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Socialnämnden
Protokoll
2019-06-18
Plats och tid

Stora Konfekten
kl. 14:00-17:00

Beslutande

Eva-Lotta Pamp (M) (ordförande)
Leif Hansson (S) (vice ordförande)
Lars-Ivan Gustafsson (S)
Anna-Maria Olsson (S)
Heide Kamperin (L)
Inger Carlborg (M)
Kristina Poulsen (SD)
Maria Adrell (V)
Ann-Lie Tulokas- Olsson (KD)
Britt Andersson Näsman (S)
Carl Adamsson (C) ersätter Ingbritt Johansson (C)
Britt Berggren (M) ersätter Karin Josefsson (L)
Ulf Unosson (S) ersätter Margaretha Svensson (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Harriet Ljungdahl (MP)
Sebastian Aronsson (S)
Malin Fransson (SD)
Agneta Stadling (KD)

Övriga deltagare

Karin Alvermalm (förvaltningschef)
Peter Karlsson (stabschef)
Karin Hallgren (nämndsekreterare)
Dan Sjöholm (ekonomiansvarig) §§68-70

Utses att justera

Leif Hansson

Justeringens plats och
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Justerandes sign
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70

Information och överläggningar
Klagomål på handläggning av ärende inom avdelning unga
Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Café Tallhyddan
Egenavgift för Familjerådgivningen
Delegationsordning 2019
Socialförvaltningens ledningsplan för samhällsstörning och extra ordinär
händelse
Socialförvaltningens lokalförsörjningsplan 2019-2022
Socialnämndens handlingsplan ekonomisk omställning 2019-2021
Ekonomisk uppföljning 2019
Anmälningar för kännedom

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 61

Information och överläggningar
A/ Samverkan med VON efter överflyttningen av LSS 2018
B/ Kostnad-per-brukare rapport
C/ Sekretess-AU kommer framöver att digitaliseras.
D/ Peter Karlsson är tf förvaltningschef under Karin Alvermalms semester
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62 2019.083 SN

Klagomål på handläggning av ärende inom avdelning unga
Ärendebeskrivning
Begäran om yttrande inkom från Justitieombudsmannen (JO) 2019-05-02 där socialnämnden
anmodas yttra sig över ett klagomål gällande ett beslut 17 oktober 2018 om att inleda
utredning i ärende rörande barn. Yttrandet ska innehålla en redogörelse för om det var
lämpligt att nämnden fattade beslut i saken eller om frågan borde ha lämnats över till Vara
kommun samt en redogörelse för handläggningen och bedömning av denna. Senast datum
för svar är 2 juli 2019.
Beredning
Socialnämnden får den 17 oktober 2018 in en orosanmälan från en mamma som misstänker
att pappan utövar våld mot barnen. Dåvarande enhetschef för barn och unga
utredningsenheten har yttrat sig i ärendet och menar att hon genast insåg att det förelåg risk
för jäv i ärendet då modern arbetar som handläggare inom socialtjänsten. Detta framkommer
även i dokumentation i ärendet.
Det åligger socialtjänsten enligt 11 kap 1a § SOL att inom 24 timmar göra en akut
skyddsbedömning, vilket gjordes av socialförvaltningen i Alingsås. Det framkom då att det ej
förelåg omedelbart behov av skydd. Eftersom våld var en del av orosanmälan så måste
socialtjänsten enligt SOSFS 2014:4, 6 kap 1 §, utan dröjsmål starta en utredning, vilket
gjordes. Samtidigt ringde ansvarig enhetschef runt till flera kommuner för att se om någon
kunde ta över utredningen. Den 19 oktober 2018 faxas utredningen över till Vara Kommun
som då tog över och fattade beslut i ärendet.
Socialförvaltningen menar att något beslut i ärendet ej fattades, just på grund av att det ej
vore lämpligt. Man hade heller aldrig för avsikt att fatta beslut i ärendet, vilket styrks av att
enhetschefen skyndsamt undersökte om en annan kommun kan ta emot ärendet. Dock
gjordes en förhandsbedömning om behov av omedelbart skydd då denna bedömning
svårligen hade kunnat läggas ut på annan kommun då den ska ske inom 24 timmar.
Beslut
Socialnämndens beslut
Socialförvaltningens förslag på yttrande den 27 maj 2019 antas och skickas till
Justitieombudsmannen (JO) som socialnämndens svar på remissen.

Expedieras till
Justitieombudsmannen (JO)
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 63 2019.071 SN

Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Café Tallhyddan
Ärendebeskrivning
Serneke Allanit AB har hos socialnämnden ansökt om stadigvarande tillstånd enligt 2 kapitlet
2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkholdrycker
vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med
serveringstiden 11.00-01.00
Den tänkta verksamheten bedöms inte i nuläget medföra några alkoholpolitiska olägenheter.
Polismyndigheten och Miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas.
Ansökta serveringstider ligger inom Alingsås kommuns riktlinjer.
Beslut
Socialnämndens beslut
Serneke Allanit AB beviljas stadigvarande tillstånd enligt 8 kapitlet 2 § alkhollagen
(2010:1622) för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker vid Tallhyddan i
Alingsås enligt inlämnad planritning, med serveringstiden 11.00 – 01.00.

Expedieras till
Serneke Allanit AB
Alkoholhandläggaren
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 64 2019.097 SN

Egenavgift för Familjerådgivningen
Ärendebeskrivning
Kommunen har i uppdrag att tillhandahålla familjerådgivning. Par ska kunna få hjälp att reda
ut problem inom relationen och bearbeta svårigheter i andra familjerelationer rörande vuxna.
De som går genom en skilsmässa eller separation ska få hjälp och stöd att ta sig genom den
kris separationen innebär.
Familjerådgivningen bedrivs sedan flera år på entreprenad genom ett privat företag. Det
finns ett ramavtal som bl.a reglerar budget, antal timmar som kan faktureras samt
kompetenskrav på personalen. Då det nuvarande avtalet upphör 2019-12-31 så kommer en
ny upphandling att göras under hösten 2019. Upphandlingen görs gemensamt med
Herrljunga kommun och Vårgårda kommun.
Familjerådgivningen finansieras av Socialnämnden och uppföljning sker av enhetschef på
Stöd- och behandlingsenheten. Varje par betalar idag 120:-/besök och denna avgift har inte
höjts på flera år. Vid en omvärldsbevakning av kringliggande kommuner ligger Alingsås
relativt lågt med sin avgift och därför föreslås en höjning till 200:-/besök. Den målgrupp som
företrädesvis söker Familjerådgivningen bedöms kunna klara en sådan egenavgift och ändå
söka den hjälp de behöver. Förvaltningen har också möjlighet att bevilja avgiftsfrihet om det
skulle uppstå en situation där den enskilde inte har möjlighet att betala men behöver stödet.
Då en ny upphandling kommer att göras är det lämpligt att höjningen genomförs från
årsskiftet då det nya avtalet börjat gälla, dvs 2020-01-01. De två andra kommunerna aviserar
samma höjning som Alingsås.
Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer egenavgiften för Familjerådgivning
till 200:-/besök att gälla från och med 2020-01-01

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65 2018.204 SN

Delegationsordning 2019
Ärendebeskrivning
Socialnämndens delegationsordning har reviderats utifrån förändrad lagstiftning från
halvårsskiftet.
Från 1 juli 2019 gäller Lag om tobak och liknande produkter som ersätter Tobakslagen och
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Rökförbud införs bl a i restauranger
och på andra serveringsställen, lekplatser, perronger och andra utomhusmiljöer. Nämnden
fattar beslut om att avslå ansökan om försäljningstillstånd för tobak och meddela sanktioner,
medan andra beslut som att bevilja försäljningstillstånd och begära upplysningar och tillstånd
har delegerats till alkoholhandläggare/enhetschef.
Några mindre justeringar har gjorts så att delegationen har flyttats upp till avdelningschef vad
gäller beslut om kontaktfamilj/kontaktperson/särskild kvalificerad kontaktperson.
Avdelningschef kan också överklaga beslut som avser ersättningar från Migrationsverket.
När kommunfullmäktige reviderar nämndens reglemente utgår relevanta delar i nämndens
delegationsordning.
Nuvarande delegationsordning med revideringar och delegationsordning efter justeringar
bifogas.
Den reviderade delegationsordningen föreslås att gälla fr o m 2019-07-01.
Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att reviderad delegationsordning gäller fr o m 2019-07-01.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 66 2019.098 SN

Socialförvaltningens ledningsplan för samhällsstörning och extra
ordinär händelse
Ärendebeskrivning
Enligt beslut av Kommunfullmäktige 2013-03-27 § 69 ska ledningsplan för samhällsstörning
och extraordinär händelse revideras årligen. Utbildning och övning ska även ske löpande
enligt ramverket för krisberedskapsprocesser. Tidigare beslutad ledningsplan för
samhällsstörning och extraordinär händelse har reviderats och ska fastställas.
Beredning
Socialförvaltningen har under våren 2019 reviderat sin ledningsplan för samhällsstörning och
extraordinärhändelse. Socialförvaltningens plan för krisledning grundas på att den som
normalt har ansvar för en verksamhet har motsvarande ansvar vid större olyckor,
extraordinära händelser samt vid höjd beredskap. Krisledningsorganisationen bör så litet
som möjligt avvika från ordinarie ansvarsfördelningen.
Sedan 2018 har förvaltningen också tagit fram riktlinjer för krisberedskap för särskilt sårbara
grupper. Dessa gäller plan för evakuering av särskilt sårbara grupper, beredskapsplan för
höga temperaturer samt att krisberedskap ingår i kravspecifikation vid upphandling av
tjänster. Riktlinjerna uppdaterades under våren 2019.
Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 67 2019.047 SN

Socialförvaltningens lokalförsörjningsplan 2019-2022
Ärendebeskrivning
Behovet av lokaler presenteras i nämndernas lokalförsörjningsplaner som ingår som en del i
kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. Planen skall revideras årligen och
underlaget skall ligga till grund för de beslut om utveckling och förändring som tas inom
lokalförsörjning och i flerårsstrategi för kommunen.
I Kommunfullmäktiges Flerårsstrategi 2017-2019 gavs i uppdrag att centralisera kommunens
lokalkostnader i syfte att få ner hyreskostnaderna för kommunen, ett uppdrag som kvarstår.
Vidare framgår att kommunstyrelsen ska ha huvudansvaret för kommunens lokalplanering
och att det innefattar att upprätta en funktion som har det operativa ansvaret.
Beredning
Lokalförsörjningsplan för socialnämnden 2019-2022 ger en nulägesbeskrivning av
socialförvaltningens lokaler samt visar på kommande behov inom verksamheterna.
Socialförvaltningen har det yttersta ansvaret för att säkerställa tak över huvudet för
kommuninvånarna. Behoven kan förändras relativt snabbt, som tex. varit fallet när det gäller
ensamkommande barn.
Tillgång till anpassade boenden och lägenheter är central för att förvaltningen ska klara
tilldelade budgetramar. En övergång till större och rätt anpassade och placerade
boendeenheter är en långsiktig strategisk investering kommunen behöver ta sig an för att
möta välfärdens framtida utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt.
För att klara snabba omställningar behöver de avtal som tecknas i så hög grad som möjligt
vara flexibla både vad gäller användningsområden och kontraktsvillkor i övrigt, till exempel
avtalstider. Även samverkan med övriga förvaltningar i kommunen och samutnyttjande av
lokaler stärker beredskapen för flexibel lokalplanering. Det är viktigt med en
kommunövergripande sammanhållen planering i detta.
Den bostadsbrist som råder i Alingsås påverkar socialförvaltningen avsevärt då de
målgrupper förvaltningen ansvarar för ofta står långt ifrån och har svårt att ta sig in på den
ordinarie bostadsmarknaden. Bostadsbristen påverkar i hög grad förvaltningens
förutsättningar att klara sitt uppdrag
Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar lokalförsörjningsplan för socialnämnden 2019-2022.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Expedieras till
Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68 2018.210 SN

Socialnämndens handlingsplan ekonomisk omställning 2019-2021
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet väckte frågan vid sammanträdet 2019-06-05, § 241, om att upphäva beslutet
om en kompletterande handlingsplan för att uppnå budget i balans till junisammanträdet.
Beslut
Socialnämndens beslut
Uppdraget från 2019-04-23, § 45, om att presentera en kompletterande handlingsplan för att
hantera resterande del av budgetunderskottet upphävs.
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vid behov återkomma till nämnden med en
handlingsplan till delårsbokslutet, för att uppnå en budget i balans.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 69 2019.039 SN

Ekonomisk uppföljning 2019
Ärendebeskrivning
I enlighet med riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning (KF
2017-12-13 §251) ska nämnden månadsvis besluta om en månadsuppföljning.
Månadsuppföljningen ska expedieras till kommunstyrelsen. Nämnden får vidare inte lägga
fram en negativ prognos utan att samtidigt lägga fram en handlingsplan.
Beredning
Socialnämndens redovisade resultat per maj månad innebär ett underskott med 13 168 tkr
och prognosen för helåret 2019 är ett underskott om 1 600 tkr. Av kommunfullmäktige
beviljade medel ur kommunens flyktingfond har ännu ej redovisats i utfallet men ingår i
helårsprognosen. För att helårsprognosen skall kunna uppnås krävs i delårsbokslutet
signifikanta tecken på en lägre takt i kostnadsutvecklingen. Den negativa prognosen innebär
ett tillfälligt avsteg från gällande styrprinciper vilket huvudsakligen motiveras med att effekter
av socialnämndens nyligen beslutade handlingsplan i april bör analyseras i kommande
delårsbokslut innan eventuella ytterligare åtgärder beslutas.
Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer månadsuppföljning per maj 2019

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§70 DiaryNumber Ärendetyp

Anmälningar för kännedom
Anmälningar
 2019.004 SN-006 Protokollsutdrag §73 KF - Avgifter för tillstånd enligt lag om tobak
och liknande produkter
 2019.016 SN-011 Protokollsutdrag §77 KF - Arkivöverlämning och utlån av
allmänna handlingar från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden
 2018.223 SN-006 Protokollsutdrag §96 KF Kommunalt kompletteringsval - Val av
ersättare i socialnämnden efter Maria-Therese Marklund (KD), Agneta Stadling (KD)
 2018.223 SN-007 Protokollsutdrag §89 KF - Avsägelse av uppdrag som ersättare i
socialnämnden - Maria-Therese Marklund (KD)
 2019.068 SN-003 Protokollsutdrag §106 KF - Ansökan om medel ur flyktingfond
2019
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

