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Sammanträdesdatum: 2022-02-21
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TILLKÄNNAGIVANDE
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Kristin Johansson

Justerandes sign.
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

SN § 25 Information och övriga frågor

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

SN § 14

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: 2022-02-21

SN § 15

Dnr S.N.2022.3

Ekonomisk månadsuppföljning, preliminära
lönekostnader för januari och februari 2022
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Sektorledning och controllers redovisar preliminära lönekostnader för januari
och februari 2022.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

SN § 16

Dnr S.N.2022.11

Årsredovisning 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna årsredovisning 2021, socialnämnden,
att fastställa nämndens resultat till 20 171 000 kronor.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att sektor socialtjänst visat sig vara väl
rustad att möta utmaningarna som följt av pandemin. Efter två år av
exceptionellt läge har verksamheten visat prov på stor uthållighet och förmåga
att ständigt anpassa sig utifrån förändrade förutsättningar. I relation till det som
verksamheterna planerade för det gångna året har mycket kunnat genomföras
trots begränsningar och påverkan av pandemin. Därav gör sektorn ändå
bedömningen att måluppfyllelsen för året är god eller mycket god gällande de
strategiska målsättningarna
Gällande resultatet för året är sektorns totala överskott avhängigt en rad
faktorer, inom varje verksamhetsområde finns både positiva och negativa
avvikelser.
Övergripande motsvarar den statliga ersättningen för sjukfrånvaro till följd av
pandemin
5 500 000 kronor. Av de statliga stimulansmedlen till äldreomsorgen på
10 700 000 kronor återstår 5 500 000 kronor och efter att kostnader utöver
budget för semesterlöneskuld på
1 800 000 kronor hanterats återstår 3 500 000 kronor av sektorns buffert på
totalt 5 500 000 kronor. Sammantaget förklarar detta 14 500 000 kronor av
sektorns totala överskott. Enheten för ledningsstöd och utveckling och de tre
schemaburna verksamhetsområdena genererar samtliga ett överskott, vilket
dels kompenserar individ- och familjeomsorgens underskott samt i övrigt
adderar till sektortotalens positiva resultat.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2021, 2022-01-28
Årsredovisning 2021, socialnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

Beslutet skickas till
För kännedom

Sektorledning, sektor socialtjänst

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

SN § 17

Dnr OAN.2020.354

Uppföljning internkontrollplan 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2021.
Sammanfattning
Arbetet med intern kontroll utgår från 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725)
och syftar till att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås
allvarliga fel. Resultatet av den interna kontrollen ska årligen följas upp och
rapporteras till nämnden. Internkontroll ska inte förväxlas med de risker och
egenkontroller relaterade till kvalitet och patientsäkerhet som återfinns i
nämndens årliga kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.
Internkontrollplanen för 2021 fokuserade på tre prioriterade risker;
·

 ristande kännedom och följsamhet till dataskyddsförordningen,
B
GDPR.

·

Risk för att handlingar inte diarieförs enligt gängse rutin.

·

 isk för att lokaler inte uppfyller gällande lagkrav utifrån verksamhet
R
som bedrivs.

Under året har verksamheten arbetat med uppföljande kontroller samt olika
åtgärder relaterade till riskerna. Förvaltningen gör bedömningen att arbetet
fortlöpt väl och att återrapporteringen till nämnden i och med bifogad
uppföljning härmed kan anses fullgjord.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Uppföljning internkontrollplan 2021, 2022-01-28
Uppföljning internkontrollplan 2021, socialnämnden
Beslutet skickas till
För kännedom

Kommunstyrelsen
Sektorledning, sektor socialtjänst
Enheten för ledningsstöd och utveckling

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

SN § 18

Dnr S.N.2021.262

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för 2021.
Sammanfattning
Trots att pandemin präglat verksamheterna under året har dessa ändå arbetat
vidare med de målsättningar som sattes upp för året relaterade till kvalitet- och
patientsäkerhet. Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och
mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut
som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Den som bedriver
verksamhet ska bedöma vilka processer och rutiner som behövs för att säkra att
verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten.
Processerna och rutinerna ska användas för att kunna utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet.
Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den
1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Den som bedriver
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS bör också med dokumentation som
utgångspunkt varje år upprätta en kvalitetsberättelse. Sektor socialtjänst har
upprättat en sammanhållen kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2021
för att säkerställa att verksamheter inom nämndens ansvarsområde fullgör
kraven om dokumentationsskyldighet i enlighet med SOSFS 2011:9.
Berättelsen ska även fungera som stöd för nämnden och dess verksamheter i
arbetet med att bedöma hur det systematiska kvalitets- och
patientsäkerhetsarbetet bedrivs i verksamhetens olika delar, samt tillgodose
informationsbehovet hos externa intressenter.
Förvaltningen bedömer att dokumentationsskyldigheten i enlighet med SOSFS
2011:9 är fullgjort i och med bifogad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen
och föreslår att nämnden beslutar att godkänna kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelsen för 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021, 2022-02-01
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

Beslutet skickas till
För kännedom

Sektorledning, sektor socialtjänst

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

SN § 19

Dnr S.N.2022.30

Revidering av socialnämndens delegeringsordning
utifrån hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta revidering av socialnämndens delegeringsordning, i enlighet med
nedanstående,
att den reviderade delegeringsordningen ska träda i kraft 2022-03-01.
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Nr

Beslut

Lagrum

Delegat

1

Till IVO anmäla
händelser som
har medfört eller
hade kunnat
medföra en
allvarlig
vårdskada (lex
Maria)

3 kap. 5 § 1 st
PSL,
4 § HSLF-FS
2017:41

MAS/MAR

2

Inskrivning i/
utskrivning ur
kommunal
primärvård

HSL

Sjuksköterska/
sjukgymnast/
fysioterapeut/
arbetsterapeut

EC
sjuksköterskeenh
eten, EC
rehabenheten,
VC SÄBOHS

3

Medicintekniska
produkter

LMTP

MAS/MAR

EC
sjuksköterskeenh
eten, EC
rehabenheten,
VC SÄBOHS

4

Ansvar för
grundutrustning

MAS/MAR

EC rehabenheten,
VC SÄBOHS

5

Ansvar för lokalt
läkemedelsförråd

2.5 Rutin för
kommunala
akutläkemede
lsförråd

Förrådsansvarig
sjuksköterska

Enhetschef
sjuksköterskeenh
eten, VC
SÄBOHS

6

Ansvar för den
medicintekniska

HSLF-FS
2021:52

VC respektive
verksamhet

VC kommunal
hälso- och

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Ersättare

Kommentar
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

verksamheten

7

Anmäla till IVO
om det finns
skälig anledning
att befara att en
person, som har
legitimation för
ett yrke inom
hälso- och
sjukvården och
som är verksam
eller har varit
verksam hos
vårdgivaren, kan
utgöra en fara för
patientsäkerheten

sjukvård enl. 4
kap. 2 § HSL
(sektorchef)
3 kap. 7 §
PSL

MAS/MAR i
samråd med VC
SÄBOHS

VC kommunal
hälso- och
sjukvård enl. 4
kap. 2 § HSL
(sektorchef)

Sammanfattning
Enligt 12 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, ansvarar kommunen
för en del av hälso- och sjukvården.
Sektor socialtjänst har tagit fram ett förslag till revidering av socialnämndens
delegeringsordningen avseende kommunal hälso- och sjukvård. Den nuvarande
delegeringsordningen utifrån HSL är förlegade avseende begrepp, lämplig
delegat och angivet lagrum.
Inledningsvis föreslås medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, utses som
ansvarig för anmälningsskyldigheten till Inspektionen för vård och omsorg,
IVO, avseende lex Maria jämte av nämnden redan utsedd medicinsk ansvarig
sjuksköterska, MAS. Detta är lämpligt då en anmälan avser
verksamhetsområdet rehabilitering.
När det gäller vad som tidigare benämndes "hemsjukvård" föreslås begreppet
"kommunal primärvård" användas istället. Dessutom bör delegat avseende
såväl inskrivning i som utskrivning ur kommunal primärvård kompletteras så
att, utöver sjuksköterska, även sjukgymnast, fysioterapeut och arbetsterapeut
ges denna delegation. Samtliga nämnda yrkeskategorier utgör legitimerad
personal och utför medicinsk behandling och det finns således inget som enligt
sektor socialtjänsts bedömning hindrar att dessa ges föreslagen delegation. Det
är en service till kommuninvånarna att även personal inom rehabenheten kan
skriva in och ut i kommunal primärvård.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

Utifrån samma resonemang som framförts ovan gällande lex Maria föreslår
sektor socialtjänst att även MAR ska ha delegation från nämnden att hantera
medicintekniska produkter.
Sektor socialtjänst föreslår en ny delegation som avser ansvar för
grundutrustning. Enligt Västra Götalands hjälpmedelshandbok ska vissa
verksamheter inom sektor socialtjänst, såsom särskilt boende, dagverksamhet
och vårdenheter, ha en grundutrustning av medicintekniska produkter som
omsorgspersonal behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Ansvaret för grundutrustning föreslår sektorn delegeras till MAS och MAR.
Detta följer av naturliga skäl, då dessa personer är de som har det medicinska
ansvaret i verksamheten.
Ansvaret för lokalt läkemedelsförråd föreslås fortsättningsvis vara delegerat till
förrådsansvarig sjuksköterska och hänvisning bör ske till 2.5 i Rutin för
kommunala akutläkemedelsförråd, upprättad av Västra Götalandsregionen,
som anger att endast legitimerad sjuksköterska får ha tillgång till förrådet samt
att det ska finnas en läkemedelsansvarig sjuksköterska för förrådet.
Ansvar för den medicintekniska verksamheten är i nuvarande
delegeringsordning delegerat till MAS och MAR. Ansvaret bör istället vara
delegerat till verksamhetschef för respektive verksamhetsområde.
Att anmäla legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till IVO som inte kan
utöva sitt yrke tillfredsställande på grund av sjukdom m.m. är i nuvarande
delegeringsordning delegerat till verksamhetschef särskilda boenden och hälsooch sjukvård. Numera regleras motsvarande anmälningsskyldighet i 3 kap. 7 §
PSL som säger att vårdgivaren ska göra anmälan till IVO om det finns skälig
anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälsooch sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren,
kan utgöra en fara för patientsäkerheten. Delegat bör revideras till MAS/MAR
i samråd med verksamhetschef särskilda boenden och hälso- och sjukvård.
MAS/MAR har den medicinska kompetens som behövs för bedömning, medan
verksamhetschefen särskilda boenden och hälso- och sjukvård har det
arbetsrättsliga ansvaret.
Föreslagen revidering av socialnämndens delegeringsordning utifrån HSL är
bättre anpassad till sektorns verksamhet och behovet av snabb, effektiv och
rättssäker ärendehantering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Revidering av socialnämndens delegeringsordning utifrån
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 2022-02-01
Socialnämndens delegeringsordning, 2021-10-13

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

Bilaga Revidering av socialnämndens delegeringsordning utifrån hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30)
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Nämndsekreterare
För kännedom

Sektorchef
Verksamhetschef särskilda boenden och hälso- och sjukvård
Enhetschef rehabenheten
Enhetschef sjuksköterskeenheten
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

SN § 20

Dnr S.N.2021.12

Ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 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 4, 2021-10-01 till och med 2021-12-31, har två nya beslut
rapporterats in som ej verkställda inom tre månader.
Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har fyra verkställts
och ett har avslutats utan verkställighet. Fyra beslut är fortsatt ej verkställda. Se
statistikrapport med rapporteringstillfälle 2022-01-25 för mer information.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, kvartal 4 2021, 2022-01-28
Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2022-01-25
Beslutet skickas till
För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevision

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

SN § 21

Dnr S.N.2021.13

Ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 4 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 4 2021, 2021-10-01 till 2021-12-31, har ett nytt beslut
rapporterats in som ej verkställda inom tre månader.
Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har tre verkställts, inget har
avslutats utan verkställighet och åtta beslut är fortsatt ej verkställda. Se
statistikrapport med rapporteringstillfälle 2022-01-25 för mer information.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 4 2021,
2022-01-28
Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2022-01-25
Beslutet skickas till
För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

SN § 22

Dnr S.N.2022.31

Information och diskussion avseende struktur för
tillitsdialoger 2022
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Sektorledningen informerar socialnämnden om förslaget till struktur för
tillitsdialoger 2022. Tillitsdialogerna föreslås beröra förslaget till en ny
socialtjänstlag. Diskussion förs kring indelning av nämndens ledamöter och
ersättare i de olika verksamhetsgrupperna för tillitsdialogerna.
Beslutsunderlag
Uppdelning dialoger

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

SN § 23

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 2022-01-21
§ 13, 2022-02-02 §§ 14-25 och 2022-02-11 §§ 26-27.
B. Beslut fattade på socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-01-13
§ 1.
C. Beslut fattade inom individ- och familjeomsorgens verksamhet med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453), SoL:
809 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2022-01-01--202201-31 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:
8 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2022-01-01--2022-0131 inom bistånd funktionsnedsättning.
E. Beslut fattade inom biståndsenheten med stöd av SoL:
42 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2022-01-01--2022-0131 inom bistånd funktionsnedsättning.
257 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2022-01-01--202201-31 inom bistånd äldreomsorg.
F. Beslut fattade inom biståndsenheten med stöd av lagen (1997:736) om
färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst:
12 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2022-01-01--2022-0131 inom tillstånd färdtjänst.
G. Beslut fattade inom rehabenheten med stöd av lagen (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag:
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6 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2022-01-01--2022-0131 inom bidrag för bostadsanpassning, reparationer och återställning.
G. Avtal
Avtal med Göteborgs Stad, Socialförvaltningen Centrum, och Ale kommun
avseende socialjour, undertecknat av sektorchef, 2021-12-15.
Överenskommelse om samnyttjande av lokal mellan sektor kultur och fritid
och sektor socialtjänst (Fritidsbanken och Industrigruppen), undertecknad av
verksamhetschef funktionsstöd, 2022-02-10.
H. Remissyttrande
Yttrande - Remissvar avseende begäran om planbesked för Skårdal 1:109,
undertecknat av sektorchef, 2022-02-01.
I. GDPR
Anmälan från personuppgiftsbiträde till Integritetsskyddsmyndigheten
avseende personuppgiftsincident, 2022-01-28.
Anmälan från socialnämnden (personuppgiftsansvarig) till
Integritetsskyddsmyndigheten avseende personuppgiftsincident, gjord av
administrativ chef, 2022-02-04.
Anmälan från socialnämnden till Integritetsskyddsmyndigheten avseende
personuppgiftsincident, gjord av administrativ chef, 2022-02-03.
Beslutsunderlag
Sammanställning delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen,
daterad 2022-02-15
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten
funktionsnedsättning, enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, daterad 2022-02-15
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten
funktionsnedsättning, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, daterad
2022-02-15
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten äldreomsorg, enligt
SoL, daterad 2022-02-15
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten färdtjänst, enligt
lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, daterad
2022-02-15
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Sammanställning delegeringsbeslut inom rehabenheten bostadsanpassning,
enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, daterad 2022-02-15
Avtal avseende socialjour, 2021-12-15
Överenskommelse om samnyttjande av lokal, 2022-02-10
Yttrande - Remissvar avseende begäran om planbesked för Skårdal 1:109,
2022-02-01
Anmälan personuppgiftsincident, 2022-01-28
Anmälan personuppgiftsincident, 2022-02-04
Anmälan personuppgiftsincident, 2022-02-03
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SN § 24

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
2022-01-14 till och med 2022-02-14:
A. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-01-24:
- KF § 24 Process för verksamhetsplan och budget utifrån ny styrmodell 2022
B. Rapporter
- Årsrapport Ungdomsmottagningen Ale 2021
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SN § 25

Dnr S.N.2022.2

Information och övriga frågor
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Inga-Lena Lindenau (L) frågar hur den pågående kampanjen mot socialtjänsten
i Sverige har påverkat Ale kommuns socialtjänst. Sektorchef Ebba Gierow
informerar om att det pågår en desinformationskampanj mot den svenska
socialtjänsten där det påstås att socialtjänsten kidnappar barn från muslimska
familjer just för att de är muslimer. Detta stämmer inte. Socialtjänsten i hela
Sverige arbetar utifrån lagar - och religion är aldrig grund för
omhändertagande. Socialtjänsten arbetar för att barn ska få sina rättigheter och
behov tillgodosedda. När barnets hälsa eller trygghet är i fara ska
förvaltningsrätten efter ansökan från socialnämnden fatta beslut om vård enligt
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
Socialnämnden får besluta om omedelbart omhändertagande enligt LVU och i
Ale kommun är detta beslut delegerat från nämnden till socialnämndens
individutskott. Det är dock alltid domstolen som fattar det slutgiltiga beslutet
om ett barn ska omhändertas enligt LVU. Hot mot tjänstemän är tyvärr något
som förekommer inom socialtjänstens verksamhet, såväl inom Ale kommun
som i övriga kommuner.
Lars Kopp (M) uttrycker oro för vad som händer på Björklidens särskilda
boende och önskar därför information gällande detta. Verksamhetschef
särskilda boenden och hälso- och sjukvård Ann-Sofie Borg informerar om att
det har rekryterats en ny enhetschef till Björkliden som heter Linda Bogoevski.
Linda kommer från en tjänst som enhetschef inom ordinärt boende. Ann-Sofie
har haft två möten med medarbetare på Björkliden. Ann-Sofie uppger att hon
har haft bra dialoger med medarbetarna. Mycket handlar om vad som gäller för
driftsformen intraprenad. Vid intraprenad ges möjlighet att ha kvar sitt
överskott eller underskott i två år.
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