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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-09

Plats och tid

Traversen, Järnkontoret, Nödinge,samt via ljud- och
bildöverföring (Teams)
kl. 08.30-11.30, ajourneras kl. 10.15-10.20

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
Renée Palmnäs (FIA), närvarande via ljud- och bildöverföring
Christer Pålsson (V), närvarande via ljud- och bildöverföring
Puck Jonson Palm (SD), närvarande via ljud- och
bildöverföring

Inga-Lena Lindenau (L), närvarande via ljud- och
bildöverföring
Tjänstgörande
ersättare

Monika Hermansson Westberg (S) ersätter Karin
Heimdal (S), närvarande via ljud- och bildöverföring
Kristina Fogelklou (M) ersätter Jenny Sandkvist (MP),
närvarande via ljud- och bildöverföring

Annica Westdahl Eriksson (SD) ersätter Rune Karlsson
(SD), närvarande via ljud- och bildöverföring
Närvarande
ersättare

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

Fuad Karimli (C), närvarande via ljud- och bildöverföring
Ann-Sofie Hellvard (V), närvarande via ljud- och
bildöverföring

Hanna Bendz (C), närvarande via ljud- och bildöverföring
Övriga närvarande

Se sida 2

Utses att justera

Dennis Ljunggren

Justeringens plats
och tid

Järnkontoret, Nödinge, [2021-09-13 kl. 12.30]

Paragrafer

§§ 59 - 68

Underskrifter

Sekreterare
Kristin Johansson
Ordförande
Tyrone Hansson
Justerande
Dennis Ljunggren
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-09

Övriga närvarande

Kristin Johansson, nämndsekreterare
Ebba Gierow, sektorchef
Ulrika Johansson, verksamhetschef ordinärt boende,
närvarande via ljud- och bildöverföring

Ann-Sofie Borg, verksamhetschef särskilda boenden
och hälso- och sjukvård, närvarande via ljud- och
bildöverföring

Taija Tuomilehto Holmberg, verksamhetschef
funktionsstöd, närvarande via ljud- och bildöverföring
Mattias Leufkens, administrativ chef enheten för
ledningsstöd och utveckling, närvarande via ljud- och
bildöverföring

Helena Wixe, controller, närvarande via ljud- och
bildöverföring

Jenny Erixon, controller, närvarande via ljud- och
bildöverföring

Birgitta Lundqvist, planeringssekreterare, närvarande via
ljud- och bildöverföring

Jenny Armus, personalföreträdare med närvarorätt,
närvarande via ljud- och bildöverföring

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-09

Tillkännages från och med

2021-09-14

Tillkännages till och med

2021-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Järnkontoret, Nödinge

Intygar

Kristin Johansson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-09
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-09

SN § 59

Dnr S.N.2021.2

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: 2021-09-09

SN § 60

Dnr S.N.2021.4

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-09

SN § 61

Dnr S.N.2021.134

Intern budgetjustering LSS Skepplanda
Beslut
Socialnämnden beslutar
att bevilja överföring av budget om 6 283 tkr avseende driftskostnader kvartal
3 och 4 år 2021 för LSS-boende Skepplanda från verksamhetsområde
socialtjänst centralt till verksamhetsområde funktionsstöd.
Sammanfattning
Sektor socialtjänst föreslår en intern budgetjusteringen om 6 283 tkr avseende
driftskostnad för kommunens nya LSS boenden i Skepplanda, kvartal 3 och 4
år 2021. Byggnationen stod färdig vid halvårsskiftet 2021 och bemanning av
verksamheten samt inflytt av brukare är planerad from augusti. Budget föreslås
flyttas från verksamhetsområde socialtjänst centralt, där medel för drift av
verksamheten för närvarande är budgeterat, till verksamhetsområde
funktionsstöd där ansvaret för drift av verksamheten fortsättningsvis ligger.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Intern budgetjustering LSS Skepplanda, 2021-08-31
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Controller
För kännedom

Sektorchef
Verksamhetschef funktionsstöd

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-09

SN § 62

Dnr S.N.2021.84

Förtydligande av förfrågningsunderlag LOV för
hemtjänsten i Ale kommun samt återrapportering av
juridiska förutsättningar för likvärdiga krav vad gäller
heltid som norm samt delade turer
Beslut
Socialnämnden beslutar
att revidera punkt 8.11 i förfrågningsunderlaget i enlighet med de
formuleringar som föreslås i tjänsteutlåtandet.
att återremittera ärendet till sektor socialtjänst för vidare beredning avseende
gällande lagstiftning, avtal och styrdokument och dess påverkan för ärendet.
Detta utifrån beslutsförslagets andra attsats: att notera informationen avseende
juridiska förutsättningar för likvärdiga krav vad gäller heltid som norm samt
delade turer.
Sammanfattning
Vid nämndsammanträdet den 10 juni 2021 uppdrog socialnämnden åt sektor
socialtjänst att återkomma till nämnden med förslag på förtydliganden i
förfrågningsunderlaget avseende punkt 8.11 som rör miljökrav på fordon.
Sektor socialtjänst fick även i uppdrag att utreda de juridiska förutsättningarna
för att ställa krav på externa aktörer att följa kommunens styrdokument
avseende heltid som norm samt delade turer.
Sektor socialtjänst föreslår att texten omformuleras enligt följande (ändring i
kursiv):
"Utförare enligt LOV i Ale kommun behöver förhålla sig till kommunens
energi- och klimatstrategi (antagen av kommunfullmäktige 2021-03-29) som
bland annat stipulerar att utsläppen från transporter genererade av Alebor och
Aleverksamheter, fram till år 2030, ska minska med 80 % jämfört med 1990års nivåer. Vid förfrågan från kommunen ska utförare kunna beskriva hur man
bidrar till att målen i energi- och klimatstrategin uppnås."
När det gäller de juridiska förutsättningarna för att ställa krav på externa
aktörer att följa kommunens styrdokument avseende heltid som norm samt
delade turer har en omvärldsbevakning och utredning gjorts under sommaren.
Utredningen visar att det visserligen inte finns något formellt lagligt hinder att
ställa ett sådant krav, men att praxis samt den gängse tolkningen av
proportionalitetsprincipen gör ett kravställande tveksamt då det riskerar att
inskränka konkurrensen.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-09

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Förtydligande av förfrågningsunderlag valfrihetssystem enligt
LOV (Lagen om valfrihet) för hemtjänsten i Ale kommun samt
återrapportering om juridiska förutsättningar för likvärdiga krav vad gäller
heltid som norm samt delade turer, 2021-08-25
Protokoll 2021-06-10 SN § 49 Revidering av förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem inom hemtjänsten (LOV)
Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänsten i Ale
kommun
Yrkande
Christer Pålsson (V) yrkar att ärendet återremmiteras till sektor socialtjänst
med uppdraget att utreda förutsättningarna med fokus på följande:
att komplettera det antagna förfrågningsunderlaget, valfrihet enligt LOV, med
att extern utförare ska förhålla sig till av Ale kommun antagna styrdokument
gällande heltid som norm samt delade turer.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sektorns förslag avseende första attsatsen i
beslutsförslaget och finner att socialnämnden beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras i enlighet med
Christer Pålssons (V) yrkande avseende andra attsatsen i beslutsförslaget och
finner att socialnämnden beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Administrativ chef, sektor socialtjänst
För kännedom

Kommunjurist

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-09

SN § 63

Dnr S.N.2021.73

Lokalbehovsanalys
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta behovsanalys för lokaler och bostäder 20232032.
Sammanfattning
Ale kommun reviderar årligen lokalförsörjningsplanen där det samlade
framtida behovet av lokaler och bostäder för den kommande tioårsperioden
beskrivs. Socialnämnden har i uppdrag att ta fram underlag till
lokalförsörjningsplanen genom lokalbehovsanalys för motsvarande period.
Merparten av redovisade behov kvarstår från tidigare behovsanalyser, dock
något lägre i år under förutsättning att planerade boenden färdigställs enligt
tidsplan. Några behov är också tillfälligt lösta.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Behovsanalys för lokaler och bostäder 2023-2032, 2021-0810
Behovsanalys lokaler och bostäder 2023-2032, 2021-06-22
KPR Samråds remissyttrande, 2021-08-04
Remissvar från föreningarna i rådet för funktionshinderfrågor, 2021-07-05
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Servicenämnden
För kännedom

Rådet för funktionshinderfrågor
Kommunala pensionärsrådet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-09

SN § 64

Dnr S.N.2021.12

Ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 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 2, 2021-04-01 till och med 2021-06-30, har två nya beslut
rapporterats in som ej verkställda inom tre månader.
Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har tre verkställts
och fyra har avslutats utan verkställighet. Sex beslut är fortsatt ej verkställda.
Se statistikrapport med rapporteringstillfälle 2021-08-25 för mer information.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, kvartal 2 2021, 2021-08-25
Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2021-08-25
Beslutet skickas till
För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevision

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-09

SN § 65

Dnr S.N.2021.13

Ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 2 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 2 2021, 2021-04-01 till 2021-06-30, har två nya beslut
rapporterats in som ej verkställda inom tre månader.
Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har inget verkställts, inget har
avslutats utan verkställighet och tretton beslut är fortsatt ej verkställda. Se
statistikrapport med rapporteringstillfälle 2021-08-25 för mer information.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 2 2021, 202108-25
Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2021-08-25
Beslutet skickas till
För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-09

SN § 66

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 2021-06-16
§§ 51-71, 2021-07-07 §§ 72-85, 2021-07-28 §§ 86-96, 2021-08-11 §§ 97,
2021-08-18 §§ 98-108 och 2021-08-23 § 109.
B. Beslut fattade inom individ- och familjeomsorgens verksamhet med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453), SoL:
2 654 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-06-01-202108-31 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:
41 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-06-01-2021-0831 inom bistånd funktionshinder.
D. Beslut fattade inom biståndsenheten med stöd av SoL:
67 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-06-01-2021-0831 inom bistånd funktionshinder.
666 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-06-01-2021-0831 inom bistånd äldreomsorg.
E. Avtal
Avtal avseende utbildningsplatser demensspecialiserad undersköterska,
undertecknat av verksamhetschef ordinärt boende 2021-06-18, S.N.202.146.
Avtal mellan Ale kommun och Yrgo avseende YH-utbildningen
Specialistutbildad undersköterska gerontologi, geritrik, demens och

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-09

rehabilitering, undertecknat av verksamhetschef ordinärt boende 2021-06-03,
S.N.2021.140.
Avtal om kvalitetsgranskning av läkemedelshantering mellan Ale kommun och
Apoteket AB, undertecknat av sektorchef 2021-06-14, S.N.2021.204.
Ramavtal larmmottagning trygghetslarm, Tunstall AB, undertecknat av
sektorchef 2021-07-13, S.N.2021.172.
Service- och underhållsavtal, dormakaba Sverige AB, undertecknat av
verksamhetschef särskilda boenden och hälso- och sjukvård 2021-06-24,
S.N.2021.139.
Yrkesresan - avtal mellan SKR och Ale kommun avseende tillgång till
kompetensutvecklingskonceptet, undertecknat av sektorchef 2021-06-30,
OAN.2020.402.
F. Yttrande
Samrådsyttrande detaljplan för bostäder inom Nödinge-Stommen 7:1 m.fl, Ale
kommun, Västra Götaland län, undertecknat av sektorchef 2021-08-24,
S.N.2021.145.
Yttrande gällande ansökan om licens till spel på värdeautomater på Köpmans
Hytta, Surte, undertecknat av enhetschef enheten för ledningsstöd och
utveckling 2021-06-16, S.N.2021.133.
G. Beslut tobaksärende
Beslut om avskrivning, undertecknat av enhetschef enheten för ledningsstöd
och utveckling 2021-06-07, S.N.2021.124.
Beslut beviljande av försäljningstillstånd tobak, undertecknat av enhetschef
enheten för ledningsstöd och utveckling 2021-06-28, S.N.2021.138.
H. Deltagande i kurser och konferenser för ledamöter i nämnden
Beslut att bevilja ledamot att deltaga i seminarium, undertecknat av
ordföranden 2021-06-10.
Beslut att bevilja ledamot att deltaga i seminarium, undertecknat av
ordföranden 2021-06-10.
Beslut att bevilja ledamot att deltaga i seminarium, undertecknat av
ordföranden 2021-06-10.
Beslut att bevilja ledamot att deltaga i seminarium, undertecknat av
ordföranden 2021-06-10.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-09

Beslutsunderlag
Sammanställning delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen,
daterad 2021-09-06
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten funktionshinder,
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
daterad 2021-09-06
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten funktionshinder,
enligt socialtjänstlagen (2001:453), daterad 2021-09-06
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten äldreomsorg, enligt
socialtjänstlagen (2001:453), daterad 2021-09-06
Avtal avseende utbildningsplatser demensspecialiserad undersköterska, 202106-18
Avtal avseende YH-utbildningen Specialistutbildad undersköterska
gerontologi, geritrik, demens och rehabilitering, 2021-06-03
Avtal om kvalitetsgranskning av läkemedelshantering, 2021-06-14
Ramavtal larmmottagning trygghetslarm, 2021-07-13
Service- och underhållsavtal, 2021-06-24
Avtal Yrkesresan, 2021-06-30
Samrådsyttrande, 2021-08-24
Yttrande gällande ansökan om licens till spel på värdeautomater, 2021-06-16
Beslut om avskrivning i tobaksärende, 2021-06-07
Beslut beviljande av försäljningstillstånd tobak, 2021-06-28
4 stycken beslut att bevilja ledamot att deltaga i seminarium, 2021-06-10

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

15(16)

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-09

SN § 67

Dnr S.N.2021.6

Redovisning av underrättelser och beslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisade underrättelser och beslut.
Sammanfattning
Följande underättelser och beslut har inkommit under perioden 2021-06-04 till
och med 2021-09-01:
A. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-08:
- KS § 133 Reviderade riktlinjer för intern kontroll
- KS § 137 Återrapportering av heltid som norm
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-31:
- KS § 170 Kommunstyrelsens sammanträdestider 2022
- KS § 178 Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig och ringa betydelse
B. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-21:
- KF § 164 Budget och verksamhetsplan Ale kommun 2022-2025
- KF § 170 Reviderade riktlinjer för intern kontroll
C. Protokoll från servicenämndens sammanträde 2021-04-27
- SERN § 39 Tilläggsäskande investering LSS Nol
Protokoll från servicenämndens sammanträde 2021-06-08:
- SERN § 45 Avsiktsförklaring mellan Alebyggen och Ale kommun avseende
LSS-boende Utby 20:48
- SERN § 46 Avyttring av fastigheten Nödinge 5:116, Pigegårdsvägen Nödinge
D. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO:
- 2021-06-14, OAN.2020.267,
- 2021-07-13, OAN.2020.332,
- 2021-07-13, OAN.2020.333

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

16(16)

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-09

SN § 68

Dnr S.N.2021.3

Information och övriga frågor
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Sektorchef Ebba Gierow informerar om att sektor socialtjänst har fortsatt
smittspårning inom aktuella verksamheter avseende covid-19. Sektorn har en
person i våra målgrupper som har smittats av covid-19 och denne är ej
vaccinerad.
Elaine Björkman (S) ställer fråga avseende användningen av beviljade
stimulansmedel för äldreomsorgen. Verksamhetschef särskilda boenden och
hälso- och sjukvård Ann-Sofie Borg informerar om att återrapportering av
detta kommer att ske vid dels tillitsdialog och dels vid den ekonomiska
uppföljningen för augusti.
Ordförande informerar om att han, Dennis Ljunggren (S) och sektorchef Ebba
Gierow har träffat ledningen på Krokstorp, med anledning av missnöje mot
verksamheten som har förekommit under en längre tid. Ledningen har arbetat
med att förbättra verksamheten, vilket har lett till positiva resultat.
Ordförande lyfter pågående tillitsdialoger med sektorns verksamheter och hur
återrapporteringen till nämnden ska ske.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

