1(22)

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

Plats och tid

Konferensrum, Ahlafors fabriker, Alafors
kl. 08.30-13.20

Beslutande

Tyrone Hansson (FIA), ordförande
Lars Kopp (M), 2:e vice ordförande
Elaine Björkman (S)
Renée Palmnäs (FIA)
Christer Pålsson (V)
Puck Jonson Palm (SD)
Rune Karlsson (SD)
Inga-Lena Lindenau (L)

Tjänstgörande
ersättare

Christina Magnusson Wallöe (S) ersätter Dennis
Ljunggren (S)
Krister Hemström Bergenhus (S) ersätter Karin
Heimdal (S)
Kristina Fogelklou (M) ersätter Jenny Sandkvist (MP)

Närvarande
ersättare

Ann-Sofie Hellvard (V)
Hanna Bendz (C)
Annica Westdahl Eriksson (SD)

Övriga närvarande

Se sida 2

Utses att justera

Elaine Björkman

Justeringens plats
och tid

Järnkontoret, Nödinge, [2021-10-20 kl. 12.00]

Paragrafer

§§ 71 - 81

Underskrifter

Sekreterare
Kristin Johansson
Ordförande
Tyrone Hansson
Justerande
Elaine Björkman
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

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
Mattias Leufkens, administrativ chef enheten för
ledningsstöd och utveckling
Sandra Olsson, enhetschef
bemanningsplaneringsenheten
Helena Wixe, controller, närvarande via ljud- och
bildöverföring

Jenny Erixon, controller, närvarande via ljud- och
bildöverföring

Hanna Kämpe, verksamhetsutvecklare enheten för
ledningsstöd och utveckling
Ulrika Sten Sporrong, enhetschef arbetsmarknads- och
försörjningsstödsenheten
Birgitta Lundqvist, planeringssekreterare enheten för
ledningsstöd och utveckling, närvarande via ljud- och
bildöverföring

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-13

Tillkännages från och med

2021-10-22

Tillkännages till och med

2021-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Järnkontoret, Nödinge

Intygar

Kristin Johansson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

Innehåll

SN § 71 Fastställande av föredragningslista

5

SN § 72 Återrapportering av tillitsdialoger

6

SN § 73 Delårsbokslut 2, 2021 samt uppföljning
internkontrollplan

SN § 74 Kommunalt stöd till föreningar för
stödanställningar

7-8

9 - 11

SN § 75 Modellbeskrivning för livsstilsmottagningar
i SIMBA-området

12 - 13

SN § 76 Modellbeskrivning för socialmedicinska
mottagningar i SIMBA-området

14 - 15

SN § 77 Återöppning av avdelningen Nordäng på
Klockareängens särskilda boende,
Skepplanda

16

SN § 78 Socialnämndens sammanträdestider 2022

17 - 18

SN § 79 Anmälan av delegeringsbeslut

19 - 20

SN § 80 Redovisning av underrättelser, beslut och
domar

21

SN § 81 Information och övriga frågor

22

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

SN § 71

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: 2021-10-13

SN § 72

Dnr OAN.2020.386

Återrapportering av tillitsdialoger
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna återrapportering av tillitsdialoger.
Sammanfattning
Förtroendevalda återrapporterar avseende genomförda tillitsdialoger, gällande
sektor socialtjänsts olika verksamhetsområden.
Lars Kopp (M), Inga-Lena Lindenau (L) och Annica Westdahl Eriksson (SD)
återrapporterar från tillitsdialogen avseende verksamhetsområde funktionsstöd.
Elaine Björkman (S), Kristina Fogelklou (M), Krister Hemström Bergenhus (S)
och Ann-Sofie Hellvard (V) återrapporterar från tillitsdialogen avseende
verksamhetsområde individ- och familjeomsorg.
Rune Karlsson (SD) och Renée Palmnäs (FIA) återrapporterar från
tillitsdialogen avseende verksamhetsområde särskilda boenden och hälso- och
sjukvård.
Christer Pålsson (V), återrapporterar från tillitsdialogen avseende ordinärt
boende.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

SN § 73

Dnr S.N.2021.14

Delårsbokslut 2, 2021 samt uppföljning
internkontrollplan
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut 2, 2021 samt uppföljningen av internkontrollplanen.
Sammanfattning
I inledningen till kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2021 anges att denna
ska följas upp genom dialoger där ”prioriteringar tydliggörs och förmågor,
lärande och engagemang tillvaratas, vilket i sin tur stimulerar delaktighet,
förståelse, och samverkan.” I enlighet med detta har därför uppföljning per
delår 2 gjorts i form av dialog mellan ledningsgrupp för respektive
verksamhetsområde samt representanter från nämnden. Kompetensförsörjning,
kompetensutveckling och samverkan är genomgående teman för samtliga
verksamheter.
Sektor socialtjänst har ett positivt utfall under perioden och även en positiv
prognos för helåret. Skillnaden mellan utfall och prognos förklaras till stor del
av att sektorn beräknar nyttja statsbidragen för äldre så långt möjligt och
sannolikt ska eventuella outnyttjade medel återbetalas. Utöver detta påverkas
utfallet även av statlig överkompensation för sjuklönekostnader till följd av
pandemin och i förväg uppbokade kostnader som i verkligheten blivit något
lägre än förväntat.
Inom alla fyra verksamhetsområdena finns dock utmaningar med bäring på
ekonomin. För samtliga gäller att det under 2021 ryms väl i sektorns samlade
ekonomi, men kommer att innebära stora utmaningar för 2022. Det återstår
ännu att se vilka nationella satsningar som kommer att göras i sektorns olika
verksamhetsdelar och vilken eventuell påverkan det får.
Gällande uppföljning av internkontrollplanen visar de uppföljande kontroller
som gjorts på mindre eller inga avvikelser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Delårsbokslut 2, 2021 samt uppföljning internkontrollplan,
2021-09-24
Delårsbokslut 2, 2021
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021, DB 2

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

SN § 74

Dnr OAN.2020.366

Kommunalt stöd till föreningar för stödanställningar
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
att besluta att socialnämnden inte ska erbjuda kommunalt stöd till föreningar
som anställer personer med lönebidrag från Arbetsförmedlingen.
Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens beslut 1993-11-11 ska kommunalt stöd ges till
föreningar som ett rehabiliteringsinstrument för individer med någon form av
"arbetshandikapp". Det kommunala stödet har i stor utsträckning betalats ut
under flera år till samma föreningar och med samma arbetstagare, vilket idag
är sex personer. För likvärdighetsprincipen anser sektor socialtjänst att budget
för kommunalt stöd kan användas på annat sätt. Fler individer kan ta del av
möjlighet till anställning med individinriktade insatser och en mer flexibel
möjlighet att nyttja budget för kommunalt stöd. Det kan till exempel vara
truckutbildning, delar av körkort, skyddsutrustning, kursmaterial, västtrafikkort
med mera. Personer med svagast ställning på arbetsmarknaden; unga utan
grundskole- eller gymnasieskolebetyg, utrikes födda och personer med psykisk
funktionsnedsättning kan ges möjlighet till kompetenshöjande insatser utifrån
sina individuella förutsättningar och behov. Det kan även öppna möjligheten
för småföretagare att kunna anställa, genom att få rustad arbetskraft genom
kompetenshöjande insatser för arbetssökande med arbetshinder.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kommunalt stöd till föreningar för stödanställningar, 202109-24
Protokoll 2021-01-27 - OAN § 9 Kommunalt stöd till föreningar för
stödanställningar
Faktablad från Arbetsförmedlingen om lönebidrag för anställning, 2020-01-01
Förteckning över föreningar som får kommunalt stöd från kommunen för
lönebidragsanställningar, 2021-09-09
Policy lönebidragshantering för föreningsanställda, 1993-11-11
Riktlinjer för beviljande av kommunalt lönestöd till föreningar som har
lönebidragsanställda, 2011-09-28

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

Yrkande
Renée Palmnäs (FIA), Lars Kopp (M), Kristina Fogelklou (M) Puck Jonson
Palm (SD) och Rune Karlsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Elaine Björkman (S), Krister Hemström Bergenhus (S) och Christer Pålsson
(V) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och dels på Elaine
Björkman (S), Krister Hemström Bergenhus (S) och Christer Pålsson (V)
yrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag.
Nej-röst för avslag till förvaltningens förslag.
Med sju ja-röster mot fyra nej-röster finner ordföranden att socialnämnden
beslutar att bifalla förvaltningens förslag.
Omröstningsresultat

Ledamot/tjänstgörande ersättare

JA

Tyrone Hansson (FIA)

X

Christina Magnusson Wallöe (S)
Lars Kopp (M)

NEJ

X
X

Elaine Björkman (S)

X

Krister Hemström Bergenhus (S)

X

Renée Palmnäs (FIA)

X

Kristina Fogelklou (M)

X

Christer Pålsson (V)

X

Puck Jonson Palm (SD)

X

Rune Karlsson (SD)

X

Inga-Lena Lindenau (L)

X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
För kännedom

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Enhetschef arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

SN § 75

Dnr S.N.2021.190

Modellbeskrivning för livsstilsmottagningar i SIMBAområdet
Beslut
Socialnämnden beslutar
att upphäva omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2019-09-12 OAN §
150 (Dnr OAN 2019.162) avseende modellbeskrivning för
livsstilsmottagningar i SIMBA-området,
att notera informationen och uppdra åt sektor socialtjänst att fortsätta det
pågående arbetet med att starta Mini-Mariamottagning ihop med Västra
Götalandsregionen.
Sammanfattning
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-09-12 att anta
modellbeskrivning för livsstilsmottagningar i SIMBA-området.
Livsstilsmottagningarnas övergripande mål var att motverka substans- och
spelbruk bland barn, ungdomar och unga vuxna upp till 25 år. Intentionen var
sedan att Västra hälso- och sjukvårdsnämnden skulle teckna samverkansavtal
med berörda kommuner så fort de kommit överens om samverkansformerna.
Dessvärre meddelade regionen i slutet av 2019 att de saknade medel för att
starta upp livsstilsmottagningar enligt den modell som tagits fram. Istället har
regionen som ambition att utöka befintligt koncept med MiniMariamottagningar till att omfatta hela regionen utifrån regionens uppdrag om
att stå för en likvärdig vård.
Konceptet för Mini-Maria bedöms inte skilja sig nämnvärt jämfört med
modellen för livsstilsmottagningar, som nämnden tidigare ställt sig bakom. En
tätare samverkan med regionen kring varje enskild individ i målgruppen
bedöms som önskvärt och därmed föreslår förvaltningen att nämndens tidigare
beslut gällande livsstilsmottagningar upphävs till förmån för etablerandet av en
Mini-Mariamottagning istället.
Ett nytt beslut i den politiska samrådsgruppen i SIMBA har fattats 2021-09-06
där man river upp tidigare beslut om livsstilsmottagning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Modellbeskrivning för livsstilsmottagningar i SIMBAområdet, 2021-09-24
Protokoll med beslut 2021-09-06 Politisk samrådsgrupp SIMBA

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

13(22)

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Enhetschefer stöd- och behandlingsenheten
För kännedom

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

SN § 76

Dnr S.N.2021.191

Modellbeskrivning för socialmedicinska mottagningar i
SIMBA-området
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera Västra Götalandsregionens beslut om att tills vidare pausa allt arbete
med de socialmedicinska mottagningarna tills en utvärdering genomförts av
den mottagning som varit igång genom ett samverkansavtal mellan regionen
och Alingsås kommun (se Protokoll 2020-09-25 Västra hälso- och
sjukvårdsnämnden § 205 Översyn av modellen för socialmedicinska
mottagningar),
att notera beslutet i den politiska samrådsgruppen inom SIMBA om att riva
upp tidigare fattat beslut angående gemensam samverkansmodell i avvaktan på
utvärderingen av arbetssättet som testas inom SIMBA,
att notera att sektor socialtjänst arbetar på inom ramen för befintlig
verksamhet.
Sammanfattning
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-05-02 OAN § 45 att
anta modellbeskrivningen för socialmedicinska mottagningar i SIMBAområdet. Syftet med modellbeskrivningen var att få en mer likriktad och
organiserad integrering av samtliga socialmedicinska mottagningar i SIMBAområdet.
2020-09-25 beslutade Västra Götalandsregionen (genom Västra hälso- och
sjukvårdsnämnden) att pausa allt arbete med de socialmedicinska
mottagningarna tills en utvärdering genomförts av den mottagning som varit
igång genom ett samverkansavtal mellan regionen och Alingsås kommun. Med
anledning av detta beslut kan inte den antagna modellbeskrivningen
genomföras fullt ut och ett beslut att riva upp tidigare fattat beslut togs 202109-06 av den politiska samrådsgruppen inom SIMBA.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Modellbeskrivning för socialmedicinska mottagningar i
SIMBA-området, 2021-09-24
Protokoll 2020-09-25 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden § 205 Översyn av
modellen för socialmedicinska mottagningar

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

Protokoll med beslut 2021-09-06 Politisk samrådsgrupp SIMBA
Beslutet skickas till
För kännedom

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Enhetschefer stöd- och behandlingsenheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

SN § 77

Dnr S.N.2021.213

Återöppning av avdelningen Nordäng på
Klockareängens särskilda boende, Skepplanda
Beslut
Socialnämnden beslutar
att uppdra åt sektor socialtjänst att återöppna avdelningen Nordäng på
Klockareängens särskilda boende.
Sammanfattning
Under 2018 hade sektor socialtjänst en överkapacitet av bostäder inom särskilt
boende för äldre, vilket ledde till att 28 bostäder stängdes och har sedan dess
förblivit stängda. Med anledning av att besluten om särskilt boende ökat
kraftigt ser sektorn nu ett akut behov av fler bostäder inom särskilt boende.
Den bästa lösningen för att möta detta behov är att återöppna en av de stängda
avdelningarna; Nordäng med åtta bostäder på Klockareängens särskilda boende
i Skepplanda.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Återöppning av avdelningen Nordäng på Klockareängens
särskilda boende, Skepplanda, 2021-09-28
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Verksamhetschef särskilda boenden och hälso- och sjukvård
Enhetschefer Klockareängens särskilda boende
För kännedom

Sektorchef sektor socialtjänst
Controllers sektor socialtjänst
Sektor service

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

SN § 78

Dnr S.N.2021.209

Socialnämndens sammanträdestider 2022
Beslut
Socialnämnden beslutar
att under 2022 sammanträda följande datum och tider:

Torsdag den 20 januari

klockan 08.30

Torsdag den 17 februari

klockan 08.30

Torsdag den 31 mars

klockan 08.30

Torsdag den 28 april

klockan 08.30

Torsdag den 16 juni

klockan 08.30

Torsdag den 8 september

klockan 08.30

Torsdag den 6 oktober

klockan 08.30

Torsdag den 17 november

klockan 08.30

Torsdag den 15 december

klockan 08.30

Sammanfattning
Förslag på sammanträdestider för socialnämnden för 2022 har utarbetats av
sektor socialtjänst. Förslaget utgår i möjligaste mån från beslutade
sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, samt
deadlines för ekonomisk uppföljning.
Under månaderna maj, juli och augusti finns inget förslag på sammanträden.
Det föreslås att socialnämnden ska sammanträda följande datum och tider
under 2022:
Torsdag den 20 januari

klockan 08.30

Torsdag den 17 februari

klockan 08.30

Torsdag den 31 mars

klockan 08.30

Torsdag den 28 april

klockan 08.30

Torsdag den 16 juni

klockan 08.30

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

Torsdag den 8 september

klockan 08.30

Torsdag den 6 oktober

klockan 08.30

Torsdag den 17 november

klockan 08.30

Torsdag den 15 december

klockan 08.30

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Socialnämndens sammanträdestider 2022, 2021-09-24
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Nämndsekreterare
För kännedom

Ledamot och ersättare socialnämnden
Sektorledning
Staben, enheten för ledningsstöd och utveckling
Enhetschefer
Controllers
Samtliga nämnder
Kommunrevisionen
Fackliga med närvarorätt
Tillståndsenheten Göteborgs Stad

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

SN § 79

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 2021-09-08
§§ 110-124, 2021-09-20 § 125 och 2021-09-29 §§ 126-148.
B. Beslut fattade inom individ- och familjeomsorgens verksamhet med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453), SoL:
971 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-09-01--202109-30 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:
13 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-09-01--2021-0930 inom bistånd funktionshinder.
D. Beslut fattade inom biståndsenheten med stöd av SoL:
35 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-09-01--2021-0930 inom bistånd funktionshinder.
308 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-09-01--202109-30 inom bistånd äldreomsorg.
E. Avtal
Änggatans trygghetsboende - Ansvarsfördelning Alebyggen och Ale kommun,
undertecknat av sektorchef 2021-10-05, S.N.2021.229.
F. Yttrande
Samrådsyttrande detaljplan för skolverksamhet inom del av Nol 2:145 och Nol
18:1, Ale kommun, Västra Götaland län, undertecknat av sektorchef 2021-1004, S.N.2021.217.
Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

Beslutsunderlag
Sammanställning delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen,
daterad 2021-10-08
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten funktionshinder,
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
daterad 2021-10-08
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten funktionshinder,
enligt socialtjänstlagen (2001:453), daterad 2021-10-08
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten äldreomsorg, enligt
socialtjänstlagen (2001:453), daterad 2021-10-08
Överenskommelse om ansvarsfördelning avseende Änggatans trygghetsboende
mellan Alebyggen och Ale kommun, undertecknat av sektorchef 2021-10-05
Samrådsyttrande, 2021-10-04

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

SN § 80

Dnr S.N.2021.6

Redovisning av underrättelser, beslut och domar
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisade underrättelser, beslut och domar.
Sammanfattning
Följande underättelser, beslut och domar har inkommit under perioden 202109-02 till och med 2021-10-06:
A. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-13:
- KF § 187 Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck för
Ale kommun
- KF § 193 Avsiktsförklaring mellan Alebyggen och Ale kommun
- KF § 194 Reglementesförändringar med anledning av omorganisering av
bostadsanpassning och färdtjänst
- KF § 196 Sammanträdestider 2022
B. Kommunrevisionen
- Uppföljning av 2018 och 2019 års granskningar, inkommen 2021-09-21,
S.N.2021.224
- Uppföljning av granskning av brandskyddsarbetet, inkommen 2021-09-21,
S.N.2021.224
C. Domar
- Dom 2021-09-06 från Förvaltningsrätten i Göteborg avseende tobakstillstånd,
OAN.2020.290
- Dom 2021-09-13 från Alingsås tingsrätt avseende särskilt förordnad
vårdnadshavare, S.N.2021.10
D . Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO:
- 2021-09-27, S.N.2021.74
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

SN § 81

Dnr S.N.2021.3

Information och övriga frågor
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Christer Pålsson (V) ställer fråga avseende återkopplingen av återremissen av
förfrågningsunderlaget LOV hemtjänst. Sektor socialtjänst uppger att
återkoppling kommer att ske på nästkommande nämndsammanträde.
Christer Pålsson (V) informerar om möte med Ale Kontakt- och
stödverksamhet. Föreningen anser att de har haft ett bra samarbete med
kommunen. Gott samarbete med trygghetsvärdarna på boendena. Träffats
utomhus på grund av pandemin. Föreningen har önskemål om fler bänkar
utomhus på lämpliga platser.
Ordföranden informerar om att Kommunala pensionärsrådet ska börja
sammanträda igen, med början nu på måndag den 18 oktober 2021.
Elaine Björkman (S) frågar om det finns någon ny information att tillgå
gällande fria lokaler för pensionärsföreningar. Ordförande informerar om att
ärendet kommer att tas upp på kommande sammanträde med Kommunala
pensionärsrådet.
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