
PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-06-16

Plats och tid Knutpunkten, Ale seniorcentrum, Älvängen,
kl. 09.25-10.30

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

Närvarande
ersättare

Hanna Bendz (C) ersätter Rune Karlsson (SD)

Sandi Nordin (S)
Monika Hermansson Westberg (S)
Krister Hemström Bergenhus (S)
Ann-Sofie Hellvard (V)
Birgit Hansson (KD)
Hanna Bendz (C)
Eva Lans Samuelsson (L)

Övriga närvarande Se sida 2

Utses att justera Dennis Ljunggren

Justeringens plats
och tid

Järnkontoret, Nödinge, [16 juni 2022 klockan 12.00]

Paragrafer §§ 57 - 65

Underskrifter

Sekreterare

Jennifer Pettersson
Ordförande

Tyrone Hansson
Justerande

Dennis Ljunggren

Övriga närvarande Jennifer Pettersson, nämndsekreterare
Ebba Gierow, sektorchef
Ulrika Johansson, verksamhetschef ordinärt boende
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-06-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

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
Hanna Kämpe, verksamhetsuttvecklare
Ulrika Sten Sporrong, enhetschef arbetsmarknads-och
försörjningsstödsenheten
Evelina Lönnfors, förste socialsekreterare

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

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2022-06-16

Tillkännages 2022-06-17--2022-07-09

Förvaringsplats för protokollet Järnkontoret, Nödinge

Intygar

Jennifer Pettersson
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-06-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehåll

SN § 57 Individärende-faderskapsutredning 5

SN § 58 Individärende- upphörande av
umgängesbegräsning

6

SN § 59 Individärende- upphörande av
umgängesbegränsning

7

SN § 60 Individärende-särskild förordnad
vårdnadshavare

8

SN § 61 Individärende-särskild förordnad
vårdnadshavare, vårdnadsöverflyttning

9

SN § 62 Individärende-övervägande av
umgängesbegärnsning samt
hemlighållande av vistelseort

10 - 11

SN § 63 Revisionsrapport - Grundläggande
granskning, kommunrevisionen

12

SN § 64 Kommunrevisionens granskning av
myndighetsutövning avseende ekonomiskt
bistånd, med hjälp av Ernst & Young

13 - 14

SN § 65 Reviderings av socialnämndens
delegeringsordning- Tillfällig delegering av
beslutanderätt i alkohol- och
tobaksärenden

15 - 16
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-06-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 63 Dnr S.N.2022.144

Revisionsrapport - Grundläggande granskning,

kommunrevisionen

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Att anta åtgärdsplan gällande rekommendationerna från revisionsrapporten
2021.

2. Att översända svaret till revisionen som sitt eget yttrande.

3. Att omedelbart justera paragrafen.

Sammanfattning

Utifrån kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen
genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen
och god revisionssed. Revisionen har granskat och lämnat rekommendationer
till nämnden utifrån målstyrning och arbetet med intern kontroll. I revisionens
följebrev önskas svar från nämnden senast den 16 juni. En åtgärdsplan har
tagits fram i syfte att besvara revisionens frågeställningar och lyfta hur
nämnden går vidare med arbetet utifrån de rekommendationer som framförts i
revisionsrapporten 2021. Förvaltningen bedömer sammantaget att åtgärderna
kommer stärka arbetet med målstyrningen och tillse att arbetet med intern
kontrollen antas i enlighet med riktlinjer.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-02

Revisionsrapport – Grundläggande granskning

Revisionens följebrev

Åtgärdsplan gällande revisionsrapporten 2021

Beslutet skickas till

För kännedom

Revisionen
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-06-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 64 Dnr S.N.2021.236

Kommunrevisionens granskning av

myndighetsutövning avseende ekonomiskt bistånd,

med hjälp av Ernst & Young

Beslut

Socialnämnden beslutar

att i bifogad skrivelse lämna svar på kommunrevisionens frågor gällande

granskning av myndighetsutövning ekonomiskt bistånd.

att justera paragrafen omedelbart.

Sammanfattning

Den revision som påbörjades 2021 av myndighetsutövning ekonomiskt bistånd
och som kom verksamheten till del mars 2022, visade på brister i
handläggningen av ekonomiskt bistånd. I bifogad handling är svar på de frågor
som kommunrevisionen ställer samt beskrivning av vidtagna åtgärder med
anledning av revisionens resultat.

I Ale kommun fullgör socialnämnden kommunens uppgifter inom
socialtjänstlagen. Av verksamhetsplan för 2021 framgår att kostnaderna för
försörjningsstöd har ökat stadigt under ett antal år. Nämnden lyfter att behovet
av försörjningsstöd har ökat för personer som lämnar etableringen utan egen
försörjning. Därtill ökar invånarantalet och pågående pandemi ger osäkerhet i
behovet. I budget 2021 har Kommunfullmäktige antagit ett fokusområde för
sysselsättning som anger att kommunen ska ha särskilt fokus på
ungdomsarbetslöshet och försörjningsstöd. Enligt kommun-och
landstingsdatabasen (Kolada) har nettokostnaden för ekonomiskt bistånd sett
till kronor per invånare, ökat i Ale kommun sedan år 2017 från 734 kronor per
invånare till 1 182 kronor per invånare 2020. Inför 2021 har
arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenheten slagits samman för ett
mer effektivt arbetssätt. Detta ställer krav på tydlig styrning och organisation.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-06-02

Bilaga svar på kommunrevisionens frågor

Skrivelse från kommunrevisionen avseende revisionsrapport granskning

ekonomiskt bistånd

Revisionsrapport- granskning av myndighetsutövning avseende ekonomiskt
bistånd
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-06-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Enhetschef för arbetsmarknads-och försörjningsstöd

För kännedom

Verksamhetschef Individ-och familjeomsorg
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-06-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 65 Dnr S.N.2022.30

Reviderings av socialnämndens delegeringsordning-

Tillfällig delegering av beslutanderätt i alkohol- och

tobaksärenden

Beslut

Socialnämnden beslutar

att delegera beslutanderätten i alkoholärenden, när det gäller att bevilja
ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(2010:1622), till enhetschef enheten för ledningsstöd och utveckling.
Avslagsbeslut delegeras till ordförande i socialnämnden. Denna tillfälliga
delegering ska gälla från och med den 21 juni 2022 till och med den 31 augusti
2022.

att delegera beslutanderätten i tobaksärenden, när det gäller att avslå
ansökningar om tillstånd att försälja tobaksvaror enligt 5 kap 1 och 3 §§ lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter, till ordförande i socialnämnden.
Denna tillfälliga delegering ska gälla från och med den 21 juni 2022 till och
med den 31 augusti 2022.

att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Delegeringsordningen är ett levande dokument som fortlöpande måste
uppdateras för att anpassas till ny lagstiftning, föreskrifter och förändringar
inom kommunens verksamhet. Sektor socialtjänst har tagit fram ett förslag till
tillfällig delegering för sommaren 2022 gällande verksamhetsområde alkohol-
och tobak, som är bättre anpassad till verksamheten under sommaren och
behovet av snabb, effektiv och rättssäker ärendehantering.

När det gäller att bevilja ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd
enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) föreslås beslutanderätten delegeras
till enhetschef enheten för ledningsstöd och utveckling. Avslagsbeslut föreslås
delegeras till ordförande i socialnämnden. Denna tillfälliga delegering är
nödvändig för att verksamheten ska fungera under sommaren på ett bra sätt,
eftersom socialnämnden inte sammanträder. Den tillfälliga delegeringen
föreslås gälla från och med den 21 juni 2022 till och med den 31 augusti 2022.

När det gäller att avslå ansökningar om tillstånd för försäljning av tobaksvaror
enligt 5 kap 1 och 3 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
föreslås beslutanderätten delegeras till ordförande i socialnämnden. Denna
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-06-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

tillfälliga delegering är nödvändig för att verksamheten ska fungera under
sommaren på ett bra sätt, eftersom socialnämnden inte sammanträder. Den
tillfälliga delegeringen föreslås gälla från och med den 21 juni 2022 till och
med den 31 augusti 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Tillfällig delegering av beslutanderätt i alkohol- och

tobaksärenden, 2022-06-02

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Nämndsekreterare

För kännedom

Enhetschef enheten för ledningsstöd och utveckling
Tillståndsenheten, Göteborgs Stad
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