
PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-29

Plats och tid

Notering

Traversen, Järnkontoret, Nödinge samt via ljud- och
bildöverföring (Teams)
kl. 08.30-16.05, lunch kl. 12.20-13.00

Efter fråga från ordföranden är nämnden överens om att
ett fåtal ledamöter tillåts stänga av sin bildöverföring
när de inte pratar, på grund av tekniska problem med
internetuppkoppling

Beslutande Tyrone Hansson (FIA), ordförande
Dennis Ljunggren (S), 1:e vice ordförande
Lars Kopp (M), 2:e vice ordförande, närvarande via ljud-
och bildöverföring

Elaine Björkman (S), närvarande via ljud- och bildöverföring
Karin Heimdal (S), närvarande via ljud- och bildöverföring
Renèe Palmnäs (FIA), närvarande via ljud- och bildöverföring
Axel Andersson (MP), närvarande via ljud- och bildöverföring
Christer Pålsson (V), närvarande via ljud- och bildöverföring
Rune Karlsson (SD), närvarande via ljud- och bildöverföring
Inga-Lena Lindenau (L), närvarande via ljud- och
bildöverföring

Tjänstgörande
ersättare

Närvarande
ersättare

Annica Westdahl Eriksson (SD), ersätter Ronny Alm
(SD), närvarande via ljud- och bildöverföring

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

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

Fuad Karimli (C), närvarande via ljud- och bildöverföring
Hanna Bendz (C), närvarande via ljud- och bildöverföring

Övriga närvarande Se sida 2

Utses att justera Dennis Ljunggren

Justeringens plats
och tid

Järnkontoret, Nödinge, [2021-04-29]

Paragrafer §§ 16 - 21
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Kristin Johansson
Ordförande

Tyrone Hansson
Justerande

Dennis Ljunggren

Övriga närvarande

Övriga närvarande via
ljud- och bildöverföring

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
Iréne Blomqvist, verksamhetschef individ- och
familjeomsorg
Mattias Leufkens, administrativ chef enheten för
ledningsstöd och utveckling
Hanna Kämpe, verksamhetsutvecklare enheten för
ledningsstöd och utveckling
Helena Wixe, controller
Jenny Erixon, controller
Shanaz Ghader, enhetschef vuxenenheten
Ulrika Sten Sporrong, enhetschef arbetsmarknads- och
försörjningsstödsenheten
Evelina Lönnfors, 1:e socialsekreterare
arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

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

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2021-04-29

Tillkännages från och med

Tillkännages till och med

2021-04-30

2021-05-21

Förvaringsplats för protokollet Järnkontoret, Nödinge

Intygar

Kristin Johansson
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 16 Dnr S.N.2021.14

Delårsbokslut 1, 2021

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 1, 2021.

Socialnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Socialnämnden beslutar att notera informationen om åtterrapportering
avseende genomförda tillitsdialoger.

Sammanfattning

I inledningen till kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2021 anges att denna
ska följas upp genom dialoger 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 ledningsgruppen för respektive
verksamhetsområde samt representanter från nämnden. Fokus för dialogerna
var hur verksamheterna arbetar med aktiviteter och uppdrag för att bidra till en
måluppfyllelse på helheten avseende nämndmålen för 2021 och i förlängningen
de strategiska målsättningarna från kommunfullmäktige. Självfallet har också
del av dialogerna ägnats åt pandemin, eftersom den även fortsatt prioriterar sig
framför allt annat.

Inom ramen för individ- och familjeomsorgen, IFO, finns ekonomiska
utmaningar, främst avseende köp av platser (barn och unga samt vuxna) och
det föreligger också behov av konsult på mottagningsenheten för att säkra
tillgänglighet för kommuninvånarna. Sammantaget är prognosen för IFO -9,5
Mkr, men detta uppvägs av övriga verksamhetsområdens positiva prognoser
samt sektorns buffert. Den statliga satsningen "God vård och omsorg om äldre"
motsvarande 10,7 Mkr kommer sannolikt nyttjas i sin helhet och detta
redovisas för nämnden i särskild ordning. Prognos för helår är 2,75 Mkr.

Återrapportering avseende genomförda tillitsdialoger

Funktionsstöd

Lars Kopp (M) återrapporterar från tillitsdialogen avseende funktionsstöd.
Verksamhetschef funktionsstöd Taija Tuomilehto Holmberg bistår med
kompletterande information och besvarar frågor. Lars informerar om att det
pågår en organisationsförändring avseende verksamhetsområdet funktionsstöd.
Det pågår flera nybyggnationer av LSS-boenden. Det har gjorts en
processkartläggning inom verksamhetsområdet. Orsaker till Ale kommuns
höga KPB (kostnad per brukare) för LSS-boenden diskuterades. KPB är ett bra
sätt att mäta och kunna jämföra med andra kommuner. Det diskuterades den
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

kompetensutveckling som verksamhetsområde funktionsstöds
utvecklingsgrupp arbetar fram. Taija informerar om att detta är något som hon
har sett ett behov av. Kompetensutvecklingen innefattar en basutbildning, som
alla medarbetare ska genomgå, och dessutom vissa specifika utbildningar
beroende på inom vilket område medarbetarna arbetar. Verksamhetsområde
funktionsstöd arbetar med kvalitativa genomförandeplaner. Det diskuterades
om den viktiga verksamheten avseende boendestöd. Verksamhetsområde
funktionsstöd satsar även på kompetensutveckling inom Hbtqi-kunskaper,
finansierad av statsbidrag.

Individ- och familjeomsorg

Krister Hemström Bergenhus (S), Kristina Fogelklou (M) och Hanna Bendz
(C) återrapporterar från tillitsdialogen avseende individ- och
familjeomsorg.Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Iréne Blomqvist
bistår med kompletterande information och besvarar frågor. Krister informerar
om att det finns flera arbetsmetoder som verkar väldigt bra, exempelvis Signs
of Safety.

Hanna berättar om fokussatsningen på ensamhet och boendesituationen för
kvotflyktingar, barnfamiljer och våld i nära relation. Vidare diskuterades
sysselsättning, det är svårt nu i pandemitider. Samverkansprojektet DUA
(Delegationen för unga & nyanlända till arbete) mellan sex kommuner
diskuterades. Hanna och Kristina informerar om att de diskuterade djupare
kring arbetet med våld i nära relation. Arbetet med relationsvåld är ett arbete
som måste utvecklas kontinuerligt. Lars Kopp (M) ställer fråga kring hur
individ- och familjeomsorgen arbetar förebyggande med våld i nära relation,
finns det till exempel samarbete med skolan. Hanna berättar att hon fick till sig
att socialtjänsten samverkar med skola och övriga myndigheter. Iréne
informerar om att de finns ett samarbete med SIMBA inom regionen kring
handlingsplan psykisk hälsa där våld i nära relation är ett område. När det
gäller förebyggande insatser arbetar socialtjänsten med att samtala med barn
och unga om normer kring mans- och kvinnoroller. Inga-Lena Lindenau (L)
saknar att hedersrelaterat våld nämns särskilt.

Särskilda boenden och hälso- och sjukvård

Renèe Palmnäs (FIA) och Rune Karlsson (SD) återrapporterar från
tillitsdialogen avseende särskilda boenden och hälso- och sjukvård.
Verksamhetschef särskilda boenden och hälso- och sjukvård Ann-Sofie Borg
bistår med kompletterande information och svarar på frågor. Renèe informerar
om att de fick information om arbetet på de särskilda boendena med anledning
av covid-19. Det närvarande ledarskapet har varit väldigt viktigt. Införde
antigentester i början av året har varit framgångsrikt, eftersom medarbetare
utan symptom som ändock varit positiva för covid-19 hindrats från att gå till
arbetet. På grund av pandemin har arbetssättet blivit med digitalt, framförallt
möten sker digitalt. De samtalade kring vaccinationerna. Det salutogena
förhållningssättet genomsyrar verksamhetsområdet. Demensutvecklingsarbetet
inom Ale kommun diskuterades på tillitsdialogen. Syftet är att förbättra
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

insatsen och samarbetet kring individer som har demenssjukdom. Det kommer
att skapas ett demensteam, i vilket personal med särskild kompetens inom
demens kommer att arbeta. På särskilda boenden arbetar man även med en
särskild metod avseende individer med demenssjukdom, vilken också ska
implementeras inom hemtjänsten. Vid tillitsdialogen diskuterades även stödet
för anhöriga till demenssjuka. Utbildningsinsatser inom
rehabiliteringsverksamheten, dock varit svårt på grund av pandemin.
Lyftkörkort för att säkerställa säkra lyft. Sommarvikarier kommer att få mer
utbildning innan de börjar arbeta.

Sjuksköterskeenheten jobbar mycket med kompetensutveckling avseende
demens. Bli bättre på HLR avseende psykisk ohälsa. Projekt avsett att starta till
hösten avseende inkontinens. Enhetscheferna på intraprenaderna Björkliden
och Backavik berättade om hur deras dagliga arbete ser ut och om att vara en
närvarande chef. Det avses att starta ett projekt på Garverivägen innefattande
ett administrativt stöd för enheterna där.

Ordinärt boende

Axel Andersson (MP) och Christer Pålsson (V) återrapporterar från
tillitsdialogen avseende ordinärt boende. Verksamhetschef ordinärt boende
Ulrika Johansson bistår med kompletterande information och svarar på frågor.
Axel informerar om e-låsen, vilka är installerade nästan överallt och är väldigt
uppskattade. De mobiltelefoner, som numera även används att dokumentera i,
är säkra avseende sekretessuppgifter. Projekt MODIG handlar om att uppdatera
kommunen avseende teknik och det håller på att avslutas. Gällande
trygghetskameror är det endast ett fåtal omsorgstagare som har detta, endast
två stycken för närvarande. Verksamhetschef håller på att gå igenom rutiner
tillsammans med enhetschefer. Det salutogena förhållningssättet genomsyrar
verksamheten. Verksamhet ordinärt boende arbetar med att använda tidiga
insatser för individer med begynnande demens. Samarbete mellan ordinärt
boende, sjuksköterskeenheten och biståndsenheten. Pandemin har gjort att
många utbildningar tyvärr har ställts in, vissa har kunnat genomföras digitalt.
Frånvaro bland medarbetare har varit problematisk. Pandemin har även lett till
minskade insatser, vilket lett till mindre intäkter. Verksamheten har
kontinuerligt arbetat med smittspårning vid konstaterad smitta med covid-19.
Seniorlinjen har inrättats, dit äldre kan ringa för samtal för att motverka
ensamhet, isolering med mera. Vaccinationer diskuterades på tillitsdialogen.
När det gäller kompetensförsörjning avser den främst att utbilda vårdbiträden
till undersköterskor. Äldreomsorgslyftet innebär att medarbetaren arbetar 50%
och studerar till undersköterska på 50%.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Delårsbokslut 1, 2021, 2021-04-16

Delårsbokslut 1, 2021
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Yrkande

Ordförande yrkar som tillägg att socialnämnden beslutar att paragrafen justeras
omedelbart.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
socialnämnden beslutar att anta detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunstyrelsen
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 17 Dnr S.N.2021.10

Övervägande av umgängesbegränsning samt

hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2,3 st LVU

f.

Beslut

Socialnämnden beslutar

att efter övervägande, anteckna till protokollet att umgängesbegränsning enligt
14 § 2 stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
LVU, mellan , och ska kvarstå,

att efter övervägande, anteckna till protokollet att hemlighållande av
vistelseort enligt 14 § 3 stycket LVU ska kvarstå,

att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Beslut enligt 14 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga, LVU, om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st. punkt 1 LVU och
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. punkt 2 LVU, gällande

gentemot , fattades 2020-06-26. Besluten ska
övervägas var tredje månad och gjordes så senast 2021-01-07.

Aktuell fråga avser således övervägande av hemlighållande av vistelseort
enligt 14 § tredje stycket LVU samt övervägande av umgängesbegränsning
enligt 14 § tredje stycket LVU.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Socialadministratör, barn- och ungdomsenheten
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2021-04-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 18 Dnr S.N.2021.26

Samverkan för barns och ungas hälsa -

överenskommelse mellan Västra Götalands

kommuner och Västra Götalandsregionen

Beslut

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom Samverkan för barns och ungas
hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen.

Socialnämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen ska främja och tydliggöra
struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda
parter.

Målgruppen är barn och unga upp till 20 år, som behöver samordnade insatser
och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och
kommunerna. Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för
samverkan samt anger struktur och form för samarbete kring barn och unga
med behov av insatser från både region och kommun. Överenskommelsen
betonar att alla verksamheter som möter barn och unga har skyldighet att
samarbeta.

Denna överenskommelse ersätter Västbus tidigare riktlinjer.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, 2021-04-
08

E-post Expediering beslut GR:s förbundsstyrelse § 242, 2021-03-04

Protokollsutdrag GR:s förbundsstyrelse 2021-02-12 § 242

Tjänsteskrivelse inklusive Samverkan för barns och ungas hälsa -
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen

Tjänstemannaremiss till sektor utbildning, 2021-03-16

Remissvar från sektor utbildning, 2021-03-26
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Beslutet skickas till

För vidare hantering

Göteborgsregionen

För kännedom

Sektor utbildning
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Enhetschefer individ- och familjeomsorg
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SN § 19 Dnr S.N.2021.24

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022

Beslut

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till förlängning av
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022.

Socialnämnden beslutar att förklara paragrafen 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 våra gemensamma insatser med tidig samordning och
sömlösa vårdövergångar.

2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och
handlingsplanen föreslås därför förlängas till och med 2022. Bedömningen var
att målen är fortsatt aktuella och det är nu arbetet börjar göra skillnad.

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 Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022, 2021-04-08

E-post Expediering beslut GR:s förbundsstyrelse § 243, 2021-03-04

Protokollsutdrag GR:s förbundsstyrelse 2021-02-12 § 243

Tjänsteskrivelse inklusive Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Göteborgsregionen

För kännedom

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Enhetschef vuxenenheten
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SN § 20 Dnr OAN.2021.120

Riktlinjer ekonomiskt bistånd

Beslut

Socialnämnden beslutar

att anta föredragna Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2021 att gälla från och med
2021-05-01 och tills vidare,

att nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Genom det ekonomiska biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig
levnadsnivå. Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät för
människor som inte själva kan tillgodose sina behov och är tänkt som en
tillfällig lösning. Den enskilde har själv ett eget ansvar för sitt liv. Detta
innebär att alla möjligheter som finns till egen försörjning ska utnyttjas innan
rätten till bistånd träder in. Den enskilde har inte bara rättigheter utan även
skyldigheter för att rätten till bistånd ska vara aktuellt. Den enskilde är ytterst
ansvarig för att bli självförsörjande. Varje individ ska bli sedd utifrån sin
livssituation. Vad som kan anses vara skälig levnadsnivå utöver riksnormen
anges i lagen och dessa riktlinjer. Det gäller såväl kostnader inom
försörjningsstödets ram som övrigt ekonomiskt bistånd till livsföringen i
övrigt. Bidrag utöver norm ska utges restriktivt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Riktlinjer ekonomiskt bistånd, 2021-03-29

Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2021

Förslag till ändringar norm och vägledande 2021

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Enhetschef arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten
För kännedom

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
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SN § 21 Dnr S.N.2021.69

Ansökan om försäljningstillstånd tills vidare för

detaljhandel med tobaksvaror i Ale Tips och tobak

Beslut

Socialnämnden beslutar

att, i enlighet med 5 kap. 3 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter, avslåWajdis servicehandels, org.nr. , ansökan om att
bedriva detaljhandel med tobaksvaror i Ale Tips och tobak, Ale Torg 7 i
Nödinge i enlighet med 5 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter,

att förklara paragrafen omedelbart justerad,

att översända beslutet till tillståndsenheten, miljöförvaltningen i Göteborgs
Stad för administrativ verkställighet.

Motivering

Skäl till socialnämndens beslut framgår av i ärendet upprättad utredning
daterad den 26 april 2021.

Detta beslut kan överklagas.

Sammanfattning

Fråga om tillstånd att få bedriva detaljhandel med tobaksvaror.

Wajdis servicehandel, org.nr. , har ansökt om tillstånd tills vidare
för detaljhandel med tobaksvaror i Ale Tips och tobak, Ale Torg 7 i Nödinge, i
enlighet med 5 kap. 1 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Kommunen fattar beslut i enlighet med 5 kap. 3 § lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Ansökan om försäljningstillstånd tills vidare för detaljhandel
med tobaksvaror, Wajdis servicehandel, org.nr , i Ale Tips och
tobak, 2021-04-27

Utredning, 2021-04-26
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Beslutet skickas till

För vidare hantering

Tillståndsenheten, miljöförvaltningen i Göteborgs Stad
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