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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

Plats och tid

Konferensrum, Ahlafors fabriker, Alafors,
kl. 08.30-15.00

Beslutande

Tyrone Hansson (FIA), ordförande
Dennis Ljunggren (S), 1:e vice ordförande
Lars Kopp (M), 2:e vice ordförande
Elaine Björkman (S)
Karin Heimdal (S)
Renée Palmnäs (FIA)
Jenny Sandkvist (MP)
Christer Pålsson (V)
Puck Jonson Palm (SD)
Inga-Lena Lindenau (L)

Tjänstgörande
ersättare

Fredrik Nykvist (SD) ersätter Rune Karlsson (SD)

Närvarande
ersättare

Sandi Nordin (S)
Krister Hemström Bergenhus (S)
Ann-Sofie Hellvard (V)
Hanna Bendz (C)
Annica Westdahl Eriksson (SD)
Eva Lans Samuelsson (L)

Övriga närvarande

Se sida 2

Utses att justera

Dennis Ljunggren

Justeringens plats
och tid

Ahlafors fabriker, Alafors, 2022-02-21 kl. 15.00

Paragrafer

§§ 10 - 13

Underskrifter

Sekreterare
Kristin Johansson
Ordförande
Tyrone Hansson
Justerande
Dennis Ljunggren
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

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, närvarande via ljud- och bildöverföring
Mattias Leufkens, administrativ chef enheten för
ledningsstöd och utveckling
Helena Wixe, controller, närvarande via ljud- och
bildöverföring
Jenny Erixon, controller, närvarande via ljud- och
bildöverföring

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-21

Tillkännages från och med

2022-02-22

Tillkännages till och med

2022-03-15

Förvaringsplats för protokollet

Järnkontoret, Nödinge

Intygar

Kristin Johansson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

Innehåll

SN § 10 Överföring av investeringsmedel från år
2021 till 2022

4

SN § 11 Begäran om investeringsanslag för åren
2023-2026

5

SN § 12 Begäran om tilläggsanslag för år 2022

6

SN § 13 Övervägande av umgängesbegränsning
och hemlighållande av vistelseort

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

7-8
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

SN § 10

Dnr S.N.2021.282

Överföring av investeringsmedel från år 2021 till 2022
Beslut
Socialnämnden beslutar
att hos kommunfullmäktige begära överföring av investeringsmedel om
1 845 000 kronor av 2021 års investeringsbudget till 2022 enligt bilaga,
att paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Socialnämndens budget för investeringar har under år 2021 uppgått till
6 545 000 kronor. Kvarvarande medel vid bokslut år 2021 uppgår till 2 042 000
kronor, varav sektor socialtjänst föreslår att överflyttning av totalt 1 845 000
kronor begärs till 2022.
Föreslagen överflyttning av investeringsmedel gäller dels behov av
investeringsmedel avseende kompletterande behov av inventarier till nytt LSSboende i Skepplanda och dels inventarier till ytterligare planerade LSSboenden i kommunen, motsvarande ett belopp om 264 000 kronor.
Förslaget innefattar också överföring av budget för utbyte av grundutrustning
inom sektorns särskilda boenden för planerade men under året ej genomförda
inköp, motsvarande ett belopp om 207 000 kronor.
Slutligen föreslås en överföring av budget avseende utbyte av fordon inom
funktionsstöd. Inköp avser specialfordon med exempelvis bakgavellift vilka ej
omfattas av befintliga ramavtal, belopp 1 374 000 kronor.
Samtliga beslutade investeringsprojekt är påbörjade, men ej avslutade under
föregående budgetår varför överföring om medel äskas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Överföring av investeringsmedel från år 2021 till 2022,
2022-01-28
Bilaga Överföring av investeringsmedel från år 2021 till 2022
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunfullmäktige
För kännedom

Sektorchef
Controllers för sektor socialtjänst
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

SN § 11

Dnr S.N.2021.283

Begäran om investeringsanslag för åren 2023-2026
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förslag till investeringsplan 2023-2026, sektor socialtjänst,
att paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Sektor socialtjänst föreslår socialnämnden att begära årsanslag för perioden år
2023-2026 om totalt 12 000 000 kronor. Det årliga grundanslaget uppgår till
2 000 000 kronor och investeringsplanen omfattar även anslag avseende
löpande utbyte av grundutrustning inom sektorns särskilda boenden till ett
belopp om 500 000 kronor årligen.
Investeringsbehovet inom sektorn avseende e-hälsa och digitalisering bedöms
de kommande åren vara bestående med flera redan nu pågående projekt och
även planerad uppstart av nya projekt inom det digitala området. Sektor
socialtjänst föreslår därför att socialnämnden för detta ändamål begär anslag
för perioden år 2023-2026 om 500 000 kronor årligen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Begäran om investeringsanslag för åren 2023-2026,
2022-01-28
Bilaga Investeringsplan 2023-2026, sektor socialtjänst
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunfullmäktige
För kännedom

Sektorchef
Controllers för sektor socialtjänst

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

SN § 12

Dnr S.N.2021.284

Begäran om tilläggsanslag för år 2022
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förslag till tilläggsanslag.
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämndens
tilläggsanlag om
1 500 000 kronor avseende uppgradering av befintliga trygghetslarm och
solskydd på särskilda boenden,
att justera paragrafen omedelbart.
Sammanfattning
Trygghetslarmen på fyra av kommunens särskilda boenden behöver
uppgraderas.
Komplettering och utbyte av befintligt solskydd på kommunens särskilda
boenden behövs, eftersom nuvarande skydd inte är tillräckligt vid värmeböljor.
Eventuellt behövs komplettering med klimatanläggning. Fullständig
behovsanalys kommer att genomföras tidigt år 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Begäran om tilläggsanslag för år 2022, 2022-01-28
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Budgetcontroller, budget- och controllerenheten,sektor kommunstyrelsen
För kännedom

Controllers sektor socialtjänst
Verksamhetschef särskilda boenden och hälso- och sjukvård

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

