
PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-01-20

Plats och tid Konferensrum, Ahlafors fabriker, Alafors samt via ljud-
och bildöverföring, kl. 08.30-10.40

Beslutande Dennis Ljunggren (S), 1:e vice ordförande
Lars Kopp (M), 2:e vice ordförande, närvarande via ljud-
och 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

Rune Karlsson (SD), närvarande via ljud- och bildöverföring
Inga-Lena Lindenau (L), närvarande via ljud- och
bildöverföring

Tjänstgörande
ersättare

Närvarande
ersättare

Birgit Hansson (KD) ersätter Tyrone Hansson (FIA),
närvarande via ljud- och bildöverföring

Sandi Nordin (S) ersätter Karin Heimdal (S), närvarande
via ljud- och bildöverföring

Kristina Fogelklou (M) ersätter Jenny Sandkvist (MP),
närvarande via ljud- och bildöverföring

Monika Hermansson Westberg (S), närvarande via ljud- och
bildöverföring

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

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

Fredrik Nykvist (SD) , närvarande via ljud- och bildöverföring
Annica Westdahl Eriksson (SD), närvarande via ljud- och
bildöverföring

Eva Lans Samuelsson (L), närvarande via ljud- och
bildöverföring

Övriga närvarande Kristin Johansson, nämndsekreterare, närvarande via ljud-
och bildöverföring

Ebba Gierow, sektorchef
Mattias Leufkens, administrativ chef enheten för
ledningsstöd och utveckling

Utses att justera Lars Kopp

Justeringens plats
och tid

Järnkontoret, Nödinge, 2022-01-24 kl. 09.00

Paragrafer §§ 1 - 9
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-01-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Kristin Johansson

Ordförande

Dennis Ljunggren

Justerande

Lars Kopp

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

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2022-01-20

Tillkännages från och med

Tillkännages till och med

2022-01-25

2022-02-15

Förvaringsplats för protokollet Järnkontoret, Nödinge

Intygar

Kristin Johansson
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-01-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 1 Dnr S.N.2022.1

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Socialnämnden fastställer föredragningslistan.

Sammanfattning

Föredragningslistan till sammanträdet har skickats ut till socialnämnden inför
sammanträdet.

Följande ärende utgår från dagordningen efter kallelsens publicering:

6. Information avseende hur arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten
arbetar med försörjningsstöd
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-01-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 2 Dnr S.N.2021.4

Ekonomisk månadsuppföljning, december 2021

Beslut

Socialnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Sektorchef Ebba Gierow redovisar preliminärt bokslut 2021 och lönekostnader
för sektor socialtjänst.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-01-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 3 Dnr S.N.2021.209

Revidering av socialnämndens sammanträdestider

2022

Beslut

Socialnämnden beslutar

att ändra socialnämndens sammanträde den 17 februari 2022 till
den 21 februari 2022.

Sammanfattning

Socialnämndens sammanträde den 17 februari 2022 bedöms inte vara ett
lämpligt datum för sammanträde med hänsyn till att det då är vecka 7 och
således sportlov. Flertalet förtroendevalda och tjänstemän är då lediga. Därför
föreslår sektor socialtjänst att sammanträdestiden för socialnämnden ändras till
den 21 februari 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Revidering av socialnämndens sammanträdestider 2022,
2022-01-11

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Nämndsekreterare socialnämnden
För kännedom

Sektorledning
Staben, enheten för ledningsstöd och utveckling
Controllers
Socialnämnden
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-01-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 4 Dnr S.N.2021.273

Dokumenthanteringsplan avseende

bostadsanpassning och färdtjänst

Beslut

Socialnämnden beslutar

att uppdatera socialnämndens dokumenthanteringsplan avseende
bostadsanpassning och färdtjänst i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning

Den nuvarande dokumenthanteringsplanen för socialnämnden innefattar inte
hantering av handlingar inom bostadsanpassning och färdtjänst. Däremot finns
det dokumenthanteringsplaner avseende dessa delar, som är politiskt antagna
av kommunstyrelsen respektive samhällsbyggnadsnämnden. Då socialnämnden
tagit över ansvaret för bostadsanpassning och färdtjänst under 2021 behöver
även ett politiskt beslut fattas i socialnämnden avseende dokumenthanteringen.
Förvaltningen har sedan tidigare planerat att genomföra en större revidering av
informationshanteringsplanen för nämnden under första halvåret 2022 och
kommer då att inkludera bostadsanpassning och färdtjänst i denna. Fram till
dess rekommenderas socialnämnden att följa de gällande
dokumenthanteringsplanerna för bostadsanpassning och färdtjänst.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Dokumenthanteringsplan avseende bostadsanpassning och
färdtjänst, 2021-12-22

Dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnadsnämnden avseende
bostadsanpassning

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen avseende färdtjänst

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Registrator, sektor socialtjänst
Administrativ chef, sektor socialtjänst
För kännedom

Registrator
Kommunarkivarie
Rehabenheten, sektor socialtjänst
Biståndsenheten, sektor socialtjänst
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-01-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 5 Dnr OAN.2018.117

Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Beslut

Socialnämnden beslutar

att entlediga Rune Karlsson (SD) från förtroendeuppdraget som ledamot i
socialnämndens arbetsutskott.

att utse Puck Jonson Palm (SD) till ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott.

Sammanfattning

Rune Karlsson (SD) har inkommit med en skriftlig begäran om att bli
entledigad som ledamot i socialnämndens arbetsutskott.

Rune Karlsson (SD) har föreslagit att Puck Jonson Palm (SD) utses till ny
ledamot i socialnämndens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande som ledamot i socialnämndens arbetsutskott från
Rune Karlsson (SD), 2022-01-18

Yrkande

Rune Karlsson (SD) yrkar att Puck Jonson Palm (SD) utses till ny ledamot i
socialnämndens arbetsutskott.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om Rune Karlsson (SD) kan entledigas från
förtroendeuppdraget som ledamot i socialnämndens arbetsutskott och finner att
socialnämnden beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på om Puck Jonson Palm (SD) kan utses till ny
ledamot i socialnämndens arbetsutskott och finner att socialnämnden beslutar
detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

HR-avdelningen
Nämndsekreterare socialnämnden
För kännedom

Rune Karlsson
Puck Jonson Palm
IT-avdelningen
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-01-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 6 Dnr S.N.2022.2

Information avseende hur arbetsmarknads- och

försörjningsstödsenheten arbetar med

försörjningsstöd

Beslut

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

9(15)



PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-01-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 7 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 2021-12-15
§ 196, 2021-12-22 §§ 197-209 och 2022-01-12 §§ 1-12.

B. Beslut fattade inom individ- och familjeomsorgens verksamhet med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453), SoL:

911 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-12-01--2021-12-
31 inom 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:

14 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-12-01--2021-12-
31 inom bistånd funktionshinder.

D. Beslut fattade inom biståndsenheten med stöd av SoL:

29 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-12-01--2021-12-
31 inom bistånd funktionshinder.

253 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-12-01--2021-
12-31 inom bistånd äldreomsorg.

E. Beslut fattade inom biståndsenheten med stöd av lagen (1997:736) om
färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst:

27 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-11-15--2021-12-
31 inom tillstånd färdtjänst.

F. Avtal

Licensavtal med i-Balans AB, undertecknat av verksamhetschef funktionsstöd,
2021-12-01
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-01-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Personuppgiftsbiträdesavtal med i-Balans AB, undertecknat av administrativ
chef, 2021-12-02

Uppsägning av internhyresavtal, undertecknat av verksamhetschef individ- och
familjeomsorg, 2022-01-04

Beslutsunderlag

Sammanställning delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen,
daterad 2022-01-14

Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten funktionshinder,
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
daterad 2022-01-14

Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten funktionshinder,
enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, daterad 2022-01-14

Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten äldreomsorg, enligt
SoL, daterad 2022-01-14

Licensavtal med i-Balans AB, undertecknat av verksamhetschef funktionsstöd,
2021-12-01

Personuppgiftsbiträdesavtal med i-Balans AB, undertecknat av administrativ
chef, 2021-12-02

Uppsägning av internhyresavtal, undertecknat av verksamhetschef individ- och
familjeomsorg, 2022-01-04
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-01-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 8 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
2021-12-02 till och med 2022-01-13:

A. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-07:

- KS § 261 Förslag på att upphäva politisk referensgrupp för Tidiga
samordnade insatser (TSI)

B. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-20:

- KF § 247 Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för delårsbokslut 2 – alla
nämnder

- KF § 253 Lokalförsörjningsplan 2023-2032

- KF § 256 Ny styrmodell Ale kommun

- KF § 258 Begäran från socialnämnden om tillåtelse att göra underskott 2022

C. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg:

- Lex Maria, 2021-12-03, S.N.2021.243

- Tillsyn av ej verkställt beslut, 2021-12-09, OAN.2021.111

D. Beslut från domstol:

- Särskilt förordnad vårdnadshavare, Alingsås tingsrätt, 2021-12-08,
målnr Ä 2213-21

E. Beslut från hyresnämnden:

- Medling avseende upplevd dålig mobiltäckning, Hyresnämnden i Göteborg,
2021-12-08, ärendenr 5097-21

F. Kommunrevisionen:

- Skrivelse från kommunrevisionen avseende Revisionsrapport - Uppföljande
granskning av brandskyddsarbetet, 2021-12-13
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2022-01-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

- Revisionsrapport 2021 - Uppföljande granskning av brandskyddsarbetet
2018, december 2021
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-01-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 9 Dnr S.N.2022.2

Information och övriga frågor

Beslut

Socialnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Socialnämnden diskuterar de två skrivelser om initiativärende som har
inkommit från Vänsterpartiet respektive från Sverigedemokraterna. Ann-Sofie
Hellvard (V) framför Vänsterpartiets avsikt med skrivelsen och förestående
initiativärende avseende kartläggning av den faktiska bemanningen på
särskilda boenden, LSS-boenden och inom hemtjänsten. Puck Jonson Palm
(SD) framför Sverigedemokraternas avsikt med skrivelsen och förestående
initiativärende avseende begäran om föredrag gällande verksamhetsområdet
flyktingmottagning. Efter diskussion i nämnden avstår Vänsterpartiet och
Sverigedemokraterna från att väcka ärende i nämnden. Vänsterpartiets och
Sverigedemokraternas skrivelser kommer att behandlas och diskuteras på
socialnämndens arbetsutskott.

Sektorchef Ebba Gierow informerar om hur sektor socialtjänsts verksamheter
hanterar den ökade smittspridningen av covid-19. Spridningen av den nya
coronavirusvarianten Omikron är betydligt snabbare och inkubationstiden
tycks vara kortare. Alltsedan trettonhelgen började spridningen inom sektorns
verksamheter bli påtaglig.

Familjekarantän gör att även frisk personal behöver vara hemma om någon i
familjen är sjuk i covid-19. Det är nu svårt att hantera vissa verksamheter
avseende patientsäkerhet. Verksamheterna prioriterar liv och hälsa. Sektor
socialtjänst följer den pandemiplan som finns, vilken innefattar bland annat
minimibemanning. Sektorn är mycket nära eller under minimibemanning.
Sektorn har börjat hämta medarbetare från andra sektorer samt gått ut med en
annons om behov av personal på Facebook. De som hjälper till ges
grundläggande utbildning och information för att kunna utföra sitt arbete på ett
säkert sätt.

Förra veckan hade individ- och familjeomsorgen minimibemanning, men
denna veckan är det något bättre. Verksamheten prioriterar skyddsbedömningar
och försörjningsstöd.

Inom funktionsstöd är läget ganska okej just nu. I första hand vill man inte
flytta medarbetare mellan olika verksamhetsområden inom sektorn, eftersom
exempelvis personer med funktionsvariationer behöver bemötas på särskilt sätt.
Krokstorps gruppbostad är det LSS-boende som är svårast att bemanna, då dess
geografiska läge kräver körkort och tillgång till bil. Korttidsverksamheten är
svår att bemanna och en av åtgärderna har varit att enhetschef har varit i
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2022-01-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

kontakt med vårdnadshavare för att efterhöra om barnen kan vara hemma i
vissa fall.

När det gäller ordinärt boende är hemtjänstområde Skepplanda värst drabbat.
Där är 60-70% av personalen sjuka eller hemma på grund av karantän.
Verksamheten prioriterar de viktigaste insatserna såsom medicin och mat.
Hemtjänstområde Nödinge centrum är också hårt drabbat. Hemtjänstområde
Surte och Bohus är okej. Hemtjänstområde Älvängen och nattpatrullen är
också okej. De olika hemtjänstområdena hjälper varandra så gott det går.

Kommunal har tillgängliggjort den personal som normalt arbetar heltid fackligt
och de är nu ute och arbetar i verksamheterna.

Läget för de särskilda boendena är för närvarande okej, men det är kämpigt på
vissa boenden. Det finns en del smittade hyresgäster. De flesta hyresgäster är
dock fullvaccinerade med tre doser, vilket gör att de inte blir lika sjuka.
Enhetschefen för Björklidens äldreboende Malin Roos har valt att säga upp sig,
vilket är väldigt tråkigt. Den 1 februari 2022 tillträder den nya enhetschefen
Linda Bogoevski. Den återöppnade avdelningen Nordäng på Klockareängens
särskilda boende är nästintill fullbelagd nu. I nuläget är omsättningen på
boendeplatser inom särskilt boende mer normal. Kön innefattar 10-15 personer
och det kan verksamheten hantera. Således är öppning av avdelning med
ytterligare boendeplatser inte aktuellt.

Situationen kring utskrivningsklara patienter på sjukhus är oproblematisk just
nu, det rullar på bra inom verksamheten för korttidsplatser.

Det är hög sjukfrånvaro på sjuksköterskeenheten.

När det gäller bemanningen allmänt är det svårt oberoende av tid på dygnet,
även om helger generellt är svårare att bemanna. Frisk personal beordras in och
de har fått arbeta väldigt mycket. Även enhetscheferna hoppar in och hjälper
till i verksamheterna på särskilda boenden och inom hemtjänsten.

Eva Lans Samuelsson (L) frågar om det finns omsorgstagare som har avsagt
sig hemtjänstinsatser på grund av rådande pandemi. Sektorchef Ebba Gierow
uppger att de inte har sett den tendensen nu, men det är dock några som har
blivit erbjudna särskilt boende som har valt att avvakta.

Socialnämnden framför sin tacksamhet till sektor socialtjänsts chefer och
personal över att de gör ett fantastiskt arbete i denna svåra tid som pandemin
orsakar. Nämnden vill också tacka anhöriga, ställföreträdare, brukare,
omsorgstagare och hyresgäster för visad förståelse över situationen.
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