
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
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Lars Kopp (M), ej §§ 33-34
Elaine Björkman (S)
Karin Heimdal (S), ej §§ 33-34
Renée Palmnäs (FIA)
Jenny Sandkvist (MP)
Christer Pålsson (V)
Puck Jonson Palm (SD)
Inga-Lena Lindenau (L)

Tjänstgörande
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ersättare

Annica Westdahl Eriksson (SD) ersätter Rune Karlsson
(SD)
Sandi Nordin (S) ersätter Karin Heimdal (S) §§ 33-34
Kristina Fogelklou (M) ersätter Lars Kopp (M) §§ 33-
34
Monika Hermansson Westberg (S)
Krister Hemström Bergenhus (S)
Birgit Hansson (KD)
Hanna Bendz (C)
Eva Lans Samuelsson (L)

Övriga närvarande Se sida 2

Utses att justera Dennis Ljunggren

Justeringens plats
och tid

Ale seniorcentrum, Älvängen, 2022-03-31

Paragrafer §§ 26 - 34

Underskrifter

Sekreterare

Kristin Johansson
Ordförande

Tyrone Hansson
Justerande

Dennis Ljunggren
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

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
Jennifer Pettersson, planeringssekreterare
säkerhetsfrågor

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

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2022-03-31

Tillkännages 2022-04-01--2022-04-23

Förvaringsplats för protokollet Järnkontoret, Nödinge

Intygar

Kristin Johansson
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 29 Dnr S.N.2022.30

Revidering av socialnämndens delegeringsordningen

avseende polisanmälan

Beslut

Socialnämnden beslutar

att anta revidering av socialnämndens delegeringsordning, i enlighet med
nedanstående,

att den reviderade delegeringsordningen ska träda i kraft 2022-04-01,

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Anmälan till polis och överförmyndarnämnden

Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

1 Polisanmäla brott
som hindrar
nämndens
verksamhet

12 kap. 10 § SoL,
10 kap. 2 § OSL

Verksamhetschef Sektorchef Exempelvis hot och
våld mot personal,
inbrott, stöld,
skadegörelse
avseende nämndens
egendom.

Ordförande och vice
ordförande ska
informeras om
anmälan avseende
brott av allvarligare
art. Detta ska ske
skyndsamt efter att
polisanmälan har
gjorts.

2 Göra anmälan till
Polismyndigheten
om det kan
misstänkas att
bidragsbrott har
begåtts

6 § bidragsbrottsla-
gen (2007:612)

Verksamhetschef Sektorchef Ordförande och vice
ordförande ska
informeras om
anmälan avseende
brott av allvarligare
art. Detta ska ske
skyndsamt efter att
polisanmälan har
gjorts.

3 Polisanmäla
misstanke om vissa
brott mot
underåriga (under
18 år) samt vissa

12 kap. 10 § SoL,
10 kap. 21-23 §§
OSL

Enhetschef Verksamhetschef Anmälningsplikt
enligt 14 kap. 1 §
SoL.

Avser exempelvis
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

grövre brott misstanke om brott
enligt 3, 4 och 6 kap.
BrB eller lagen
(1982:316) med
förbud mot
könsstympning av
kvinnor, misstanke
om brott för vilket
inte är föreskrivet
lindrigare straff än
fängelse i ett år.

Ordförande och vice
ordförande ska
informeras om
anmälan avseende
brott av allvarligare
art. Detta ska ske
skyndsamt efter att
polisanmälan har
gjorts.

Sammanfattning

Sektor socialtjänst har tagit fram ett förslag till revidering av socialnämndens
delegeringsordning avseende polisanmälan gällande brott som hindrar
nämndens verksamhet, bidragsbrott samt misstanke om vissa brott mot
personer under 18 år samt vissa grövre brott. Förslaget är bättre anpassat till
sektorns verksamheters behov av att snabbt, effektivt och rättssäkert kunna
anmäla brott till Polismyndigheten.

Sektorn föreslår socialnämnden att anta förslag till revidering av
delegeringsordning och att denna träder i kraft 2022-04-01.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Revidering av socialnämndens delegeringsordning avseende
polisanmälan, 2022-03-18

Bilaga Revideringar av socialnämndens delegeringsordning avseende
polisanmälan

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Nämndsekreterare
Systemförvaltare Treserva
För kännedom

Sektorledning
Enhetschefer inom sektor socialtjänst
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 30 Dnr S.N.2022.30

Revidering av socialnämndens delegeringsordningen

avseende lägerverksamhet enligt SoL

Beslut

Socialnämnden beslutar

att anta revidering av socialnämndens delegeringsordning, i enlighet med
nedanstående,

att den reviderade delegeringsordningen ska träda i kraft 2022-04-01,

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilda beslut och kostnader för barn och familjer

Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

6 Bistånd åt barn och
ungdomar i form av
lägerverksamhet

- upp till 60 dygn per år

- därutöver

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

1:e
socialsekreterare

1:e socialsekreterare

Enhetschef IFO

Sammanfattning

Sektor socialtjänst har tagit fram ett förslag till revidering av socialnämndens
delegeringsordning avseende bistånd till barn och ungdomar i form av
lägerverksamhet enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL

Sektorn bedömer att förslaget är väl anpassat till verksamhetens behov och
föreslår socialnämnden att anta förslag till revidering av delegeringsordning
och att denna träder i kraft 2022-04-01.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Revidering av socialnämndens delegeringsordning avseende
lägerverksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 2022-03-18
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Nämndsekreterare
Systemförvaltare Treserva
För kännedom

Enhetschef familjehems- och familjerättsenheten
Enhetschef barn- och ungdomsenheten
1:e socialsekreterare familjehems- och familjerättsenheten
1:e socialsekreterare barn- och ungdomsenheten
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 31 Dnr S.N.2022.30

Revidering av socialnämndens delegeringsordning

avseende beslut om bistånd enligt lagen (1994:137)

om mottagande av asylsökande m.fl., LMA

Beslut

Socialnämnden beslutar

att anta revidering av socialnämndens delegeringsordning, i enlighet med
nedanstående,

att den reviderade delegeringsordningen ska träda i kraft 2022-04-01,

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

1 Bistånd enligt LMA 3 a, 13-18 §§
LMA

Socialsekreterare 1:e socialsekreterare

Sammanfattning

EU har utifrån kriget i Ukraina beslutat att aktivera det s.k.
massflyktsdirektivet (rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001) och det
innebär att flyktingar från Ukraina under vissa förutsättningar har rätt till
tillfälligt skydd genom tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU.

För det fall massflyktingar inte har egna medel kan de ansöka om ekonomiskt
stöd från Migrationsverket enligt lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl, LMA. Ansökan om ekonomiskt stöd kan göras antingen
genom personligt besök på Migrationsverket eller genom att
ansökningsblankett skickas med post till Migrationsverket.

Migrationsverket har det huvudsakliga ansvaret för att bistånd lämnas enligt
LMA, 3 a § 1 st LMA. När det gäller exempelvis flyktingar från Ukraina som
kommer till Sverige med stöd av massflyktsdirektivet kan det dock bli aktuellt
för kommunen att besluta om bistånd enligt LMA, 3 a § 3 st LMA. Detta kan
bli aktuellt när Migrationsverkets förmåga är "otillräcklig", prop. 2001/02:185
s. 104. Migrationsverkets mottagandeförmåga framgår av statsbudgeten vilken
fastställs årligen av riksdagen. I fall med massiv tillströmning av flyktingar till
Sverige kan Migrationsverkets mottagningsförmåga vara otillräcklig. I ovan
nämnd proposition anges att i de fall Migrationsverkets förmåga att ta emot
flyktingar är otillräcklig bör kommunen därför till att börja med ansvara för att
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

flyktingar får det stöd som anses skäligt fram tills att Migrationsverket kan
överta ansvaret. Det kan bli aktuellt för kommunen att besluta om bistånd
enligt LMA, om det exempelvis är så att beslut om ekonomiskt stöd från
Migrationsverket dröjer. Om flyktingen saknar egna medel i väntan på
ersättning från Migrationsverket är denne hänvisad att ansöka om bistånd i den
kommun denne vistas i. Det bistånd enligt LMA som det kan bli aktuellt är
exempelvis akut matpeng i avvaktan på tid och beslut hos Migrationsverket.

Att besluta om bistånd enligt LMA är något som inte finns delegerat i
socialnämndens delegeringsordning, varför ett behov av detta finns och särskilt
med beaktande av massflyktingar från Ukraina. Sektor socialtjänsts förslag är
att socialnämnden delegerar sin beslutanderätt avseende beslut om bistånd
enligt LMA till socialsekreterare med 1:e socialsekreterare som ersättare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Revidering av socialnämndens delegeringsordning avseende
beslut om bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,
LMA, 2022-03-30

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Nämndsekreterare
Systemförvaltare Treserva
För kännedom

Enhetschefer arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten
1:e socialsekreterare försörjningsstöd
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 32 Dnr S.N.2021.224

Svar till kommunrevisionen gällande revisionsrapport

uppföljande granskning av brandskyddsarbetet

Beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna svaret och skicka det till kommunrevisionen,

att omedelbart justera paragrafen.

Sammanfattning

Den 21 september 2021 inkom Ernst and Young, på uppdrag av
kommunrevisionen, med uppföljande frågor på tidigare utförd granskning av
brandskyddet under 2018. Sektorn fick möjlighet att besvara uppföljande
frågor kring det fortsatta arbetet med rekommendationer för brandskyddet.
Sammanställningen av svaren redovisades för kommunrevisionen, som i en
granskningsrapport konstaterar att det återstår två rekommendationer att jobba
vidare med. Dels säkerställa att brandskyddet följs upp och återrapporteras
årligen till socialnämnden, dels utvärdera och följa upp samtliga rapporterade
avvikelser under en sexmånadersperiod i syfte att ta fram underlag för hur den
övergripande styrningen av brandskyddsarbetet ska stärkas.
Kommunrevisionen vill vidare ha svar på följande frågor:

· Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de
rekommendationer som redovisas i rapporten?

· När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras
åtgärderna att vara genomförda?

· Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att
genomföra beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer
som redovisas i rapporten?

Sektor socialtjänst håller på att framarbeta formen och rutinerna för en
årssummering av brandskyddsarbetet. Årssummeringen kommer redovisa
främst större händelser inom brandskyddsarbetet, åtgärder kopplade till dessa
samt tillbud för brandskyddet. Syftet med summeringen är att ge en
överskådlig bild över sektorns brandskyddsarbete samt dess
förbättringsområden. Summeringen kommer systematiskt redovisas för
socialnämnden varje år med start i slutet på 2022/ början 2023.
Årssummeringen sammanställs varje höst och ansvarig för årssummeringen är
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

enheten för ledningsstöd och utveckling i samverkan med sektorsledningen och
säkerhetsombuden.

Under hela 2021 rapporterades inga tillbud kopplat till brandskyddet. Det
medför svårigheter att kunna följa upp tillbuden under en sexmånaders period.
I det fortsatta arbetet för att utveckla tillbudsrapporteringen gällande
brandskyddet så kommer kommunens säkerhetsenhet, på den interna SBA-
utbildningen, informera extra om vikten av att tillbudsrapportera. Tillbuden
kommer att sammanställas som statistik i den årliga summeringen av
brandskyddet som redovisas för socialnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Svar till kommunrevisionen gällande revisionsrapport
uppföljande granskning av brandskyddsarbetet, 2022-03-18

Skrivelse från kommunrevisionen avseende revisionsrapport - Uppföljande
granskning av brandskyddsarbetet

Revisionsrapport 2021- uppföljande granskning av brandskyddsarbetet 2018
Ale kommun, december 2021

Skrivelse från kommunrevisionen avseende revisionsrapport - Uppföljande
granskning av brandskyddsarbetet, 2021-12-15

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunrevisionen
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 33 Dnr S.N.2022.104

Ansökan om tillstånd tills vidare för detaljhandel med

tobaksvaror, Tempo Nol, Ingvars Livs i Nol AB

Beslut

Socialnämnden beslutar

att i enlighet med 5 kap. 3 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter, LTLP, avslå Ingvars Livs i Nol AB:s, org.nr. 556198-9475, ansökan
om att bedriva detaljhandel med tobaksvaror i Tempo Nol 7072, Alevägen 39 i
Nol i enlighet med 5 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter,

att förklara paragrafen omedelbart justerad,

att översända beslutet till tillståndsenheten, miljöförvaltningen i Göteborgs
Stad för administrativ verkställighet.

Motivering till beslut

Skäl till socialnämndens beslut framgår av i ärendet upprättad utredning
daterad den 7 mars 2022.

Detta beslut kan överklagas.

Jäv

Karin Heimdal (S) och Lars Kopp (M) anmäler jäv och deltar därför inte i
handläggningen eller i beslutet.

Sammanfattning

Fråga om tillstånd att få bedriva detaljhandel med tobaksvaror.

Ingvars Livs i Nol AB har ansökt om tillstånd tills vidare för detaljhandel med
tobaksvaror i Tempo Nol 7072, Alevägen 39 i Nol i enlighet med 5 kap. 1 § lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Kommunen fattar beslut i enlighet med 5 kap. 3 § lagen om tobak och liknande
produkter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Ansökan om tillstånd tills vidare för detaljhandel med
tobaksvaror, Tempo Nol, Ingvars Livs i Nol AB, 2022-03-18

Utredning, 2022-03-07
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Tillståndsenheten, miljöförvaltningen, Göteborgs Stad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 34 Dnr S.N.2022.105

Ansökan om tillstånd tills vidare för detaljhandel med

tobaksvaror, Tempo Skepplanda, WeCan KB

Beslut

Socialnämnden beslutar

att i enlighet med 5 kap. 3 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter, LTLP, avslåWeCan KB:s, org.nr. 969754-9435, ansökan om att
bedriva detaljhandel med tobaksvaror i Tempo Skepplanda, Albotorget 5 i
Skepplanda i enlighet med 5 kap. 1 § LTLP,

att förklara paragrafen omedelbart justerad,

att översända beslutet till tillståndsenheten, miljöförvaltningen i Göteborgs
Stad för administrativ verkställighet.

Motivering till beslut

Skäl till socialnämndens beslut framgår av i ärendet upprättad utredning
daterad den 7 mars 2022.

Detta beslut kan överklagas.

Jäv

Karin Heimdal (S) och Lars Kopp (M) anmäler jäv och deltar därför inte i
handläggningen eller i beslutet.

Sammanfattning

Fråga om tillstånd att få bedriva detaljhandel med tobaksvaror.

WeCan KB har ansökt om tillstånd tills vidare för detaljhandel med
tobaksvaror i Tempo Skepplanda, Albotorget 5 i Skepplanda i enlighet med 5
kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Kommunen fattar beslut i enlighet med 5 kap. 3 § lagen om tobak och liknande
produkter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Ansökan om tillstånd tills vidare för detaljhandel med
tobaksvaror, Tempo Skepplanda, WeCan KB, 2022-03-18

Utredning, 2022-03-07
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Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Tillståndsenheten, miljöförvaltningen, Göteborgs Stad
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