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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Plats och tid

Knutpunkten, Ale seniorcentrum, Älvängen,
kl. 08.30- 12.20, paus kl. 11.20-11.50

Beslutande

Tyrone Hansson (FIA), ordförande
Dennis Ljunggren (S)
Lars Kopp (M)
Elaine Björkman (S)
Karin Heimdal (S)
Renée Palmnäs (FIA)
Jenny Sandkvist (MP)
Christer Pålsson (V)
Puck Jonson Palm (SD)
Inga-Lena Lindenau (L)

Tjänstgörande
ersättare

Annica Westdahl Eriksson (SD) ersätter Rune Karlsson
(SD)

Närvarande
ersättare

Sandi Nordin (S)
Monika Hermansson Westberg (S)
Krister Hemström Bergenhus (S)
Kristina Fogelklou (M)
Birgit Hansson (KD)
Hanna Bendz (C)
Eva Lans Samuelsson (L)

Övriga närvarande

Se sida 2

Utses att justera

Dennis Ljunggren

Justeringens plats
och tid

Järnkontoret, Nödinge, 2022-04-06 kl. 12.00

Paragrafer

§§ 35 - 43

Underskrifter

Sekreterare
Kristin Johansson
Ordförande
Tyrone Hansson
Justerande
Dennis Ljunggren
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Övriga närvarande

Kristin Johansson, nämndsekreterare
Ebba Gierow, sektorchef
Ulrika Johansson, verksamhetschef ordinärt boende
Ann-Sofie Borg, verksamhetschef särskilda boenden
och hälso- och sjukvård
Taija Tuomilehto Holmberg, verksamhetschef
funktionsstöd
Iréne Blomqvist, verksamhetschef individ- och
familjeomsorg
Helena Wixe, controller
Jenny Erixon, controller
Birgitta Lundqvist, planeringssekreterare lokalfrågor
Jennifer Pettersson, planeringssekreterare
säkerhetsfrågor

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-31

Tillkännages

2022-04-07--2022-04-29

Förvaringsplats för protokollet

Järnkontoret, Nödinge

Intygar

Kristin Johansson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Innehåll
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domar

14

SN § 43 Information och övriga frågor
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

SN § 35

Dnr S.N.2022.1

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Socialnämnden fastställer föredragningslistan.
Sammanfattning
Föredragningslistan till sammanträdet har skickats ut till socialnämnden inför
sammanträdet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

SN § 36

Dnr S.N.2022.3

Ekonomisk månadsuppföljning, februari 2022
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Sektorledning och controllers redovisar ekonomisk månadsrapport för februari
2022.
Beslutsunderlag
Månadsrapport februari 2022

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

SN § 37

Dnr OAN.2020.56

Hyresavtal avseende Surtehöjd
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Verksamhetschef funktionsstöd Taija Tuomilehto Holmberg och
planeringssekreterare lokalfrågor Birgitta Lundqvist informerar om att
internhyresavtalet avseende Surtehöjd har sagts upp till upphörande 2022-1231. Hyresvärden har nu gått med på att stå kostnaderna för portabla sprinklers,
vilket krävs för att kunna bedriva verksamhet inom funktionsstöd på Surtehöjd.
Sektorn önskar eventuellt förlänga hyresavtalet avseende Surtehöjd med två år,
eftersom LSS-boendet i Surte dröjer.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

SN § 38

Dnr S.N.2022.54

Remiss Samverkansavtal digitala hjälpmedel
Beslut
Socialnämnden beslutar
att delegera till sektorchef att skicka in synpunkter (remissvar) på förslaget om
Samverkansavtal digitala hjälpmedel i anvisat webbformulär.
Sammanfattning
Ale kommun har bjudits in till att lämna svar på remissen för förslaget om
Samverkansavtal digitala hjälpmedel. I remissen anges att synpunkter ska
skickas in i ett särskilt webbformulär senast den 18 april 2022. Remissvaren
kommer därefter sammanställas och utifrån dessa tas ett förslag på slutligt
samverkansavtal fram. Remissvaren och det slutliga förslaget diskuteras med
den politiska beredningsgruppen till det politiska samrådsorganet, SRO, och
med SRO. Efter det kommer det förslaget till avtal att tas vidare för beslut.
Som en del i arbetet med att ställa om till en god och när vård och för att bättre
tillgodose invånarnas behov har både Västra Götalandsregionen och flertalet
kommuner beslutat om "digitalt först" när det gäller flertalet välfärdstjänster.
Att vi ska tillhandahålla digitala hjälpmedel är numera en självklarhet, men
frågan är på vilket sätt vi kan tillhandahålla dem bäst.
Västra Götalandsregionen, VGR, och VästKom har under 2021 gemensamt
gjort en utredning avseende ovanstående inom ramen för utredningen
"Välfärdsteknik i samverkan". Utredningens resultat visar tydligt att
situationen för närvarande är att tillgången till digitala hjälpmedel inte är
jämlik och att såväl kommuner som VGR lägger mycket arbete på att
tillhandahålla digitala hjälpmedel. Ett samarbete kring digitala hjälpmedel
skulle innebära stora fördelar. Ett sådant samarbete är efterfrågat och
genomförbart. Utredningen beskriver en modell för hur samarbetet skulle
kunna se ut. Det nuvarande samarbetet omfattar inte fullt ut digitala hjälpmedel
inom vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Remiss avseende samverkansavtal digitala hjälpmedel, 202203-18
Remiss Samverkansavtal digitala hjälpmedel, 2022-01-21
Remissversion: Samverkansavtal digitala hjälpmedel

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektorchef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

SN § 39

Dnr OAN.2021.97

Avtal med pensionärsföreningar
Beslut
Socialnämnden beslutar
att några nya avtal inte ska ingås av 2007 års modell,
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att, med återkallande av sitt
uppdrag givet den 7 september 2020, § 142, till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden att slutföra förhandlingarna med
pensionärsföreningarna, uppdra till socialnämnden att i samarbete med kulturoch fritidsnämnden lägga fram alternativa lösningar till fullmäktige efter att ha
inhämtat synpunkter från berörda föreningar,
att uppdra till sektor socialtjänst att initiera förhandlingar med sektor service
om att så långt möjligt till sektor service överföra kontorslokaler,
snickerilokaler och liknande lokaler, som inte används i socialnämndens
verksamhet.
Sammanfattning
Sedan år 2000 har det funnits avtal mellan kommunen och
pensionärsföreningar. Aktuella avtal är från 2007 och är slutna med Ale-Norra
PRO, Ale-Nödinge PRO, Skepplanda-Hålanda SPF, Alebygdens SPF (numera
SPF Seniorerna Ale) och Surte-Bohus PRO.
Avtalen innebär i huvudsak att föreningarna åtar sig att på uppdrag av
kommunen anordna social verksamhet och andra aktiviteter för kommunens
pensionärer samt delta i brukarrådsverksamhet. Föreningarna får som
ersättning fritt disponera lokaler i kommunala anläggningar samt i folkets husoch bygdegårdslokaler, i den mån lokalerna inte behöver disponeras av
kommunal verksamhet.
Kommunfullmäktige har den 7 september 2020, § 142, fattat beslut om att ge
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i samarbete med kulturoch fritidsnämnden slutföra förhandlingarna med de pensionärsföreningar
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den 15 maj 2014, § 56, gav sin sektor i
uppdrag att påbörja förhandling med i syfte att arbeta fram nya avtal.
Kommunfullmäktige har samma datum som ovan angivet fattat beslut om att
uppdra till kommunstyrelsen att inom uppsiktsplikten tillse att kommunen
säger upp de befintliga avtalen med pensionärsföreningarna.
Kommunen, socialnämnden (tidigare omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden)
och kultur- och fritidsnämnden gemensamt, har den 22 juni 2021 sagt upp 2007
års avtal till upphörande den 31 december 2022.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Avtal med pensionärsföreningar, 2022-03-18
Deltagande i beslut
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektorchef, sektor socialtjänst
Sektorchef, sektor kultur och fritid
För kännedom

Ale-Norra PRO
Ale-Nödinge PRO
Skepplanda-Hålanda SPF
Alebygdens SPF (numera SPF Seniorerna Ale)
Surte-Bohus PRO
Sektorchef, sektor service

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

SN § 40

Dnr S.N.2022.102

Äskande till socialnämnden från Skepplanda Hålanda
SPF
Beslut
Socialnämnden beslutar
att bevilja Skepplanda Hålanda SPF äskad ersättning om 10 250 kronor för
kostnader hänförliga till föreläsningar för pensionärer i Ale kommun.
Sammanfattning
Skepplanda Hålanda SPF har den 27 februari 2022 inkommit med äskande till
socialnämnden om ersättning för föreläsning för pensionärer i Ale kommun.
Den 25 april 2022 har föreningen bjudit in professor Yngve Gustafson till Ale
kommun för att föreläsa vid två tillfällen inom geriatrik (läran om åldrandets
sjukdomar). Föreläsningarna riktar sig till alla pensionärer i Ale kommun.
Föreningen föreslår att föreläsningarna arrangeras tillsammans med Ale
kommun och att föreningen och kommunen delar på kostnaderna. Den totala
kostnaden för Ale är 20 500 kronor, vilken föreslås delas på två. Föreningen
äskar således om ersättning motsvarande 10 250 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Äskande till socialnämnden om ersättning för kostnader
avseende föreläsning för pensionärer i Ale kommun, 2022-03-18
Äskande till socialnämnden om ersättning för föreläsning för pensionärer i Ale
kommun, daterat 2022-02-26
Yrkande
Ordförande Tyrone Hansson (FIA) yrkar att socialnämnden beviljar
Skepplanda Hålanda SPF äskad ersättning om 10 250 kronor.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
socialnämnden beslutar att anta detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Controller
För kännedom

Skepplanda Hålanda SPF

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

SN § 41

Dnr S.N.2022.4

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 anmäls till socialnämnden.
A. Beslut fattade på socialnämndens individutskotts sammanträde 2022-02-23
§§ 28-42 och 2022-03-16 §§ 43-58.
B. Beslut fattat på socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-03-24
§ 2.
C. Beslut fattade inom individ- och familjeomsorgens verksamhet med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453), SoL:
856 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2022-02-01--202202-28 inom barn- och ungdomsenheten, familjehems- och familjerättsenheten,
vuxenenheten och arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten.
D. Beslut fattade inom biståndsenheten med stöd av lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS:
11 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2022-02-01--2022-0228 inom bistånd funktionsnedsättning.
E. Beslut fattade inom biståndsenheten med stöd av SoL:
34 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2022-02-01--2022-0228 inom bistånd funktionsnedsättning.
1 016 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2022-02-01--202202-28 inom bistånd äldreomsorg.
F. Beslut fattade inom biståndsenheten med stöd av lagen (1997:736) om
färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst:
20 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2022-02-01--2022-0228 inom tillstånd färdtjänst.
G. Beslut fattade inom rehabenheten med stöd av lagen (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag:
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

2 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2022-02-01--2022-0228 inom bidrag för bostadsanpassning, reparationer och återställning.
G. Avtal
Överenskommelse Dialoga, undertecknad av verksamhetschef individ- och
familjeomsorg, daterad 2021-12-15.
H. Internhyresavtal
Uppsägning av avtalet avseende Surtehöjd, undertecknad av verksamhetschef
fubktionsstöd, 2022-03-17.
Beslutsunderlag
Sammanställning delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen,
daterad 2022-03-27
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten
funktionsnedsättning, enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, daterad 2022-03-27
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten
funktionsnedsättning, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, daterad
2022-03-27
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten äldreomsorg, enligt
SoL, daterad 2022-03-27
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten färdtjänst, enligt
lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, daterad
2022-03-27
Sammanställning delegeringsbeslut inom rehabenheten bostadsanpassning,
enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, daterad 2022-03-02
Överenskommelse Dialoga, daterad 2021-12-15
Uppsägning av avtalet avseende Surtehöjd, 2022-03-17

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

SN § 42

Dnr S.N.2022.5

Redovisning av underrättelser, beslut och domar
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisade underrättelser och beslut.
Sammanfattning
Följande underrättelser och beslut har inkommit under perioden från och med
2022-02-15 till och med 2022-03-17:
A. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-15:
- KS § 50 Riktlinje för kommungemensam hantering av synpunkter och
klagomål
B. Förelägganden
Föreläggande från BORF avseende brister i brandskyddet för Ale
semiorcentrum, daterat 2022-01-11.
Föreläggande från BORF avseende brister i brandskyddet för Vikadamm,
daterat 2022-03-01.
C. Arbetsmiljöverket
Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket avseende anmälan om allvarligt
tillbud enligt 3 kap. 3a § arbetsmiljölagen, daterat 2022-02-18.
Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket avseende anmälan om allvarligt tillbud
enligt 3 kap. 3a § arbetsmiljölagen, daterat 2022-03-15.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

SN § 43

Dnr S.N.2022.2

Information och övriga frågor
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Ordförande Tyrone Hansson (FIA) informerar om genomförda tillitsdialoger
och hur bra dessa har varit.
Christer Pålsson (V) informerar om Ale Kontakt- och stödverksamhet. Viss
verksamhet såsom träffar har gått att genomföra trots pandemin. Ordförande i
Ale Kontakt- och stödverksamhet har valt att vara kvar ett år till.
Inga-Lena Lindenau (L) berättar att hon har varit på FUB:s senaste möte och
det var intressant.
Ordförande informerar socialnämnden om att nämndsekreterare Kristin
Johansson kommer att avsluta sin anställning hos Ale kommun i mitten av april
2022, eftersom hon har fått en ny anställning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

