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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Plats och tid

Knutpunkten, Ale seniorcentrum, Älvängen,
kl. 08.30-16.15

Beslutande

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

Tjänstgörande
ersättare

Sandi Nordin (S) ersätter Karin Heimdal (S)
Fredrik Nykvist (SD) ersätter Rune Karlsson (SD)

Närvarande
ersättare

Sandi Nordin (S)
Krister Hemström Bergenhus (S)
Birgit Hansson (KD)
Hanna Bendz (C)
Fredrik Nykvist (SD)
Annica Westdahl Eriksson (SD)

Övriga närvarande

Se sida 2

Utses att justera

Dennis Ljunggren

Justeringens plats
och tid

Järnkontoret, Nödinge, [2022-05-03, klockan 10.00]

Paragrafer

§§ 44 - 56

Underskrifter

Sekreterare
Jennifer Pettersson
Ordförande
Tyrone Hansson
Justerande
Dennis Ljunggren
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Övriga närvarande

Jennifer Pettersson, 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
Mattias Leufkens, administrativ chef enheten för
ledningsstöd och utveckling
Helena Wixe, controller- via Teams
Jenny Erixon, controller- via Teams
Alexander Brekke, projektledare mini-maria
Hanna Kämpe, verksamhetsutvecklare
Amanda Franzén, enhetschef hemtjänsten Älvängen
Mina Salfjord, enhetschef Backavik
Birger Valestrand, enhetschef Skepplandavägens
gruppboende, Kontakten och ambulerande natt
Ulrika Sten Sporrong, enhetschef arbetsmarknads-och
försörjningsstödsenheten
Arjeta Ahmeti, förste socialsekreterare

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-28

Tillkännages

2022-05-04--2022-05-26

Förvaringsplats för protokollet

Järnkontoret, Nödinge

Intygar

Jennifer Pettersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Innehåll
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SN § 45 Information från sektor socialtjänst
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bemanning på särskilda boenden, LSSboenden och inom hemtjänst (ordinärt
boende)

6

SN § 46 Tillitsdialoger 2022

7

SN § 47 Remissvar avseende ”Uppdaterad rapport
angående placering av ny F-6 skola i Nol –
Alafors daterad 2022-03-28”

8

SN § 48 Delårsbokslut 1, 2022
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SN § 49 Mini-Maria Ale kommun

11 - 12

SN § 50 Ersättningsnivå för hemtjänst och
hemsjukvård i annan kommun än
hemkommunen för 2022

13 - 14

SN § 51 Remissvar avseende motion från
Sverigedemokraterna - Språktest för
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gällande skrivelse från
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

17
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

SN § 53 Nyttjande av lokal Ale seniorcentrum
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SN § 55 Redovisning av underrättelser, beslut och
domar
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SN § 56 Information och övriga frågor
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

SN § 44

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: 2022-04-28

SN § 45

Dnr S.N.2021.281

Information från sektor socialtjänst gällande skrivelse
från Vänsterpartiet avseende kartläggning av faktisk
bemanning på särskilda boenden, LSS-boenden och
inom hemtjänst (ordinärt boende)
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen
Sammanfattning
Enhetschefer för särskilt boende, LSS-boende och ordinärt boende, informer
om den faktiska bemanningen inom sina verksamhetsomården. Statistik från
vecka 46-47 redovisas och cheferna förklarar hur bemanningen planeras för de
olika verksamheterna. När insaster uteblir delvis eller helt på grund av för låg
bemanning, så skriver verksamheterna avvikelser.
Bemanningsplaneringsenheten hjälper till att bemanna med vikarier och under
2021 kunde cirka 80 procent av alla beställningar tillsättas.
Beslutsunderlag
Skrivelse om inititivärende avseende kartläggning av den faktiska
bemanningen på särkilda boenden, LSS-boenden och inom hemtjänst
(ordionärt boende)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

SN § 46

Dnr S.N.2022.31

Tillitsdialoger 2022
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen
Sammanfattning
Förtroendevalda återrapporterar avseende genomförda tillitsdialoger, gällande
sektor socialtjänsts olika verksamhetsområden.
Annica Westdahl Eriksson (SD) och Christer Pålsson (V) återrapporterar från
tillitsdialogen avseende verksamhetsområde funktionsstöd.
Hanna Bendz (C), Puck Jonson Palm (SD) och Elaine Björkman (S)
återrapporterar från tillitsdialogen avseende verksamhetsområde individ- och
familjeomsorg.
Inga-Lena Lindenau (L), Birgit Hansson (KD), Renée Palmnäs (FIA) och
Jenny Sandkvist (MP) återrapporterar från tillitsdialogen avseende
verksamhetsområde särskilda boenden, hälso- och sjukvård och ordinärt
boende

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

SN § 47

Dnr S.N.2022.146

Remissvar avseende ”Uppdaterad rapport angående
placering av ny F-6 skola i Nol – Alafors daterad
2022-03-28”
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tillstyrka sektor service förslag till beslut.
Sammanfattning
Sektor service har utrett alternativ placering av en ny grundskola F-6 i området
Nol-Alafors. Förslaget till beslut från sektor service är att gå vidare med
fördjupad förstudie av placeringen av ny skola F-6 på befintlig skoltomt vid
Himlaskolan i Alafors (Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93).
Utredningen är sänd på remiss till övriga nämnder och svar önskas senast
2022-05-02.
Sektor socialtjänst uppfattar att sektor service belyst viktiga frågeställningar i
utredningen och noga vägt för- och nackdelar med de respektive förslagen.
Sektor socialtjänst gör ingen annan bedömning än den som sektor service gjort
och föreslår socialnämnden besluta att tillstyrka sektor service förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Remissvar avseende ”Uppdaterad rapport angående placering
av ny F-6 skola i Nol – Alafors 2022-03-28”, 2022-04-07
E-post Remiss från servicenämnden gällande "Uppdaterad rapport angående
placering av ny F-6 skola i Nol-Alafors 2022-03-28, 2022-03-30
Protokoll 2022-03-29 SERN § 28 Beslut om uppdaterad utredning angående
placering av ny F-6 skola i Nol Alafors inför remissutskick
Ny F-6 skola Nol/Alafors - Reviderad rapport 2022-03-28 ("Uppdaterad
rapport ny skola F-6 daterad 2022-03-28")

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektor service

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

SN § 48

Dnr S.N.2022.10

Delårsbokslut 1, 2022
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut 1.
Sammanfattning
I inledningen till kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2022 anges att denna
ska följas upp genom verksamhetsdialog 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 1 gjorts i form av dialog mellan ledningsgrupp för
respektive verksamhetsområde samt representanter från nämnden.
Ett genomgående tema för samtliga dialoger var förslaget om en ny
socialtjänstlag. Under dialogerna lyftes olika teman som knöt an till
utmaningarna och omställningen utifrån lagförslaget. Föreliggande
uppföljningsrapport återspeglar det som lyftes i dialogerna med respektive
verksamhetsområde och omfattar inte allt det arbete och aktiviteter som
genomförts under uppföljningsperioden.
Periodens ekonomiska resultat är positivt men verksamhetsområdena har
utmaningar som påverkar prognosen. De tre schemaburna
verksamhetsområdena påverkades starkt av omikron under januari och februari
vilket ska hanteras under återstoden av året. Bemanningsplaneringsenhetens
beställningar avseende sjukfrånvaro årets första månad nära nog fördubblades
jämfört med 2021, från 36 heltider till 70 heltider. Av naturliga skäl kunde man
inte leverera till den nivån och övertidskostnaderna blev därmed höga. Kurvan
vände dock nedåt lika plötsligt och situationen återgick till det, för perioden,
normala läget.
Socialnämnden har, efter ett beslut från kommunfullmäktige, tillåtelse att göra
en negativ avvikelse om högst 10 Mkr för att hantera det utökade behovet av
platser inom särskilt boende för äldre och prognosen vid delåret är att medlen
kommer nyttjas. Den övervägande delen av underskottet kommer återfinnas
inom verksamhetsområdet särskilda boenden och hälso- och sjukvård men till
del kommer kostnader som kan härledas till detta också att uppstå inom
ordinärt boende, som en konsekvens av att platser inte erbjuds.
Sammantaget bedömer sektorn prognosen till -10 Mkr. Endast funktionsstöd
prognosticerar budget i balans, övriga verksamhetsområdens underskott
kommer kompenseras av sektorns buffert samt det av kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

beviljade underskottet. Prognosen får, med tanke på ett stort antal svårbedömda
faktorer och den korta tid som passerat av året, betraktas som osäker.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-19
Delårsbokslut 1, 2022, socialnämnden
Beslutet skickas till
För kännedom

Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

SN § 49

Dnr S.N.2022.118

Mini-Maria Ale kommun
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ingå samverkan med Västra Götalandsregionen avseende Mini-Maria,
att utse Iréne Blomqvist att teckna samverkansavtal om Mini-Maria med
Västra Götalandsregionen.
Sammanfattning
Mini-Maria är en mellan kommun och region integrerad
öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 21 år och deras anhöriga kring
frågor eller problematik rörande alkohol, droger eller spel om pengar. En
utgångspunkt för Mini-Maria ska vara att nå unga människor i ett tidigt skede
av riskbruk och/eller skadligt bruk för att förhindra att detta utvecklas till ett
beroende och allvarlig psykisk ohälsa; samt att arbeta hälsofrämjande och
förebyggande utifrån en tvärprofessionell ansats.
Mini-Maria ska vara en lättillgänglig mottagning med tydliga kontaktvägar
som är anpassade till målgruppen. Mini-Maria ska sträva efter att vara välkänd
bland unga och deras närstående och att de unga har vetskap om vad de kan få
hjälp med på mottagningen. Mottagningen ska även vara känd för de
professionella och ideella som arbetar med ungdomar upp till 21 år, såsom
exempelvis socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer och
polis. Medicinsk, psykologisk och psykosocial kompetens ska knytas till
mottagningen och samverka i tvärprofessionella team. För kommunens del
bemannas mottagningen av personal från stöd- och behandlingsenheten,
individ- och familjeomsorgen.
Mini-Mariamottagningen har delat huvudmannaskap. Respektive huvudman
bär sina egna personalkostnader. Kostnader för lokaler och tjänster eller andra
kostnader, som till exempel internetuppkoppling, städ, larm, telefonisystem,
gemensam utbildning och handledning, förbrukningsmaterial och Licens
UngDok, delas lika mellan huvudmännen.
Västra Götalandsregionen står för kostnader för provtagning och analys.
Genom omfördelning av befintliga personalresurser förändras inte
personalkostnaderna för stöd- och behandlingsenheten, individ- och
familjeomsorgen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Alla ungdomar, närstående och samarbetspartners ska ha god tillgänglighet till
Mini-Maria. Mini-Maria kommer att ha mottagning på Norra Klöverstigen i
Nödinge.
Mottagningen kommer att vara öppen under dagtid och om möjligt erbjuda
kvällsöppet. Antalet tillgängliga timmar per kommun utgår enligt
fördelningsnyckel utifrån befolkningsunderlag 13-21 år, vilket för Ale
kommun innebär att mottagningen kommer vara öppen cirka två dagar per
vecka.
Förvaltningens bedömning är att förslaget på samverkansavtal ska tecknas.
Uppstart av Mini-Mariamottagning i Ale kommun kommer bidra till ett
tvärprofessionellt och lättillgängligt stöd för unga människor som befinner sig i
ett tidigt skede av risk- och missbruk, samt utgöra ett stöd för deras anhöriga.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mini-Maria Ale kommun, 2022-04-07
Förslag på samverkansavtal om Mini-Maria, 2021-12-07
Verksamhetsbeskrivning Mini-Maria, 2021-12-07
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Iréne Blomqvist
För kännedom

Enhetschefer stöd- och behandlingsenheten
Projektledare Mini-Maria

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

SN § 50

Dnr S.N.2022.64

Ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård i
annan kommun än hemkommunen för 2022
Beslut
Socialnämnden beslutar
att följa VästKoms rekommendation om ersättning till vistelsekommun, enligt
ersättningsnivån för 2022 med 441 kronor per timma för biståndsbedömd
hemtjänst.
att följa VästKoms rekommendation om ersättning till vistelsekommun, enligt
ersättningsnivån för 2022 med 744 kronor per timma för hemsjukvård; både för
sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och för behandling som
beslutats av sjukgymnast/fysioterapeut/arbetsterapeut.
Sammanfattning
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att
följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som
utförs av annan kommun än hemkommunen.
VästKoms styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna i länet, att för
egen del besluta om en ersättningsnivå under 2022 för hemtjänst och
hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun, enligt
nedan.
- Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022 med 441 kr/timma.
- Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022 med 744 kr/timma.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård i annan
kommun än hemkommunen för 2022, 2022-04-07
E-post Rekommendation om belopp för hemtjänst och hemsjukvård i annan
kommun 2022, 2022-03-21
Protokoll VästKoms styrelse 2022-03-08
Tjänsteutlåtande VästKom Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan
kommun 2022, 2022-02-24
Bilaga Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022
Bilaga Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Verksamhetschef ordinärt boende
Verksamhetschef särskilda boenden och kommunal hälso- och sjukvård.
Controllers
Avgiftshandläggare, enheten för ledningsstöd och utveckling

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

SN § 51

Dnr S.N.2021.272

Remissvar avseende motion från
Sverigedemokraterna - Språktest för anställning inom
kommunens omsorgsverksamhet
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen
Deltagande i beslut
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna att ett
språktest ska införas vid nyanställning inom kommunens omsorgsverksamhet
(vilket uppfattas som den samlade äldreomsorgen och funktionsstöd).
Sverigedemokraterna föreslår även att det genomförs insatser för att höja
språkkunskapen bland redan anställda medarbetare i berörda verksamheter.
Motionen har remitterats till socialnämnden för beredning.
Sektor socialtjänst anser att det redan ställs krav på kunskaper i det svenska
språket inom ramen för utbildningssystemet och att tillräckliga språkkunskaper
i första hand bör villkoras och kontrolleras inom aktuell utbildning. Lokalt
pågår och planeras, via Komvux och på respektive enhet, flera satsningar för
att öka språkkompetensen hos medarbetarna. Utöver detta finns även interna
krav på språkkunskaper för att få delegation för att hantera läkemedel. Sektorn
delar inte motionärens bedömning om att det i dagsläget föreligger
kunskapsbrister i svenska språket bland medarbetarna som innebär ett direkt
arbetsmiljöproblem och/eller risk för målgruppernas säkerhet. Däremot anser
sektorn att pågående och planerade satsningar på språkstödjande arbete och
insatser inom de aktuella verksamhetsområdena bör fortsätta.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Motion från Sverigedemokraterna - Språktest för anställning
inom kommunens omsorgsverksamhet, 2022-04-08
Motion från Sverigedemokraterna - Språktest för anställning inom kommunens
omsorgsverksamhet, 2021-11-06

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Yrkande
Puck Jonson Palm (SD) yrkar föreslå Kommunfullmäktige att besluta att anta
motionen.
Tyrone Hansson(FIA) yrkar bifall på sektorns beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande begär fem minuters överläggning av ärendet.
Ordförande, Tyrone Hansson, konstaterar att det finns två beslutsförslag; Puck
Jonson Palms yrkande samt ordförandes yrkande. Ordförande ställer dessa i
proposition mot varandra och finner att socialnämnden beslutar att bifalla
sektorns förslag.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot Socialnämndens beslutet.

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunfullmäktige
För kännedom

Sverigedemokraterna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

SN § 52

Dnr S.N.2021.241

Information från sektor socialtjänst gällande skrivelse
från Sverigedemokraterna avseende begäran om
föredrag gällande verksamhetsområdet
flyktingmottagning
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen
Sammanfattning
Enhetschef samt förste socialsekreterare för Arbetsmarknads-och
försörjningsstödsenheten, redogör för verksamhetsområdet
flyktingmottagande. Socialnämnden får en redogörelse för begrepp, statistik,
schablonbelopp och processen vid flyktingmottagande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

SN § 53

Dnr S.N.2022.138

Nyttjande av lokal Ale seniorcentrum
Beslut
Socialnämnden beslutar
att hälsofrämjande- och förebyggandeenheten med aktivitetsvärdar får tillgång
till cafélokalen på Ale seniorcentrum minst tre dagar per vecka för att öka och
möjliggöra god tillgänglighet för boende på trygghetsboendet Garverigränd 2
samt för ökat antal aktiviteter för dem och övriga äldre i kommunen som
önskar delta,
att pensionärsföreningar får tillgång till cafélokalen på Ale seniorcentrum två
dagar per vecka för caféverksamhet och aktiviteter för äldre kommuninvånare.
Pensionärsföreningarna förväntas komma överens med varandra hur de delar
denna tilldelade tid mellan sig.
Sammanfattning
Sektorn har av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (numera socialnämnden)
2019-12-05
§ 196 fått i uppdrag att tillgängliggöra restaurang- och cafélokalen på Ale
seniorcentrum i Älvängen för målgruppen äldre och dess anhöriga.
Tillgängliggörandet bör göras tillsammans med brukarråd, föreningar och delar
av civilsamhället. Sektorn fick vid samma datum som ovan även uppdrag av
nämnden att återkomma med förslag på alternativt nyttjande av den tomställda
lokalen på Ale seniorcentrum.
Önskemål har inkommit från pensionärsföreningar om att nyttja lokalen för att
driva caféverksamhet. Även kommunens egna verksamheter inriktade mot
äldre har inkommit med samma önskemål.
Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten (tillhör verksamhetsområdet
ordinärt boende), sektor socialtjänst, är i stort behov av lokal för sin
verksamhet i syfte att motverka ensamhet och social isolering hos såväl boende
på trygghetsboendet Garverigränd 2 som kommunens övriga äldre
hemmaboende i eget hem. Enhetens verksamhet i detta avseende genomförs i
form av mötesplatser. Mötesplatser för äldre ger möjlighet att umgås med
andra, delta i aktiviteter och få en stunds samvaro och känna gemenskap.
Hälsofrämjande- och förebyggandeenhetens mötesplatser är till för
kommunens alla äldre invånare, vilket motiverar att den bör nyttja lokalen
minst tre dagar per vecka.
För att även tillgodose önskemål från pensionärsföreningar om att driva
caféverksamhet föreslår sektorn att dessa får tillgång till lokalen två dagar per
Justerandes sign.
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vecka. Pensionärsföreningarna förväntas samverka och dela på den tilldelade
tiden mellan sig på ett bra sätt utifrån de egna förutsättningarna. Den
caféverksamhet som pensionärsföreningarna tillåts driva i lokalen ska i första
hand rikta sig till äldre, men caféverksamheten ska vara öppen för alla.
I sektorns förslag till nyttjande av lokalen i Ale seniorcentrum har kommunens
och pensionärsföreningarnas intressen tillgodosetts på bästa möjliga sätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Nyttjande av lokal Ale seniorcentrum, 2022-04-11
Protokoll 2019-12-05 OAN § 196 Stängning av restaurang- och
caféverksamhet på seniorcentrum
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Verksamhetschef ordinärt boende
Verksamhetschef särskilda boenden och hälso- och sjukvård
Enhetschefer Garverivägens särskilda boende
Enhetschef hälsofrämjande- och förebyggandeenheten
För kännedom

Sektorchef
Pensionärsföreningar i Ale kommun
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SN § 54

Dnr S.N.2022.4

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten
med förtydligande att det anmälda ordförandebeslutet avser år 2022.
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 2022-04-06
§§ 59-70, 2022-04-20 § 71, 2022-04-27 §§ 72-79
B. Beslut fattade inom individ- och familjeomsorgens verksamhet med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453), SoL:
1000 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2022-03-01- 202203-31 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:
13 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2022-03-01- 2022-0331 inom bistånd funktionsnedsättning.
D. Beslut fattade inom biståndsenheten med stöd av SoL:
45 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2022-03-01- 2022-0331 inom bistånd funktionsnedsättning.
312 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2022-03-01- 2022-0331 inom bistånd äldreomsorg.
E. Beslut fattade inom biståndsenheten med stöd av lagen (1997:736) om
färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst:
32 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2022-03-01- 2022-0331 inom tillstånd färdtjänst.
F. Dödsboanmälan
Dödsboanmälan 2022-03-15, 2/22
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G. Beslut fattade inom rehabenheten med stöd av lagen (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag:
5 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2022-03-01- 2022-03-31
inom bidrag för bostadsanpassning, reparationer och återställning.
H. Ordförandebeslut
Hemlighållande av vistelseort, daterad 2020-03-23
I. Ärende rörande alkoholservering
Remissyttrande avseende alkoholservering, Alfhems värdshus, daterad 202204-08
Beslutsunderlag
Sammanställning delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen,
daterad 2022-04-13
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten
funktionsnedsättning, enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, daterad 2022-04-13
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten
funktionsnedsättning, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, daterad
2022-04-13
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten äldreomsorg, enligt
SoL, daterad 2022-04-13
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten färdtjänst, enligt
lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, daterad
2022-04-13
Sammanställning delegeringsbeslut inom rehabenheten bostadsanpassning,
enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, daterad 2022-03-02
Ordförandebeslut hemlighållande av vistelseort, 2020-03-23
Remissyttrande till Göteborgs stad i ärende om alkoholservering, Alhems
värdshus, 2022-04-08
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SN § 55

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
2022-03-18 till och med 2022-04-13:
A. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-28:
- KF § 67 Ansvarsfrihet för socialnämnden 2021
B. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
Beslut i ärende 3.4.1-60863/2020 från Inspektionen för vård och omsorg,
daterat 2022-03-25
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SN § 56

Dnr S.N.2022.2

Information och övriga frågor
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen
Sammanfattning
Sektorchef Ebba Gierow informerar om att Ale, tillsammans med de 48 övriga
kommunerna och Västra Götalandsregionen, upphandlat ett nytt gemensamt
IT-system; Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Systemet består av tre
olika delar (optioner) varav kommunerna själva fått välja vilka delar de vill
köpa. Ale har valt option ett och två, där option ett är gemensamt system för
kommunikation med regionen, exempelvis vid in- och utskrivning av patienter.
Systemet ska ersätta nuvarande SAMSA. Option två är gemensamt system för
elevhälsa.
Processen med införandet är tillfälligt stoppad då utvecklingsprocessen kostat
mer än beräknat samt att det uppstått andra tekniska säkerhetsproblem.
Samtliga kommuner har med anledning av detta reklamerat sina delar, så även
Ale. Även regionen tvistar med leverantören då man inte uppfattar att
leveransen motsvarar det som överenskommits. Kommunerna kommer
tillsammans träffas och diskutera hur man går vidare i processen.

Tyrone Hansson berättar att han och några andra från nämnden har deltagit på
Yngve Gustafsons föreläsning om geriatrik.
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