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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

Plats och tid

Utgård, Kommunhus Nödinge, samt via ljud- och
bildöverföring, kl. 08.30-12.10

Beslutande

Tyrone Hansson (FIA), ordförande
Dennis Ljunggren (S), 1:e vice ordförande, närvarande via
ljud- och bildöverföring

Lars Kopp (M), 2:e vice ordförande, närvarande via ljudoch bildöverföring

Elaine Björkman (S), närvarande via ljud- och bildöverföring
Karin Heimdal (S), närvarande via ljud- och bildöverföring
Renée Palmnäs (FIA), närvarande via ljud- och bildöverföring
Jenny Sandkvist (MP), 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
Närvarande
ersättare

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

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

Kristina Fogelklou (M), närvarande via ljud- och
bildöverföring

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

Birgit Hansson (KD), närvarande via ljud- och bildöverföring
Hanna Bendz (C), närvarande via ljud- och bildöverföring
Eva Lans Samuelsson (L), närvarande via ljud- och
bildöverföring
Övriga närvarande

Se sida 2

Utses att justera

Dennis Ljunggren

Justeringens plats
och tid

Järnkontoret, Nödinge, [2021-12-14 kl. 13.00]

Paragrafer

§§ 100 - 111

Underskrifter

Se nästa sida
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

Sekreterare
Kristin Johansson
Ordförande
Tyrone Hansson
Justerande
Dennis Ljunggren
Övriga närvarande

Kristin Johansson, nämndsekreterare
Ebba Gierow, sektorchef
Ulrika Johansson, verksamhetschef ordinärt boende,
närvarande via ljud- och bildöverföring

Ann-Sofie Borg, verksamhetschef särskilda boenden
och hälso- och sjukvård, närvarande via ljud- och
bildöverföring

Taija Tuomilehto Holmberg, verksamhetschef
funktionsstöd, närvarande via ljud- och bildöverföring
Iréne Blomqvist, verksamhetschef individ- och
familjeomsorg, närvarande via ljud- och bildöverföring
Mattias Leufkens, administrativ chef enheten för
ledningsstöd och utveckling, närvarande via ljud- och
bildöverföring

Helena Wixe, controller, närvarande via ljud- och
bildöverföring

Jenny Erixon, controller, närvarande via ljud- och
bildöverföring

Hanna Kämpe, verksamhetsutvecklare enheten för
ledningsstöd och utveckling, närvarande via ljud- och
bildöverföring

Åsa Fredriksson, medicinskt ansvarig sjuksköterska,
närvarande via ljud- och bildöverföring

Tilda Magnusson Tell, administratör enheten för
ledningsstöd för utveckling, närvarande via ljud- och
bildöverföring

Anette Håkansson, Kommunal, närvarande via ljud- och
bildöverföring

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-09

Tillkännages från och med

2021-12-16

Tillkännages till och med

2022-01-07

Förvaringsplats för protokollet

Järnkontoret, Nödinge

Intygar

Kristin Johansson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

Innehåll

SN § 100 Fastställande av föredragningslista

6

SN § 101 Ekonomisk månadsuppföljning, november
2021

7

SN § 102 Revidering av nämndplan med budget 2022

8

SN § 103 Internkontrollplan 2022

9

SN § 104 Regional överenskommelse om hjälpmedel
i förskola, skola och daglig verksamhet

10 - 11

SN § 105 Lex Maria avseende smittspridning av
covid-19 på Klockareängens särskilda
boende

12

SN § 106 Klassificeringsstruktur socialnämnden

13

SN § 107 Ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3
2021

14

SN § 108 Ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 3
2021

15

SN § 109 Anmälan av delegeringsbeslut

SN § 110 Redovisning av underrättelser, beslut och
domar

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

16 - 17

18
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

SN § 111 Information och övriga frågor

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

19
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

SN § 100

Dnr S.N.2021.2

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: 2021-12-09

SN § 101

Dnr S.N.2021.4

Ekonomisk månadsuppföljning, november 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Sektorledning och controllers redovisar ekonomisk månadsrapport för
november 2021.
Beslutsunderlag
Månadsrapport november 2021

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

SN § 102

Dnr S.N.2021.88

Revidering av nämndplan med budget 2022
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta REVIDERAD 2021-11-24 Nämndplan med
budget 2022, socialnämnden.
Sammanfattning
Nämndplanen för socialnämnden år 2022 beslutades vid socialnämndens
sammanträde 2021-11-17. Efter beslut om att anta nämndplanen fattade
kommunfullmäktige beslut i två ärenden som förändrar ramen för nämnden.
Besluten var (KS.2021.496) Budgetjustering särskild lönesatsning 2021 samt
(KS.2021.414) Lokalvård till kommunbidrag. Ekonomiskt innebär detta ingen
förändring och besluten påverkar således inte möjligheterna för nämnden att
klara sin budget 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Revidering av nämndplan med budget 2022, 2021-11-24
BILAGA Revidering av nämndplan med budget 2022, socialnämnden, 202111-24
REVIDERAD 2021-11-24 Nämndplan med budget 2022, socialnämnden
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Sektorledning sektor socialtjänst

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

SN § 103

Dnr S.N.2021.16

Internkontrollplan 2022
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta internkontrollplan för 2022.
Sammanfattning
Internkontrollplan ska antas av nämnd inför varje nytt verksamhetsår. 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.
Internkontrollplanen för socialnämnden 2022 innehåller två prioriterade risker
med tillhörande kontrollmoment och uppföljande kontroller. Riskerna har
identifierats och bedömts i samråd med sektorledning.
Internkontroll ska inte förväxlas med de risker och egenkontroller relaterade
till kvalitet och patientsäkerhet som återfinns i nämndens årliga kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Internkontrollplan 2022, 2021-11-19
Internkontrollplan 2022, Socialnämnden
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Enheten för ledningsstöd och utveckling
För kännedom

Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

SN § 104

Dnr S.N.2021.238

Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola,
skola och daglig verksamhet
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ställa sig bakom förslag till regional överenskommelse om hjälpmedel i
förskola, skola och daglig verksamhet.
Sammanfattning
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfter
rättigheten att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor
som alla andra. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn
samma rättigheter och lika värde. Inget barn får diskrimineras. Alla barn med
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och
anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället.
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar
sjukvårdshuvudmannen för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för
pedagogiska hjälpmedel, läromedel och grundutrustning och kommunens
dagliga verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på
situation och det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt
vara antingen ett personligt eller ett pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller
grundutrustning, vilket komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen.
Detta kan leda till en fördröjning innan den enskildes behov av hjälpmedel blir
tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och ta till vara den kompetens
som finns hos huvudmännen behövdes ett förtydligande av ansvaret för de
berörda aktörerna. Överenskommelsen förtydligar ansvaret för dessa
huvudmän och anger former för parternas samverkan. Intentionen är att få en
så patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. Om den
enskildes behov av individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna
vistas i skola eller daglig verksamhet tillgodoses som personligt förskrivet
hjälpmedel, även vid dubbelförskrivning, kan det betyda att vissa produkter
som idag bekostas av skola eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för
hälso- och sjukvården. Konsekvens av formuleringen att grundutrustning ska
kunna användas av en eller flera personer kan bli att hjälpmedel som idag är
personligt förskrivet, på grund av att det endast är en person i verksamheten
som har behov av det, istället blir ett ansvar för berörd verksamhet att anskaffa
som grundutrustning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola
och daglig verksamhet, 2021-11-19
Protokollsutdrag 2021-09-23 Förbundsstyrelsen Göteborgsregionen § 303
Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund, 2021-08-27
Tjänsteutlåtande Västkom, 2021-06-01
Rapport Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet, 2020-11-23
Förslag Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig
verksamhet inom Västra Götaland
Beslutet skickas till
För kännedom

Enhetschefer daglig verksamhet
Enhetschef rehabenheten
Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

SN § 105

Dnr S.N.2021.243

Lex Maria avseende smittspridning av covid-19 på
Klockareängens särskilda boende
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Mellan den 17 december 2020 och den 14 januari 2021 förekom smittspridning
av covid-19 på Klockareängens särskilda boende. Smittspårningsinsatsen
leddes av boendets samordningsansvarige läkare med stöd från både
vårdhygieniska enheten Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regionala
Smittskyddsenheten. Sammanlagt smittades 17 omsorgstagare och 19 personal
under tidsperioden, varav sex omsorgstagare avled av covid-19 eller med
covid-19 i kombination med andra bakomliggande sjukdomar/hälsotillstånd.
Utredningen har pågått under lång tid, men åtgärder som vidtagits för att direkt
avhjälpa eller förhindra att händelsen ska kunna inträffa igen har däremot inte
fördröjts. Utredningen bygger på ett samarbete med samordningsansvarig
läkare för äldreboendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Lex Maria avseende smittspridning av covid-19 på
Klockareängens särskilda boende, 2021-11-19
Utredning lex Maria, 2021-11-10

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

13(19)

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

SN § 106

Dnr S.N.2021.137

Klassificeringsstruktur socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta Klassificeringsstruktur för socialnämnden, FÖRSLAG 2021-11-19,
med versionsnummer 2022:1 att gälla från och med 2022-01-01.
Sammanfattning
Klassificeringsstrukturen är en del av myndighetens arkiv- och
informationsredovisning och är ett systematiskt sätt att beskriva myndighetens
uppdrag och verksamhet. Klassificeringsstrukturen utgör grunden i
informationshanteringsplanen, som kommer ersätta nuvarande
dokumenthanteringsplaner och är viktig i registrering av ärenden i kommande
ärendehanteringssystem samt för e-arkiv.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till klassificeringsstruktur för
socialnämnden, enligt riktlinjer beslutade av kommunstyrelsen.
Kommunarkivet har godkänt och fastställt bifogad klassificeringsstruktur.
Socialnämnden har nu att besluta om antagande av klassificeringsstrukturen för
tillämpning i sin verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Klassificeringsstruktur för socialnämnden, 2021-11-19
FÖRSLAG 2021-11-19 Klassificeringsstruktur för socialnämnden
Protokoll 2021-11-02 KS § 224 Klassificeringsstruktur för kommunstyrelsen
Arkivreglemente för Ale kommun
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunarkivarie
Arkivansvarig för socialnämnden
Nämndsekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

SN § 107

Dnr S.N.2021.12

Ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3 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 3, 2021-07-01 till och med 2021-09-30, har fem nya beslut
rapporterats in som ej verkställda inom tre månader.
Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har två verkställts
och två har avslutats utan verkställighet. Fyra beslut är fortsatt ej verkställda.
Se statistikrapport med rapporteringstillfälle 2021-10-25 för mer information.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, kvartal 3 2021, 2021-11-19
Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2021-10-25
Beslutet skickas till
För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevision

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

SN § 108

Dnr S.N.2021.13

Ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 3 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 3 2021, 2021-07-01 till 2021-09-30, har två nya beslut
rapporterats in som ej verkställda inom tre månader.
Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har fem verkställts, ett har
avslutats utan verkställighet och nio beslut är fortsatt ej verkställda. Se
statistikrapport med rapporteringstillfälle 2021-10-25 för mer information.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 3 2021, 202111-19
Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2021-10-25
Beslutet skickas till
För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

SN § 109

Dnr S.N.2021.5

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 2021-12-01
§§ 178-192 och 2021-12-06 §§ 193-195.
B. Beslut fattat på socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-12-01
§2
C. Ordförandebeslut
Ordförandebeslut om hemlighållande av vistelseort 2021-11-18
Ordförandebeslut om umgängesbegränsning 2021-11-18
D. Beslut fattade inom individ- och familjeomsorgens verksamhet med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453), SoL:
952 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-11-01--202111-30 inom barn- och ungdomsenheten, familjehems- och familjerättsenheten,
vuxenenheten och arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten.
E. Beslut fattade inom biståndsenheten med stöd av lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS:
22 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-11-01--2021-1130 inom bistånd funktionshinder.
F. Beslut fattade inom biståndsenheten med stöd av SoL:
39 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-11-01--2021-1130 inom bistånd funktionshinder.
287 stycken beslut fattade av tjänsteman under perioden 2021-11-01--202111-30 inom bistånd äldreomsorg.
G. Dödsboanmälan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

Dödsboanmälan 2021-11-12, 17/21
Avslag 2021-11-23, 18/21
Avslag 2021-11-23, 19/21
Dödsboanmälan 2021-11-23, 20/21
Dödsboanmälan 2021-11-23, 21/21
Dödsboanmälan 2021-12-07, 22/21
Beslutsunderlag
Sammanställning delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen,
daterad 2021-12-03
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten funktionshinder,
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
daterad 2021-12-03
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten funktionshinder,
enligt socialtjänstlagen (2001:453), daterad 2021-12-03
Sammanställning delegeringsbeslut inom biståndsenheten äldreomsorg, enligt
socialtjänstlagen (2001:453), daterad 2021-12-03

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

SN § 110

Dnr S.N.2021.6

Redovisning av underrättelser, beslut och domar
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisade underrättelser, beslut och domar.
Sammanfattning
Följande underättelser, beslut och domar har inkommit under perioden från och
med 2021-11-11 till och med 2021-12-01:
A. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-15:
- KF § 216 Antagande av Ale översiktsplan 2021
- KF § 218 Kommunernas klimatlöften inför 2022
- KF § 221 Revidering av lönepolicy
- KF § 222 Utredning avseende lojalitetspeng
- KF § 229 Delårsbokslut 2, 2021 för Ale kommun
B . Protokoll från servicenämndens sammanträde 2021-11-16:
- SERN § 67 Nämndplan 2022
C. Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2021-11-17:
- UBN § 111 Samverkansplan år 2022-2023 för SIMBAs politiska
samrådsgrupp
D. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg:
- 2021-11-25, S.N.2021.268, Återkallat tillstånd att bedriva verksamhet med
personlig assistans, Deancare AB
E. Domar
Dom 2021-11-25, Kammarrätten i Göteborg, målnr 179-21, Statlig ersättning
för asylsökande
Dom 2021-11-25, Kammarrätten i Göteborg, målnr 181-21, Statlig ersättning
för asylsökande

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

SN § 111

Dnr S.N.2021.3

Information och övriga frågor
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Sektorchef Ebba Gierow informerar om hur sektor socialtjänsts verksamheter
hanterar den ökade smittspridningen av covid-19. Sektorn arbetar med att
fräscha upp de rutiner som upprättades när pandemin var som värst,
exempelvis gällande basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Inom vårdoch omsorgsverksamheten har sektorn infört snabbtest inför varje arbetspass.
Sjuksköterskeenheten håler på med vaccination av dos tre för målgrupperna
ordinärt boende och särskilt boende. Vaccinationen gällande dos tre går något
långsammare för nu erhåller kommunen vaccin från vårdcentralen. Målet är att
alla inom målgrupperna som vill vaccinera sig ska få dos tre innan jul. Det är
svårt med vikarier och särskilt nu inför stundande jul- och nyårsledigheter.
Ordförande Tyrone Hansson informerar om att han har deltagit i en konferens
tillsammans med arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten gällande
migration och etablering. Deltagande var också Sveriges Kommuner och
Regioner, SKR, och Arbetsförmedlingen. Det gav bra diskussioner och SKR
har bra dialog med kommunerna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

