten 

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1   

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 

Christina Nilsson (KD) alternativt Margareta Wendel (S). Beräknad tid för justering 

är onsdag 27 januari 2021, kl 16:00. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att välja Christina Nilsson (KD) till justerare och att justeringen äger rum onsdag 27 

januari 2021, kl 16:00. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2   

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Sektionschef Kerstin Windemo redogör för nuläge och planering framåt avseende 

externa placeringar inom barn och unga enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 

Enhetschef Louise Idestål informerar om hur mottagningsgruppen inom barn och 

unga hanterar inkomna ansökningar och anmälningar, vad som gäller vid registrering 

och förvaring av handlingar/uppgifter samt hur man kontrollerar tidigare aktualisering. 

Socialchef Roger Granat informerar om smittläget i Uddevalla, pågående vaccinationer, 

status för Heltidsresan, strukturomvandling inom LSS samt preliminärt bokslut 2020. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3  

Information från samhällsbyggnad  

Sammanfattning 

Planarkitekt Malin Sjöstedt informerar, utifrån socialnämndens beställning av förstudie 

för lokalisering av vård- och omsorgsboende i de södra stadsdelarna, om lämpliga 

platser för nybyggnation samt vad det är man har tittat på hittills. Utredningsarbetet 

pågår och samhällsbyggnad återkommer till socialnämnden med ytterligare förslag 

på lämpliga lokaliseringar. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4   

Information om egenavgifter för färdtjänst 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om det pågående arbetet med förslag om ändrade 

egenavgifter för färdtjänst. En jämförelse görs med nuvarande system och det nya 

förslaget samt med egenavgifter i kringliggande kommuner. Ärendet kommer att tas 

upp på socialnämnden för beslut i februari. Nuvarande system gäller tills nytt beslut är 

fattat. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr SN 2020/00283  

Samarbetsavtal för plock av varor 

Sammanfattning 

Socialnämnden antog ett samarbetsavtal för plock av varor februari 2019. En aktör har 

anslutit sig och tecknat avtal. Detta avtal löper ut april 2021. Det finns nu behov av att 

uppdatera samarbetsavtalet. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-01-07. 

Förslag på uppdaterat samarbetsavtal - Plock av varor 2020-12-30. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att nytt förslag till samarbetsavtal gäller från 1 april 2021. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr SN 2020/00276  

Ändring av dataskyddshandläggare för socialnämnden 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har utnämnt ett dataskyddsombud för samtliga nämnder i kom-

munen. För att dataskyddsombudets uppdrag skall fungera på ett effektivt sätt skall en 

dataskyddshandläggare utses inom varje förvaltning. 

 

Inom socialnämndens verksamhetsområde har Ann-Sofie Hillerström varit 

dataskyddshandläggare sedan 2018. Efter genomgång av arbetsuppgifter inom 

socialtjänstens administrativa avdelning så övertar Åsa Jarhag Håkansson uppgiften 

som dataskyddshandläggare. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-16. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att utse Åsa Jarhag Håkansson som dataskyddshandläggare för socialnämnden fr o m 

2021-02-01. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr SN 2021/00015  

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 
Café Svea och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Café Svea om samverkan 

kring en träffpunkt. Uddevalla kommun ser Café Sveas verksamhet som ett viktigt 

komplement till kommunens egna verksamheter. Initiativet är i linje med social-

nämndens strategier om att öppna fler mötesplatser och motverka ensamhet. 

  

Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med Café Svea med 

målet om att vara en träffpunkt, där människor får möjlighet att växa, mötas och känna 

gemenskap genom att driva en lunchrestaurang/café samt samordna aktiviteter på 

träffpunkten. I verksamheten ska också möjlighet finnas att erbjuda arbetstränings-

platser, vilket ska leda till ökad integration. Överenskommelsen innehåller 3 insatser/ 

åtaganden; lunchrestaurangen/caféet, servicevärd och aktivitetssamordning samt 

arbetsträningsplatser.  

  

Insatsen/åtagandet kring arbetsträningsplatser regleras inte i överenskommelsen mellan 

socialnämnden och föreningen Café Svea. Insatsen/åtagandet handläggs av Arbets-

marknadsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-01-11. 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Café Svea och Uddevalla 

kommun. 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) yrkar återremiss för att utreda att inte osund konkurrens 

föreligger eller kommer att ske när Café Svea startar upp sin verksamhet. 

 

Martin Pettersson (SD) yrkar avslag på förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag och finner att 

socialnämnden beslutar att avgöra ärendet idag. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna mot Martin 

Pettersons (SD) avslagsyrkande och finner att socialnämnden beslutar bifalla förslaget i 

handlingarna. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att ingå överenskommelse om idéburet partnerskap med föreningen Café Svea med 

målet om att vara en träffpunkt, där människor får möjlighet att växa, mötas och känna 

gemenskap. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 forts. 

Reservation 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr SN 2020/00282  

Slutrapport Fallförebyggande - ett projekt inom den sociala 
investeringsfonden 

Sammanfattning 

2015-12-16 beslutade kommunstyrelsen att bevilja socialnämndens och samhälls-

byggnadsnämndens ansökan om medel ur sociala investeringsfonden. Syftet med 

ansökan var att socialtjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans skulle 

pröva nya angreppssätt för att förhindra fallolyckor med särskild fokus på äldre över 70 

år och som bor i ordinärt boende och personer med funktionsnedsättning med ökad risk 

att falla.  

  

Projektet, som pågått mellan 2016 och 2020, har utgått från tre huvudområden: åtgärder 

i hemmet, balansträning/fysisk aktivitet och halkbekämpning. En genomförd enkät-

undersökning visar att de som nyttjat insatsen Hemmafixarna upplever en minskad oro 

och en minskad risk att falla i hemmet. Tester genomförda före och efter insatsen 

Balansgrupper visar på förbättrad balans och ökad styrka bland de som deltagit. 

  

Senaste statistisk från Västra Götalandsregionen (VGR) visar att antal slutenvårds-

tillfällen till följd av fallskador, per 1000 invånare 70 år och äldre boende i Uddevalla, 

har minskat med 17,7 % jämfört med 2015. VGR:s statistik visar också en generell 

minskning av fallrelaterade skador inom öppenvården även om den inte är lika stor. 

Detta indikerar att det framförallt är de mest vårdkrävande fallskadorna som har 

minskat. Även om statistiken från VGR ska tolkas med försiktighet ses det 

fallförebyggande projektet som ett mycket lyckat projekt där de olika insatserna 

tillsammans bidragit till att förebygga fallskador.  

  

Hemmafixarna och utdelning av gratis broddar implementeras i ordinarie verksamhet 

utifrån 2021 års budget. Balansträning fortsätter som en del av ordinarie verksamhet på 

Ryttarens café och aktivitetscenter.  

  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-01-04. 

Slutrapport Fallförebyggande – ett projekt inom den sociala investeringsfonden, 2021-

01-04 med bilagor.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att godkänna rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9  

Workshop - Plan integration 

Sammanfattning 

Utvecklare Annette Jonasson genomför dagens workshop som ett processtöd i arbetet 

med att skapa förståelse för uppdraget med att ta fram nya politiska uppdrag för 

förbättrad integration för perioden 2021-2022. 

Ordföranden uppmanar samtliga politiska partier att ta fram konkreta förslag som 

skickas in till presidiet för beredning. I februari kommer socialnämnden ha en 

avstämning för beslut i mars. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr SN 2020/00005  

Socialnämndens månadsmått 2020 

Sammanfattning 

För nämndens kännedom föreligger socialnämndens månadsrapport, som är en månatlig 

sammanställning av ekonomi-, personal- och verksamhetsstatistik.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport januari 2021. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga månadsrapporten till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 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 december 2020.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga sammanställningen till handlingarna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr SN 2021/00003  

Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2021 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls 

  

• Beslut från IVO gällande missförhållande vid bostad med särskild service 

(6469). 

• Beslut från IVO gällande missförhållande vid bostad med särskild service 

(6695). 

• Förändrade avgifter vid placering hos SiS Statens Institutionsstyrelse från och 

med den 1 januari 2021 (SN 2020/289). 

• Information från Inspektionen för vård och omsorg om myndigheters 

omsorgsregister samt ägar- och ledningsprövning (SN 278522 DOK). 

• Kommunstyrelsens beslut 2020-12-16 § 382, Justering av kommunbidrag 2020 

(SN 278521 DOK). 

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-09 § 287, antagande av övergripande plan 

Integration 2030 (SN 2020/139). 

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-09 § 286, avrapportering av uppdrag från 

KF flerårsplan (SN 2020/116). 

• Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om kompetens-

försörjningen i hälso-och sjukvården efter pandemivåren 2020 (SN 278503 

DOK). 

  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr SN 2020/00004  

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegeringsordning 2020 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

• Förteckning över beslut av ordföranden 2021-01-19. 

• Förteckning över beslut av ordföranden 2021-01-08. 

• Förteckning över beslut av förste socialsekreterare 2021-01-08. 

• Statistisk sammanställning av beslut fattade fr o m 2018-2020 tertial 3 inom 

individ- och familjeomsorg samt rörande äldreomsorg, LSS och avgifter. 

• Arbetsutskottet protokoll/beslut 2021-01-18. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14  

Information från ordföranden 

Sammanfattning 

Ordföranden informerar om följande 

• Eventuellt planeringsdagar 25-26 mars för socialnämnden/förvaltningen. 

• Beslut om återbetalning av tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr SN 2021/00002  

Socialnämndens ärendebalanslista 2021 

 

Inget att notera vid dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr SN 2021/00021  

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. Åtgärderna gäller till och med 31 januari 2021 och föreslås 

förlängas till och med den 28 februari 2021. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-01-19. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att förlänga besöksbegränsningar på vård- och omsorgsboenden till och med 28 februari 

2021, 

  

att förlänga att endast nödvändig ledsagning utförs till och med 28 februari 2021, samt 

  

att förlänga utglesning av daglig verksamhet till och med 28 februari 2021.  

  

 


