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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Plats och tid

Traversen, Järnkontoret, Nödinge samt via ljud- och
bildöverföring (Teams)
kl. 08.30-12.35, ajourneras kl. 11.00-11.05

Beslutande

Tyrone Hansson (FIA), ordförande
Dennis Ljunggren (S), 1:e vice ordförande
Lars Kopp (M), 2:e vice ordförande, närvarande via ljudoch bildöverföring

Elaine Björkman (S), närvarande via ljud- och bildöverföring
Karin Heimdal (S), närvarande via ljud- och bildöverföring
Renée Palmnäs (FIA), närvarande via ljud- och bildöverföring
Jenny Sandkvist (MP), närvarande via ljud- och
bildöverföring

Christer Pålsson (V), närvarande via ljud- och bildöverföring
Rune Karlsson (SD), närvarande via ljud- och bildöverföring
Inga-Lena Lindenau (L), närvarande via ljud- och
bildöverföring
Tjänstgörande
ersättare

Ronny Alm (SD) ersätter Puck Jonson Palm (SD),

Närvarande
ersättare

Monika Hermansson Westberg (S), närvarande via ljud- och

närvarande via ljud- och bildöverföring

bildöverföring

Krister Hemström Bergenhus (S), närvarande via ljud- och
bildöverföring

Kristina Fogelklou (M), närvarande via ljud- och
bildöverföring

Fuad Karimli (C), närvarande via ljud- och bildöverföring
Hanna Bendz (C), närvarande via ljud- och bildöverföring
Annica Westdahl Eriksson (SD), närvarande via ljud- och
bildöverföring
Övriga närvarande

Se sida 2

Utses att justera

Dennis Ljunggren

Justeringens plats
och tid

Järnkontoret, Nödinge, [2021-06-15 kl. 15.00]

Paragrafer

§§ 42 - 57
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Underskrifter

Sekreterare
Kristin Johansson
Ordförande
Tyrone Hansson
Justerande
Dennis Ljunggren
Övriga närvarande

Kristin Johansson, nämndsekreterare

Övriga närvarande via
Ebba
ljud- och bildöverföring

Gierow, sektorchef
Ulrika Johansson, verksamhetschef ordinärt boende
Taija Tuomilehto Holmberg, verksamhetschef
funktionsstöd
Iréne Blomqvist, verksamhetschef individ- och
familjeomsorg
Mattias Leufkens, administrativ chef enheten för
ledningsstöd och utveckling
Helena Wixe, controller
Jenny Erixon, controller
Benjamin Kainz, grundare Ung Omsorg
Sofia Tinnert, personalföreträdare med närvarorätt

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan på Ale
kommuns webbplats.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-10

Datum för anslags uppsättande

2021-06-17

Datum för anslags nedtagande

2021-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Järnkontoret, Nödinge

Intygar

Kristin Johansson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 42

Dnr S.N.2021.2

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Socialnämnden fastställer föredragningslistan.
Sammanfattning
Föredragningslistan till sammanträdet har skickats ut till socialnämnden inför
sammanträdet.
Följande ärende lades till på dagordningen efter kallelsens publicering:
LSS-boende Älvängen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 43

Dnr S.N.2021.15

Medgivande av närvarorätt vid socialnämndens
sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att medge planeringssekreterare Birgitta Lundqvist
närvarorätt vid dagens sammanträde.
Sammanfattning
Ordförande Tyrone Hansson (FIA) föreslår att planeringssekreterare Birgitta
Lundqvist medges närvarorätt vid dagens sammanträde.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 44

Dnr S.N.2021.4

Ekonomisk månadsuppföljning, april och maj 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Sektorledning och controllers redovisar ekonomiska månadsrapporter för april
och maj 2021.
Beslutsunderlag
Månadsrapport april 2021
Månadsrapport maj 2021

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 45

Dnr S.N.2021.101

Ramjustering budget
Beslut
Socialnämnden beslutar
att bevilja överföring av budget motsvarande 1,0 tjänst avseende
verksamhetsutvecklare från verksamhetsområde individ- och familjeomsorg till
enheten för ledningsstöd och utveckling inom verksamhetsområde socialtjänst
centralt.
Sammanfattning
Sektor socialtjänst föreslår en intern budgetjusteringen motsvarande 1,0 tjänst
avseende verksamhetsutvecklare som flyttas från mottagningsenheten inom
verksamhetsområde individ- och familjeomsorg till enheten för ledningsstöd
och utveckling inom verksamhetsområde socialtjänst centralt. Förändringen
förväntas ge verksamhetsutvecklaren en tydligare och organisatorisk mer
ändamålsenlig tillhörighet med tydligare omfattning av utvecklingsarbetet för
hela individ- och familjeomsorgen. Förändringen förväntas även ge ökade
möjligheter till att verksamhetsområdets samlade utvecklingsbehov
omhändertas mer effektivt i sektorns övergripande utvecklingsarbete. Utöver
detta innebär förändringen en förbättrad arbetsmiljö för medarbetaren avseende
arbetsledning och kollegialt stöd. Flytten har hanterats i enlighet med MBL och
är förhandlad i enighet från samtliga parter.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Ramjustering budget, 2021-05-28
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Controller
För kännedom

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Enhetschef enheten för ledningsstöd och utveckling

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 46

Dnr S.N.2021.36

Hyresmodell LSS-bostäder
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta sektor socialtjänsts förslag om att införa en hyresmodell med ett
generell hyrestak för Ale kommuns bostäder med särskild service enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hyrestaket
fastställs till 7000 kr per månad och träder i kraft 2021-09-01.
att hyrestaket kommer att räknas upp varje år från och med den 1 januari, med
den procentsats som motsvarar den genomsnittliga hyreshöjningen inom
allmännyttan i Ale kommun.
Sammanfattning
Sektor socialtjänst har utrett hur hyreskostnaderna ser ut på kommunens gruppoch servicebostäder. Idag pågår nybyggnation av bostäder med särskild service
enligt LSS i kommunen efter långvarig brist på den här typen av boenden. I
regel innebär nybyggnation högre hyreskostnader för de boende. Utredningen
belyser problemet med för höga hyror för vuxna med bostad med särskild
service i relation till brukarnas inkomster.
Högre hyror innebär att hyresgäster med begränsade inkomster riskerar att bli
ekonomiskt beroende av anhöriga eller försörjningsstöd. Det finns också en
risk att brukare tvingas tacka nej till en boendeplats på grund av för hög hyra.
En slutsats är att förvaltningen bör subventionera hyrorna i Ale kommun för att
brukarna även i fortsättningen kan leva självständiga liv och ha medel kvar till
sin försörjning och därmed ha goda levnadsvillkor enligt LSS. Hyrestak som
hyresmodell är enkel att förstå och enkel att tillämpa för kommunen. Det krävs
inget ansökningsförfarande eller administration. Hyrestaket fastställs till 7000
kr per månad och träder i kraft 2021-09-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Hyresmodell bostäder med särskild service enligt LSS, 202105-21
Utredning Subventionering av hyror på bostäder med särskild service i Ale
kommun, 2021
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektorns avgiftshandläggare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

För kännedom

Enhetschef för boendeservice inom funktionsstöd

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 47

Dnr S.N.2021.75

Avtal gällande skolskjuts mellan sektor socialtjänst
och sektor utbildning upphör att gälla
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna uppsägning av avtalet gällande
skolskjutsar mellan sektor utbildning och sektor socialtjänst.
Sammanfattning
Transportgruppen startades 2012 som en del av arbetsmarknadsenheten.
Verksamhetens syfte är att minska arbetslösheten genom att erbjuda
stödanställning till personer som står långt från arbetsmarknaden för utförandet
av interna transportuppdrag inom Ale kommun.
Huvuduppdragen är interna arbetsresor för brukare inom daglig verksamhet
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
samt skolresor för elever på särskolegymnasium. Transportgruppen har även
vissa andra transport- och serviceuppdrag såsom exempelvis återvinning,
bilvård och läkemedelstransporter utifrån skriftlig överenskommelse. I mån av
tid och tillgängliga resurser hjälper Transportgruppen till med andra uppdrag
inom sektor socialtjänst.
Transportgruppen erbjuder tidsbegränsad anställning för personer med
långtidsarbetslöshet som hänvisas via Arbetsförmedlingen. Anställning sker
enligt BEA-avtalet (Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser) till exempel lönebidrag eller nystartsjobb.
Målet är att fungera som en sluss så att medarbetarna i Transportgruppen
utvecklar sin arbetsförmåga och anställningsbarhet och således får stöd vidare
ut i arbetslivet.
En överenskommelse gällande skolkörningar träffades mellan sektor
socialtjänst och sektor utbildning 2017. Uppdraget påbörjades som
försöksverksamhet höstterminen 2017. Sektor utbildning ansvarar för särskild
anordnad skolskjuts enligt skollagen (2010:800) och sektor socialtjänst
ansvarar för att skolskjutsarna följer de krav som ställs i förordningen
(1970:340) om skolskjutsning. Sektor socialtjänst ansökte om
utvecklingsmedel 2016 för olika effektiviseringsåtgärder, varav 200 000 kr för
sektorsövergripande samarbete gällande skolskjutsar. Dessa medel skulle
nyttjas under 2017. Enligt beräkningarna skulle åtgärden spara 1,25 miljoner kr
från hösten 2017.
Sektor utbildning och sektor socialtjänst fick i uppdrag i nämndplan 2017 att
samverka sektorsövergripande för att se över möjligheterna att sänka
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

transportkostnader och samtidigt öka antalet arbetstillfällen för individer som
av olika skäl inte själva tar sig in på arbetsmarknaden.
Idag finns inte förtjänsten längre enligt sektor utbildnings beräkningar och man
har beslutat sig för att köpa tjänsten med utbildade taxichaufförer med licens.
Sektor utbildning säger upp avtalet till sommaren 2021, till skolavslutet. Under
åren har verksamheten växt och sektor utbildnings behov av körningar ökat på
grund av fler antal elever och detta har resulterat i köp av fler transporter av
Transportgruppen. Detta har resulterat i att verksamheten har fått införskaffa
fler fordon samt anställa fler personer med stödanställning. Ökningen har
resulterat i större kostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Avtal gällande skolskjuts mellan sektor socialtjänst och sektor
utbildning upphör att gälla, 2021-05-21
Verksamhetsplan med budget 2017, socialnämnden
Protokoll 2016-11-03 OAN § 114 Ansökan om utvecklingsmedel för
effektiviseringsåtgärder
Tjänsteutlåtande Ansökan om utvecklingsmedel för effektiviseringsåtgärder,
2016-10-18
Protokoll 2016-12-19 KF § 251 Utvecklingsstöd 2017
Effektiviseringsbeskrivning skolskjuts
Överenskommelse skolskjuts läsåret 2017/2018, mellan sektor UKF och sektor
ATO
Överenskommelse skolkörningar från augusti 2017 tills vidare, sektor UKF
och sektor ATO
Avtalsförslag skolkörningar från och med ht 2020
Verksamhetsbeskrivning Transportgruppen 2019-03-06
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Verksamhetschef funktionsstöd
För kännedom

Sektor utbildning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 48

Dnr S.N.2021.126

LSS-boende Älvängen
Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att teckna
avsiktsförklaring mellan Alebyggen och Ale kommun avseende kommande
förhyrning av LSS-boende på fastigheten Utby 20:48, Myternas väg i
Älvängen.
Sammanfattning
Sektor socialtjänst har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att
tillgodose detta behov har sektorn gjort bedömningen att ett nytt boende per år
behöver byggas under kommande tioårsperiod. Under sommaren 2021
färdigställs ett boende i Skepplanda och ytterligare boenden planeras i Surte
och Nol med byggstart 2021.
Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal
avseende fastigheten Utby 20:48, belägen i Kronogården Älvängen. Utifrån
detta markanvisningsavtal har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett
koncept för byggnation inom fastigheten med syfte att teckna hyresavtal
mellan parterna. Konceptet innefattar en huskropp för kommunal verksamhet
(LSS-boende) och en huskropp med ordinära hyresrätter.
Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna
tecknar en avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande
hyresavtal är beräknat till 25 år och servicenämnden har delegation på 10-åriga
hyresavtal är det kommunfullmäktige som fattar beslut om avsiktsförklaring
och kommande hyresavtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande LSS-boende Älvängen, 2021-06-08
Avsiktsförklaring
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunfullmäktige
För kännedom

Sektor service, verksamhet fastighet
Controller, sektor socialtjänst

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 49

Dnr S.N.2021.84

Revidering av förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem inom hemtjänsten (LOV)
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna det reviderade förfrågningsunderlaget för valfrihetssystem inom
hemtjänsten (LOV).
att det reviderade förfrågningsunderlaget träder ikraft 2021-07-01.
Socialnämnden uppdrar åt sektor socialtjänst att förtydliga punkten 8.11 samt
utreda förutsättningarna för likvärdiga krav vad gäller heltid som norm samt
delade turer.
Socialnämnden beslutar att sektorn ska återkomma till nämnden tidig höst
2021.
Sammanfattning
Ale kommun har sedan 2011 beslut om att införa LOV enligt lagen (2008:962)
om valfrihetssystem, LOV, inom området omsorgs- och serviceinsatser. Syftet
med att införa LOV är att kunna erbjuda personer med biståndsbeslutad
hemtjänst i Ale kommun ett större utbud av utförare att välja mellan.
Förfrågningsunderlaget beskriver de förutsättningar, villkor och regler som
gäller för de utförare som avser att erbjuda omsorgs- och serviceinsatser inom
ramen för LOV i Ale kommun.
Revideringen av förfrågningsunderlaget syftar till att tydliggöra de krav och
förutsättningar som gäller för utförare enligt LOV i Ale kommun samt att det
ska överensstämma med de krav som gäller för den kommunala hemtjänsten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Revidering av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom
hemtjänsten (LOV), 2021-05-21
Förfrågningsunderlag LOV, reviderat 2021
Yrkande
Christer Pålsson (V) yrkar att ärendet återremmiteras till sektor socialtjänst
med uppdraget att utreda förutsättningarna för likvärdiga krav vad gäller heltid
som norm samt delade turer.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Ordförande Tyrone Hansson (FIA) yrkar bifall till sektorns förslag. Vidare gör
Tyrone Hansson (FIA) följande tilläggsyrkande:
Socialnämnden uppdrar åt sektor socialtjänst att förtydliga punkten 8.11 samt
utreda förutsättningarna för likvärdiga krav vad gäller heltid som norm samt
delade turer.
Socialnämnden beslutar att sektorn ska återkomma till nämnden tidig höst
2021.
Dennis Ljunggren (S), Elaine Björkman (S), Inga-Lena Lindenau (L), Ronny
Alm (SD), Lars Kopp (M), Hanna Bendz (C) och Renée Palmnäs (FIA) yrkar
bifall till Tyrone Hanssons (FIA) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återremitteras i enlighet
med Christer Pålssons (V) yrkande och dels på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde. Ordförande finner att socialnämnden beslutar att ärendet
ska avgöras vid dagens ärende.
Ordförande ställer proposition på sektorns förslag och finner att socialnämnden
beslutar detsamma. Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande
och finner att socialnämnden beslutar detsamma.
Reservation
Christer Pålsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Planeringssekreterare arbetsmiljö och kommunikation
För kännedom

Verksamhetschef ordinärt boende
Socialt ansvarig samordnare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 50

Dnr S.N.2021.85

Revidering av ersättningsmodell inom hemtjänsten
Beslut
Socialnämnden beslutar
att årlig omviktning görs av modellen utifrån analys av körda kilometer i mars
månad,
att timersättningen årligen justeras i enlighet med lönekompensation i budget
för sektorn i övrigt,
att höjningen för 2021 gäller retroaktivt från och med den 1 april 2021.
Sammanfattning
Sedan 2011 har Ale kommun tillämpat lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
LOV, inom området omsorgs- och serviceinsatser. Nuvarande
ersättningsmodell gäller från och med den 1 februari 2018 och baseras på
beviljad tid med ersättning per timme. Modellen reviderades även 2019.
Modellen är uppbyggd utifrån geografisk indelning av hemtjänstområdena.
Modellen har en grundersättning som utgår exempelvis ifrån beviljad tid,
restid, verksamhetsplanering, dokumentation, tid för arbetsplatsträffar,
lokalkostnader, arbetskläder. Sådana kostnader som är samma för alla enheter.
Dessutom innebär modellen en viktning utifrån de olika geografiska områdenas
specifika förutsättningar vad gäller körda kilometer. Dessa merkostnader har
analyserats och beräknats i en viktning av timersättningen och styr ersättningen
för de olika geografiska områdena. Detta bedöms sammantaget ge ett ökat
bärande i nivåsättning och ge förutsättningar till ekonomisk balans för
utförarna.
Sektor socialtjänsts bedömning och förslag är att en årlig omviktning av
ersättningen görs, det vill säga analys och årlig översyn av viktningen i
modellen utifrån körda kilometer i mars månad, utan att ärendet behöver upp
för nytt beslut. Sektorn bedömer även att timersättningen för hemtjänsten
behöver räknas upp årligen med en procentuell ökning motsvarande
lönekompensationen i budget som för sektorn i övrigt. Ersättningen föreslås
vara samma både för intern och eventuell extern utförare.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Revidering av ersättningsmodell inom hemtjänsten, 2021-0527

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Controllers
För kännedom

Verksamhetschef ordinärt boende
Enhetschefer hemtjänst

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 51

Dnr OAN.2021.97

Avtal med pensionärsföreningar samt taxa för
pensionärsföreningar
Beslut
Socialnämnden beslutar att delegera till sektorchef att säga upp de avtal med
pensionärsföreningar som omfattas av omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
beslut 2014-05-15 OAN § 56.
Sammanfattning
Sedan år 2000 har det funnits avtal mellan nämnden och vissa
pensionärsföreningar inom kommunen. Avtalen innefattar att
pensionärsföreningarna åtar sig uppdrag att anordna sociala aktiviteter, delta i
brukarråd och andra aktiviteter till förmån för kommunens pensionärer. Såsom
ersättning för detta erhåller pensionärsföreningarna fria lokaler. År 2007
ingicks nya avtal med pensionärsföreningarna och dessa tillämpas fortfarande.
Då det har skett förändringar i den kommunala verksamheten och
förutsättningarna har ändrats vill sektor socialtjänst att socialnämnden säger
upp nuvarande avtal i syfte att förhandla och arbeta fram nya förslag till avtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Uppsägning av avtal med pensionärsföreningar, 2021-05-21
Avtal med SPF
Avtal med PRO
Protokoll 2020-09-07 KF § 142 Avtal med pensionärsföreningar samt taxa för
pensionärsföreningar
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektorchef
Nämndsekreterare
För kännedom

Verksamhetschef ordinärt boende
Pensionärsföreningar

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

19(26)

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 52

Dnr S.N.2021.3

Information om Ung Omsorg
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Grundare Ung Omsorg Benjamin Kainz informerar om organistationens arbete.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

20(26)

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 53

Dnr S.N.2021.12

Ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 1 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera rapporten samt att den tillställs
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.
Sammanfattning
Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för
inrapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL.
Rapporteringen har skickats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i
enlighet med socialnämndens skyldighet.
Under kvartal 1, 2021-01-01 till och med 2021-03-31, har fyra nya beslut
rapporterats in som ej verkställda inom tre månader.
Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har sex verkställts
och fyra har avslutats utan verkställighet. Nio beslut är fortsatt ej verkställda.
Se statistikrapport med rapporteringstillfälle 2021-04-26 för mer information.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, kvartal 1 2021, 2021-05-21
Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2021-04-26
Beslutet skickas till
För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevision

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

21(26)

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 54

Dnr S.N.2021.13

Ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 1 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera rapporten samt att den tillställs
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.
Sammanfattning
Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för
inrapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Rapporteringen har skickats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i
enlighet med socialnämndens skyldighet.
Under kvartal 1 2021, 2021-01-01 till 2021-03-31, har fem nya beslut
rapporterats in som ej verkställda inom tre månader.
Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har inget verkställts, två har
avslutats utan verkställighet och åtta beslut är fortsatt ej verkställda. Se
statistikrapport med rapporteringstillfälle 2021-04-26 för mer information.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 1 2021, 202105-21
Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2021-04-26
Beslutet skickas till
För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

22(26)

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 55

Dnr S.N.2021.5

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
Sammanfattning
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstepersoner i enlighet med socialnämndens delegeringsordning. Dessa
beslut redovisas till socialnämnden.
A. Beslut fattade på socialnämndens individutskotts sammanträde 2021-05-05
§§ 28-38 och 2021-05-26 §§ 39-50.
B. Beslut fattade inom individ- och familjeomsorgens verksamhet med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453), SoL:
1847 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-04-01-202105-31 inom mottagningsenheten, barn- och ungdomsenheten, familjehems- och
familjerättsenheten, vuxenenheten och arbetsmarknads- och
försörjningsstödsenheten.
C. Beslut fattade inom biståndsenheten med stöd av lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS:
31 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-04-01-2021-0531 inom bistånd funktionshinder.
D. Beslut fattade inom biståndsenheten med stöd av SoL:
61 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-04-01-2021-0531 inom bistånd funktionshinder.
424 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-04-01-2021-0531 inom bistånd äldreomsorg.
E. Avtal
Förlikningsavtal undertecknat av sektorchef avseende avtalstvist, 2021-05-12,
S.N.2020.341.
F. Yttrande
Yttrande/remissvar i planärende av sektorchef, 2021-05-03, S.N.2021.64.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

23(26)

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

G. Beslut tobaksärende
Avskrivningsbeslut, enhetschef enheten för ledningsstöd och utveckling, 202106-07, S.N.2021.124.
H. Deltagande i kurser och konferenser för ledamöter i nämnden
Beslut att bevilja ledamot att deltaga i seminarium, 2021-06-02
Beslutsunderlag
Sammanställning delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen,
daterad 2021-06-03
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten funktionshinder,
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
daterad 2021-06-03
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten funktionshinder,
enligt socialtjänstlagen (2001:453), daterad 2021-06-03
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten äldreomsorg, enligt
socialtjänstlagen (2001:453), daterad 2021-06-03
Förlikningsavtal, 2021-05-12
Yttrande remissvar, 2021-05-03
Avskrivningsbeslut tobaksärende, 2021-06-07
Beslut bevilja deltagande i seminarium, 2021-06-02

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

24(26)

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 56

Dnr S.N.2021.6

Redovisning av underrättelser, beslut och domar
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisade underrättelser, beslut och domar.
Sammanfattning
Följande underättelser och beslut har inkommit under perioden 2021-04-23 till
och med 2021-06-03:
A. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-04:
- KS § 103 Granskning av kommunens arbete med tillgänglighet och service
B. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-17:
- KF § 116 Avsägelse från Puck Palm (SD) avseende uppdraget som ersättare i
socialnämnden
- KF § 145 Kostprogram för måltider
- KF § 150 Antagande av informationssäkerhetspolicyn
- KF § 158 Vaccinationsplatser – taxor och avgifter
B. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO:
- 2021-04-26, S.N.2021.71,
Tillsyn av Ale kommuns kontroll av tillstånd för privata utförare av
hemtjänstinsatser.
- 2021-05-07, OAN.2021.110
Anmälan enligt lex Maria.
C. Beslut från JO:
- 2021-05-26, OAN.2019.303
JO-anmälan.
D. Domar
- 2021-05-12, OAN.2020.87

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

25(26)

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Statlig ersättning enligt förordningen (2017:193) om statlig ersättning för
asylsökande m.fl.
- 2021-05-19, OAN.2020.322
Särskild avgift enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.
E. Övrigt
Bildpresentation Analys daglig verksamhet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

26(26)

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 57

Dnr S.N.2021.3

Information och övriga frågor
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Sektorchef Ebba Gierow informerar om att det inte finns någon smitta av
covid-19 hos omsorgstagarna i verksamheten.
Tyrone Hansson (FIA), Dennis Ljunggren (S), sektorchef Ebba Gierow och
enhetschef arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten Ulrika Sten
Sporrong har träffat Arbetsförmedlingen flera gånger med anledning av deras
omorganisation.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

