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PROTOKOLL 
Socialnämnden 

 

Sammanträdesdatum: 2022-12-15 
 

 

 
Plats och tid Konferensrum, Alafors fabriker, Alafors 

kl. 08.30-12:40 

Beslutande Tyrone Hansson (FIA), ordförande 

Johnny Sundling (S), 1:e vice ordförande 

Lars Kopp (M), 2:e vice ordförande 

Krister Hemström Bergenhus (S) 

Puck Jonson Palm (SD) 

Christer Pålsson (V) 

Annica Westdahl Eriksson (SD) 

Hanna Bendz (C) 

Kristina Fogelklou (M) 
 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

 
 

Närvarande 
ersättare 

Marita Henriksson (SD) för Annica Westdahl Eriksson 

(SD) 

Birgit Hansson (KD) för Kristina Fogelklou (M) 

 

Marita Henriksson (SD) 

Petra Gullbrandsson (S) 

Aree Said Gaff (S) 

Birgit Hansson (KD) 

Ingrid Inhammar (S) 

Christer Mörlin (KD) 

Linda Knutsson (V) 

Gunilla Ulander (FiA) 
 

Övriga närvarande Se sida 2 

Utses att justera Johnny Sundling 

Justeringens plats 
och tid 

Konferensrum, Alafors fabriker, Alafors, 2022-12-15 

 

Paragrafer §§ 131 - 135 

Underskrifter 
 

Sekreterare 
 

Anna Ruthberg 

Ordförande 
 

Tyrone Hansson 

Justerande 
 

Johnny Sundling 
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PROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-12-15 

 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Övriga närvarande Anna Ruthberg, nämndsekreterare 

Ebba Gierow, sektorchef 

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 
 

 

 

 

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

kommuns webbplats. 
 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Tillkännages 2022-12-15 -- 2023-01-05 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Nödinge 

Intygar 

Anna Ruthberg 
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PROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-12-15 

 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Innehåll  

 
SN § 131 

 
Val av socialnämndens arbetsutskotts presidium 

2022-2026 

 
4 

SN § 132 Val av socialnämndens individutskotts presidium 

2022-2026 

5 

SN § 133 

 

SN § 134 

Individärende - SEKRETESS 

 

Brandskyddstillsyn Surtehöjd samt avveckling av 

Surtehöjd 

 
 

 

            7-8 

 

SN § 135 

 

 Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023- 2024 

 

          9-10 
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PROTOKOLL 
Socialnämnden 

 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

Sammanträdesdatum: 2022-12-15 
 

 

 

SN § 131 Dnr S.N.2022.120 
 

Val av socialnämndens arbetsutskotts presidium 

2022-2026 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 

att utse Tyrone Hansson (FiA) som ordförande i socialnämndens arbetsutskott, 
 

att utse Johnny Sundling (S) som 1:e vice ordförande i socialnämndens 

arbetsutskott, 
 

att utse Lars Kopp (M) som 2:e vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott 

samt 
 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 

Beslutet skickas till 

För vidare hantering 

Nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
Socialnämnden 

 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

Sammanträdesdatum: 2022-12-15 
 

 

 

SN § 132 Dnr S.N.2022.121 
 

Val av socialnämndens individutskotts presidium 

2022-2026 

 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 

att utse Tyrone Hansson (FiA) som ordförande i socialnämndens individutskott, 
 

att utse Johnny Sundling (S) som 1:e vice ordförande i socialnämndens 

individutskott, 
 

att utse Lars Kopp (M) som 2:e vice ordförande i socialnämndens 

individutskott samt 
 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 

Beslutet skickas till 

För vidare hantering 

Nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
Socialnämnden 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesdatum: 2022-12-15 

SN § 134 Dnr OAN.2020.56 

Brandskyddstillsyn Surtehöjd samt avveckling av 

Surtehöjd 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att förlänga verksamheten Surtehöjd med nytt hyresavtal samt avveckling av 

verksamheten flyttas fram till 2024-12-31 samt 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2020-12-09 om avveckling av verksamheten 

Surtehöjd. Anledningen till beslut om avveckling var att brandskyddet inte var 

tillräckligt för den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Det ansågs därför inte 

lämpligt att fortsätta bedriva verksamheten i lokalerna. Det mest fördelaktiga 

beslutet för brukarna och ur ekonomisk synpunkt, ansågs vara att avveckla 

verksamheten under 2022. 

Planen var att brukarna på nuvarande Surtehöjd skulle flytta in i ett nybyggt 

serviceboende i Surte, men bygglovet på det nya boende är överklagat och 

bygget har därför inte kunnat påbörjas. Med anledning av förseningen av 

nybygget anser sektorn att det är mest lämpligt att förlänga Surtehöjd tills det 

nya boende står färdigt. 

Avtalet sades upp 2022-03-17 med tillägget att en förhandling om möjlig 

anpassning av lokalen sker. Med ny verksamhetsbeskrivning av verksamheten 

återtogs förhandlingarna, detta resulterade i ett behov av anpassning av lokaler 

i form av portabla sprinklers, fortsatt kontinuerlig och noggrann systematisk 

brandskyddsarbete (SBA) för verksamheten. 

Det nya avtalet löper till och med 2024-12-31. 

Den nya verksamhetsbeskrivningen innebär att målgruppen skall vara mer 

självgående och ha mindre stödbehov samt kunna utrymma själva. Tre av 

verksamhetens brukare som har något större stöd-och hjälpbehov erbjuds 

adekvat boende inom kommunen. Detta föregås alltid av en individuell 

planering. 

Kostnad för portabla sprinklers beräknas till ca 600.000 kr. 
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PROTOKOLL 
Socialnämnden 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesdatum: 2022-12-15 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2022-11-25 

Protokollsutdrag omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden 2020-12-09 

Verksamhetsbeskrivning Surtehöjd 2022 

Beslutet skickas till 

För vidare hantering: 

Sektor Service 

För kännedom: 

Bohus räddningstjänstförbund 

Sektor samhällsbyggnad 
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PROTOKOLL 
Socialnämnden 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesdatum: 2022-12-15 

SN § 135 Dnr S.N.2022.359 

Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023- 

2024 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att ställa sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i 

Västra Götaland till och med 2024 samt 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på 

områden där vi i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar även 

en grund för att utveckla gemensamma insatser med tidig samordning och 

sömlösa vårdövergångar. 

2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och 

handlingsplanen föreslogs därför förlängas till och med 2022. Bedömningen 

var att målen är fortsatt aktuella. 

Under 2022 är bedömningen att arbetet behöver fortsätta enligt utarbetad plan 

och att handlingsplanen därför behöver förlängas. 

Inom området psykisk hälsa för vuxna har regeringen tagit fram fem 

fokusområden som särskilt viktiga. Dessa sammanfattar olika delar inom 

områden som är viktiga att fokusera på utifrån befolkningens behov för att 

främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda effektiva insatser 

till de som drabbats. De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet med 

handlingsplanens mål. Fokusområdena är: Förbyggande och främjande arbete, 

Tillgängliga tidiga insatser, Enskildas delaktighet och rättigheter, Utsatta 

grupper, Ledning, styrning och organisation. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2022-12-08 

Tjänsteskrivelse och handlingsplan psykisk hälsa 2018-2024 

Protokollsutdrag från GR:s förbundsstyrelse § 403, förlängning av 

handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024 
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PROTOKOLL 
Socialnämnden 

 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

Sammanträdesdatum: 2022-12-15 
 

 

 

Beslutet skickas till 

För vidare hantering: 

Sektorledning, sektor socialtjänst 

 
För kännedom: 

Göteborgsregionen 

VästKom 




