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Vänsterpartiet Ale

Socialnämndens sammanträde 22-01-20

Initiativärende
Pandemin är ännu inte över och vår personal sliter hårt. För att vi politiker som är
ytterst ansvariga skall kunna ta bra och relevanta beslut behöver vi få vetskap om
den faktiska bemanningen ute i verksamheterna. Hur ofta sker underbemanning
inom verksamheterna när vikarier inte kan fylla arbetstimmarna för kollegan som är
hemma och är sjuk eller vabbar?

Vänsterpartiet yrkar därför:
- att uppdra till förvaltningen att kartlägga den faktiska bemanningen på våra
särskilda boenden, LSS-boenden och inom hemtjänsten.
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Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2022.146
Datum: 2022-04-07
Sektorchef Ebba Gierow
Socialnämnden

Remissvar avseende ”Uppdaterad rapport angående placering
av ny F-6 skola i Nol – Alafors daterad 2022-03-28”
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att tillstyrka sektor service förslag till beslut.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Sektor service har utrett alternativ placering av en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors.
Förslaget till beslut från sektor service är att gå vidare med fördjupad förstudie av placeringen
av ny skola F-6 på befintlig skoltomt vid Himlaskolan i Alafors (Fastighetsbeteckning Ledet
1:1 och Målje 1:93). Utredningen är sänd på remiss till övriga nämnder och svar önskas
senast 2022-05-02.
Sektor socialtjänst uppfattar att sektor service belyst viktiga frågeställningar i utredningen och
noga vägt för- och nackdelar med de respektive förslagen. Sektor socialtjänst gör ingen annan
bedömning än den som sektor service gjort och föreslår socialnämnden besluta att tillstyrka
sektor service förslag till beslut.

Ebba Gierow
Sektorchef
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Remissvar avseende ”Uppdaterad rapport angående placering av ny F-6
skola i Nol – Alafors 2022-03-28”, 2022-04-07
E-post Remiss från servicenämnden gällande "Uppdaterad rapport angående placering av ny
F-6 skola i Nol-Alafors 2022-03-28, 2022-03-30

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Protokoll 2022-03-29 SERN § 28 Beslut om uppdaterad utredning angående placering av ny
F-6 skola i Nol Alafors inför remissutskick
Ny F-6 skola Nol/Alafors - Reviderad rapport 2022-03-28 ("Uppdaterad rapport ny skola F-6
daterad 2022-03-28")
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektor service

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ärendet
Sektor service har fått i uppdrag att skyndsamt utreda alternativ placering av en ny grundskola
F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter att kommunfullmäktige den 28 februari 2022 beslutat
att avbryta planering av en ny grundskola F-6 på fastigheten Brandsbo 1:156 genom att
upphäva kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14.
Utredningsuppdraget innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport
förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna kompletteras med
utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors.
Utredningsuppdraget är avslutat och servicenämnden har gett sektor service i uppdrag att
sända utredningen angående placering av ny F-6 skola i Nol – Alafors daterad 2022-03-28 på
remiss till utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt
socialnämnden med begäran om svar senast 2022-05-02.
Servicenämnden önskar som remissvar ett ställningstagande till vilket av utredda
placeringsalternativ som föreslås att övergå till fördjupad förstudie samt motivering till
förslaget.
Utredningen och remissvaren ska därefter presenteras på kommunfullmäktiges möte den 20
juni 2022.
I utredningen har sektor service listat fördelar och nackdelar med de tre undersökta
alternativen. Nedan redovisas dessa samt sektor service förslag till beslut.
Alternativ 1 ny grundskola i Nol
Fördelar:

• Centralt placerad grundskola.
• Möjlighet att skapa lokaler som betjänar mer än ett syfte.
• Kollektivtrafik, närhet till pendeltågsstation.
• Närhet till samhällsservice.
• Finns fler barn i Nol.
• Nuvarande mark vid Himlaskolan kan ställas om till verksamhetsmark
Nackdelar:

• Fastighetens yta möjliggör enbart byggnation av en skola för 500 elever för en
rekommenderad friyta om 30 kvadratmeter per elev.
• Om större behov av elevplatser utöver 600 uppstår, behöver ytterligare en skola byggas på
annan plats.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

4(6)

• Inköp av andra fastigheter.
• Evakueringslokaler för inköpta fastigheter.
• Sanering av mark.
• Detaljplaneändring.
• Tidsaspekten, cirka 8 år till ny skola kan tas i bruk.
• Evakueringslokaler ej möjliga att placera i Nol utan bör lösas med placering i Alafors.
• Högre totalkostnad än Alafors på grund av markinköp, sanering av mark och evakuering
av elever under byggnation.
Alternativ 2 ny grundskola Alafors
Fördelar:

• Stor detaljplanelagd tomt väl lämpad för byggnation av skola.
• Stora rekreationsytor i direkt anslutning till skolområdet.
• Tidsaspekten, cirka 4 år till ny skola kan tas i bruk.
• Lägre totalkostnad än Nol.
• Enklare evakueringslösning under byggnation.
22
• Möjlighet att expandera vid framtida behov.
Nackdelar:

• Buller och möjliga risker från E45.
• Cirka 2 kilometer till pendelstation (ungefär likvärdigt med Kronaskolan i Älvängen).
• Begränsad samhällsservice.
Alternativ 3 Nol idrottsplats
Fördelar:

• Stor tomt som tillgodoser samtliga storleksalternativ.
Nackdelar:

• Ale kommuns skyfallskartering visar att fastigheten inte är lämplig för hårdgjord yta då
intilliggande bostäder utefter Gallåsvägen är identifierat som problemområde.
• Detaljplaneändring krävs.
• Ersättningsmark för idrottsplatsen krävs vilket idag inte finns att tillgå i Nol.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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• Tillgänglighet cirka 2 kilometer från pendel.
Sektor service förslag till beslut
Befolkningsprognos 2021 med nuvarande skolupptagningsområden visar ett samlat behov av
758 elevplatser år 2032 (Himlaskolan + Nolskolan). Utifrån detta behov, som inte kan
tillgodoses vid andra utredda alternativ, tillsammans med total byggkostnad och tid till färdig
skola rekommenderas beslut om fortsatt utredning av placeringen ny skola F-6 på befintlig
skoltomt vid Himlaskolan i Alafors (Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93). Om
beslut fattas som innebär att behovet av elevplatser i ny F-6 skola begränsas till 500-600
platser rekommenderas dock fortsatt utredning av alternativ 1 vid befintlig placering av
nuvarande Nolskolan. Skälet till att detta alternativ är intressant för fortsatt utredning trots att
det är ett mer kostsamt alternativ, är möjligheten att skapa en centralt placerad grundskola
med tillhörande fullstor idrottshall samtidigt som den också kan inhysa privat verksamhet och
föreningsliv som med fördel har sin access i markplan från torg och parkeringsplats. Sektor
service bedömer att alternativet skola vid Nols idrottsplats inte är ett realistiskt alternativ på
grund av redovisade nackdelar. Sektorn bedömer också att det inte finns annan lämplig
placering i centrala Nol.
Ekonomisk bedömning
Kostnaderna för de respektive alternativen är redovisade i utredningen. Från socialtjänsten
finns inget ytterligare att tillföra.
Invånarperspektiv
Av utredningen framgår på vilket sätt invånarna påverkas av respektive alternativ.
Socialtjänsten har inget ytterligare att tillföra.
Hållbarhetsperspektivet
Inget av förslagen uppfattas som hållbart utifrån alla tre dimensioner och därmed kommer en
sammanvägd bedömning behöva göras.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Socialnämnden har fått ärendet på remiss och lämnar svar på remissen i förevarande
tjänsteutlåtande.
Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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Beslutets genomförande
Efter beslut skickas remissvaret till sektor service för vidare hantering.
Förvaltningens bedömning
Sektor socialtjänst uppfattar att sektor service belyst viktiga frågeställningar i utredningen och
noga vägt för- och nackdelar med de respektive förslagen. Sektor socialtjänst kan inte göra
annan bedömning än den som sektor service gjort, varför den tillstyrker sektor service förslag
till beslut.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Från: Gabriella Toftered <gabriella.toftered@ale.se>
Skickat: den 30 mars 2022 16:09
Till: FN-UBN <ubn@ale.se>; FN-Socialnämnden <socialnamnden@ale.se>; FN-SBN <sbn@ale.se>; FN-KFN
<kfn@ale.se>
Kopia: Tony Jönsson <tony.jonsson@ale.se>; FN-CASTOR-SN <FN-CASTOR-SN@ale.se>
Ämne: Remiss från servicenämnden gällande ”Uppdaterad rapport angående placering av ny F-6 skola i
Nol – Alafors 2022-03-28”

Hej!
Här kommer en remiss från servicenämnden gällande ”Uppdaterad rapport angående placering av
ny F-6 skola i Nol – Alafors daterad 2022-03-28”. Servicenämnden önskar som remissvar ett
ställningstagande till vilket av utredda placeringsalternativ som föreslås att övergå till fördjupad
förstudie samt motivering till förslaget. Om nämnd ej tar ställning kan detta anges med
motivering.
Ärendenummer i Castor: SERN.2021.66.
OBS! Notera att sista svarsdag är redan 2 maj 2022. Skicka ert remissyttrande till
servicenamnden@ale.se
Underlag:
 Uppdaterad rapport ny skola F-6 Nol Alafors daterad 2022-03-28.
 Protokollsutdrag servicenämnden.
Vid frågor angående ärendet kontakta Tony Jönsson, verksamhetschef fastighet och IT.
Med vänliga hälsningar
Gabriella Toftered
Nämndsekreterare, servicenämnden & kultur- och fritidsnämnden
_______________________

Kansli- och säkerhetsavdelningen
Sektor kommunstyrelsen
449 80 Alafors
Telefon: 0303-703469
E-post: gabriella.toftered@ale.se

Besöksadress: Ale Torg, Nödinge
www.ale.se
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PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum:

SERN § 28

Dnr SERN.2021.66

Beslut om uppdaterad utredning angående placering
av ny F-6 skola i Nol Alafors inför remissutskick
Beslut
Servicenämnden godkänner uppdaterad utredning angående placering av ny F-6
skola i Nol – Alafors daterad 2022-03-28.
Servicenämnden ger sektorn i uppdrag att sända utredningen angående placering
av ny F-6 skola i Nol – Alafors daterad 2022-03-28 på remiss till
utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden
samt socialnämnden med begäran om svar senast 2022-05-02.
Servicenämnden önskar som remissvar ett ställningstagande till vilket av utredda
placeringsalternativ som föreslås att övergå till fördjupad förstudie samt
motivering till förslaget. Om nämnd ej tar ställning kan detta anges med
motivering.
Sammanfattning
Sektor service har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda
alternativ placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter
att kommunfullmäktige den 28 februari 2022 beslutat att avbryta planering av en
ny grundskola F-6 på fastigheten Brandsbo 1:156 genom att upphäva
kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14. Utredningsuppdraget
innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport
förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna
kompletteras med utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga
tomter i Nol och Alafors.
Kommunfullmäktiges uppdrag att uppdatera utredningen "Rapport
förutsättningar för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors" är nu genomförd
av sektor service. Förslag lämnas nu av sektor service att servicenämnden tar
beslut om godkännande av uppdaterad rapport och remissutskick till övriga
nämnder enligt förslag till beslut. Utredningen ska därefter presenteras på
kommunfullmäktiges möte den 20 juni 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-23
Uppdaterad rapport ny skola F-6 Nol Alafors daterad 2022-03-28
Beslutet skickas till
För vidare hantering: Sektor service, verksamhet fastighet och IT

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Ny F-6 skola Nol/Alafors

Ale kommun – Kommunikationsavdelningen – 2019-10-31

Reviderad rapport 2022-03-28

1

Ale kommun
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0303-70 30 00

kommun@ale.se

www.ale.se
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1 Uppdrag
Sektor service har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda alternativ
placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter att kommunfullmäktige
den 28 februari 2022 beslutat att avbryta planering av en ny grundskola F-6 på fastigheten
Brandsbo 1:156 genom att upphäva kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14.
Utredningsuppdraget innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport
förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna kompletteras med
utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors.
Utredningen ska därefter presenteras på kommunfullmäktiges möte den 20 juni 2022.

2 Källor
Statusbesiktning och byggnadsteknisk inventering av byggnader Nolskolan. NOBAB
2020-04-22
Himlaskolan – Statusbesiktning in- och utvändigt. NOBAB 2019-10-18
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Nolskolan, Ale kommun. Relement
2020-01-27
Merkostnader på grund av markförorening vid nybyggnation av skola, Nol, Ale kommun.
Relement 2020-02-07
Värdeutlåtande avseende fastigheten Ale Nol 2:234. Bryggan 2020-02-20
Markundersökning Brandsbo 1:156 Nol. Golder Associates 2012-06-08
Kompletterande provtagning och utvärdering före detta Tudorområdet, Nol COWI 2015-09
Ramprogram för förskolans och skolans lokaler och miljöer, Ale kommun UBN.2019.226
Rapport förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors 2020-09-08
Behovsanalys för lokaler 2023-2032 utbildningsnämnden 210520
Ale kommun skyfallskartering, DHI 2021-08-31
Ale kommun – kultur i arv
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3 Bakgrund
Antalet barn i Ale prognostiseras att öka både på kort och lång sikt. Detta beror framför allt på
den planerade bostadsbyggnationen inom prognosperioden (fram till 2032). Dokumentet
”Planerat bostadsbyggande Ale kommun” tas fram av planerings- och exploateringsenheten
och ska ses som ett planeringsunderlag samt används som underlag till Ale kommuns
befolkningsprognos. För 2022 kan man se en minskning av planerat byggande de kommande
fem åren vilket också kan ses i befolkningsprognosen som inte kommer att redovisa en lika
stor ökning som tidigare år. Årets befolkningsprognos redovisas i maj 2022.
Enligt SCB var folkökningen nationellt under 2020 den lägsta sedan 2005. Under 2021 var
ökningen större, men fortfarande lägre än övriga år sedan 2005. Detta återspeglas naturligtvis
även på Ale kommun.

Figur 1 Beräknad utveckling 6-12 år. Källa: Befolkningsprognos 2021

3:1 Beräkningsgrunder
Beräkningarna utgår från fyra olika storlekar på skola, 500, 600, 700 elever och 800 elever i
två plan. I Ale kommuns lokalförsörjningsplan har sektor kultur och fritid tagit med behovet
av en fullstor idrottshall när ny skola bygg i Nol eller Alafors, varför även detta finns med i
beräkningarna. Siffrorna är teoretiska beräkningar utifrån kvadratmeter och nyckeltal.
Underlaget har inte behandlat trafikmatning eller belastning. De nyckeltal som har använts är
en innemiljö beräknad med 10 kvadratmeter per elev och en utemiljö beräknad med antingen
25 kvadratmeter eller 30 kvadratmeter per elev. I Ale kommuns ”Ramprogram för förskolans
och skolans lokaler och miljöer” anges för utemiljö 30 kvadratmeter per elev i F-6, vilket
också bygger på Boverkets rekommendationer.
I angöring till skolan ingår utrymme för leveranser, renhållningsfordon, uppställningsplats för
miljöhus samt parkering för föräldrarna vid lämning och hämtning av barn.
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Utifrån ovan angivna grunder blir resultat av krav på markyta följande:
Antal
elever
500
600
700
800

Kvadratmeter
friyta
30
30
30
30

Kvadratmeter
markyta
23 000
26 500
30 000
33 500

500
600
700
800

25
25
25
25

20 500
23 500
26 500
29 500
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4 Nulägesbeskrivning
4.1 Nol
I Nol finns Nolskolan, en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna
går därefter vidare till högstadiet på Da Vinciskolan. Nolskolan är uppdelad i fem permanenta
byggnader. 2016, 2017 och 2019 kompletterades Nolskolan med paviljonger med tillfälligt
bygglov 2021-05-21, 2021-05-23 och 2025-01-31, för att klara av att ta emot det antal elever
som nu går på skolan. Det finns 14 klassrum med 10 tillhörande grupprum. Teoretisk
kapacitet är 350 elever.
Ale kommun hyr Folkets hus lokaler som matsal för Nolskolan. Matsalen är uppdelad på plan
1 och plan 2. 210 elever kan äta vid samma tillfälle.
Avsaknad av hemkunskapssal medför att eleverna hänvisas till Kyrkbyskolan för
undervisning i detta ämne. Även idrottshallens storlek är otillräcklig för Nolskolans behov
och elever i årskurs 6 använder Ledethallen i Alafors för idrottsundervisning.
Språkundervisningen sker på Himlaskolan. Paviljongerna har gjort att barnens utemiljö har
minskat och det saknas yta för skolan att växa och för utemiljö.
4.1.1 Tillgänglighet
Nolskolan ligger inom 300 meter från både pendel och buss och har därmed mycket god
tillgänglighet. Tillgängliga bussar idag är 403 mellan Nödinge och Alafors och 413 mot Ryd.
Det finns säkra gång- och cykelvägar mellan skola och stationen.
4.1.2 Byggnadernas status
I den statusbesiktning som utförts av NOBAB i april 2020 konstateras att det krävs
omfattande åtgärder av byggnaderna för att uppnå en sund inomhusmiljö i alla delar och för
att byggnaderna ska ges en utökad livslängd. Dessutom bedöms byggnad B (idrottshall och
slöjdsalar) och D (lektionssalar och vaktmästeri) sannolikt inte vara ekonomiskt försvarbart
att renovera.
4.1.3 Prognos Nolskolan
Enligt den prognos och kapacitet som sektor utbildning redovisar i sin behovsanalys för
lokaler 2023-2032 når skolan taket vad gäller antal elever 2024-2025.Ytterligare paviljonger
går inte att placera på skolgården eftersom det då inte blir tillräcklig utemiljö kvar för
eleverna.
År
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Antal
elever
354
351
358
380
389
400
408
413
419
425
435
Kapacitet
-4
-1
-8
-30
-39
-50
-58
-63
-69
-75
-85
Figur 2 Underkapacitet utifrån 350 elevplatser
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4.2 Alafors
I Alafors finns Himlaskolan, en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Den
teoretiska kapaciteten uppskattas till 215 elevplatser. Ledethallen i Alafors används för
idrottsundervisning och våren 2020 iordningställdes även en lokal för undervisning i
hemkunskap i Komvux intilliggande lokaler.
4.2.1 Tillgänglighet
Himlaskolan ligger inom 300 meter från busshållplats med säkra övergångar till skolan men
cirka 2 kilometer från pendel. Tillgängliga bussar idag är 403 mellan Nödinge och Alafors,
413 Ryd och 414 Kollanda. Buss 403 har koppling till pendeltrafiken, i dagsläget är den dock
främst anpassad för pendlare som pendlar ut från Ale och inte de som pendlar in.
4.2.2 Byggnadernas status
I den statusbesiktning som utförts av NOBAB i oktober 2019 konstateras att för att uppnå en
långsiktigt hållbar byggnad med rimlig livslängd och sunt inomhusklimat, krävs omfattande
åtgärder av fasader, tak, fönster och stora delar av golvytorna. Verksamhet Fastighet har
bedömt att Himlaskolan utifrån detta behöver avvecklas på sikt på grund av byggnadernas
fysiska status. I nuläget gör fastighet bedömningen efter externt genomförda utredningar att
skolan kan bedriva nuvarande verksamhet till och med 2023.
4.2.3 Prognos Himlaskolan
Enligt den prognos och kapacitet som sektor utbildning redovisar i sin behovsanalys för
lokaler 2023-2032 når skolan taket vad gäller antal elever 2024-2025.
År
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Antal
194
202
222
244
257
277
291
305
315
321
323
elever
Kapacitet
21
13
-7
-29
-42
-62
-76
-90 -100 -106 -108
Figur 3 Över/underkapacitet utifrån 215 elevplatser

4.3 Ahlafors fria skola
I Alafors finns Ahlafors fria skola, en friskola med elever från förskoleklass till årskurs 9.
Ahlafors fria tar emot cirka 280 elever och elevantalet bedöms vara konstant över tid varför
de inte räknats med i prognoserna för Nolskolan och Himlaskolan.
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5 Detaljplaner
5.1 Detaljplan Nol 2:188, 2:194
Nolskolan årskurs 1-6 är belägen på fastighet Nol 2:188. Gällande detaljplan är Plan 321.
Detaljplanen fastslår att området får användas för allmänt ändamål och byggnad får uppföras
till högst 6,5 meter. Inom gällande detaljplaneområde ligger även Folkets Hus.
Årskurs F är belägen på fastighet Nol 2:194 och gällande detaljplan är Plan 326. Detaljplanen
fastslår att området får användas för allmänt ändamål och byggnad får uppföras till högst 5,0
meter. Marken runtom befintlig byggnad är prickad och får inte bebyggas.
5.2 Detaljplan Nol 2:228
Hyreshusen vid Nolskolan är belägna på fastighet Nol 2:228 och gällande detaljplan är Plan
321 som fastslår att området får användas för bostäder och handel.
5.3 Detaljplan Nol 2:299, 2:234
Vårdcentralen och Folkets Hus är belägna på fastigheterna Nol 2:299 och 2:234. Gällande
detaljplan är Plan 326 som fastslår att området får användas till handel, centrumbebyggelse
och allmänt ändamål.
5.2 Detaljplan Ledet 1:1, Målje 1:93
Himlaskolan årskurs F-6 är belägen på fastighet Ledet 1:1 och del av Målje 1:93. Gällande
detaljplan är Plan 305. Detaljplanen fastslår att området får användas för allmänt ändamål och
byggnad får uppföras till högst 9,0 meter.
5.3 Detaljplan Nol 2:145
Nol idrottsplats är belägen på fastighet Nol 2:145 och gällande detaljplan är Plan 322.
Detaljplanen fastslår att området får användas som fritidsområde.
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6 Markföroreningar
6.1 Nolskolan
I Nol räcker inte kommunens nuvarande skolområde till för en ny skola av den storlek som
behövs. Kommunen äger Nol 2:188 där Nolskolan ligger, Nol 2:194 där förskoleklass
bedrivs, Nol 2:232 som är bebyggd med ett bostadshus samt gatumark som tillhör Nol 2:178.
För att skapa ett fullstort skolområde bedöms att fastigheterna Nol 2:228, Nol 2:299 och Nol
2:234 behöver förvärvas. De två förstnämnda äger Alebyggen, den tredje äger Ale
Folketshusförening.
I anslutning till skolområdet har under 2018-2019 en större marksanering gjorts för att ta
hand om blyföroreningar. Från den kunskap som kommit fram i det projektet vet vi att det
finns blyföroreningar inom Nol 2:194 (förskoleklassen) och Nol 2:299 (vårdcentralen) som är
byggda på ett gammalt fyllnadsområde. I den utredning som Relement Miljö Väst AB har
genomfört 2020-01-27 framgår bland annat att nu utförda och tidigare undersökningar visar
att det finns kraftigt blyförorenade fyllnadsmassor inom framför allt östra delen av
skolområdet.
6.2 Alafors
I Alafors äger kommunen befintligt skolområde som omfattar delar av fastigheterna Ledet 1:1
och Målje 1:93. Inga kända markföroreningar på området.
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7 Studerade alternativ till ny grundskola F-6
Med utgångspunkt från bekräftad status på befintliga skolbyggnader i Nol och Alafors
rekommenderas att ersättningslokaler skapas för båda skolorna. Tre olika alternativ till ny
grundskola F-6 i Nol eller Alafors har därför jämförts.
7.1 Alternativ 1 Nol
Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun och dessutom förvärvas
fastighet Nol 2:228 och Nol 2:299 som ägs av Alebyggen samt fastighet Nol 2:234 som ägs
av Ale Folketshusförening. Den totala ytan blir då drygt 25 000 kvm. Under förutsättning att
kommunen kan förvärva samtliga fastigheter skulle en skola i 2 våningar för 500 elever med
en friyta om 30 kvadratmeter per elev kunna inrymmas på fastigheten. Med en friyta om 25
kvadratmeter per elev kan även en skola i 3 våningar för 600 elever inrymmas.

Kommentar:
• I samband med denna rapports uppdatering har sektor service haft kontakt med berörda
fastighetsägare (Ale Folkets Husförening och Alebyggen AB) och båda är positivt
11

•

•

•
•
•

inställda till en fördjupad dialog utifrån lösningsförslag i alternativ 1 Nol. Sektor service
har även haft dialog med sektor samhällsbyggnad som också är positivt inställda till en
förstudie av detta förslag.
En inlösen av ovanstående fastigheter (Vårdcentralen och Folkets Hus) kräver
ersättningslokaler. Om lokalerna skapas med möjlighet till enkelt flexibel utformning kan
fler- och mertidsutnyttjande av lokalerna erbjudas vilket samtidigt skulle innebära att
behovet av ersättningslokaler eventuellt kan lösas genom att de införlivas i byggnaden.
En marknadsvärdering har utförts av Bryggan i februari 2020 där Folkets Hus
marknadsvärde bedöms till 8,5 Mkr. När det gäller förvärv av den mindre fastigheten, ett
hyreshus, uppskattas kostnaden till cirka 5 Mkr och den större, vårdcentralen, enbart
markförvärv till cirka 15 Mkr. Därtill kommer kostnader för evakuering av vårdcentralen
under sanerings- och byggnationstid vilket är svårbedömt och kräver vidare utredning om
det skulle bli aktuellt.
Detaljplaneändring krävs för detta alternativ.
Marksanering krävs.
Såväl hyreshusen som två byggnader på nuvarande skolområde finns upptagna i Ale
kommuns inventering över kulturhistorisk bebyggelse vilket kan ställa större krav vid
eventuellt rivningslov.

7.2.1 Tidplan
Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. Tidplanen utgår från att
detaljplaneändring och markinköp kan pågå parallellt.
Aktivitet
Förstudie
Detaljplaneändring
Projektering inför sanering
Sanering inkl. projektering
Rivning befintliga byggnader
Nyproduktion
Total tid

Tid
3 månader
26 månader
7 månader
24 månader
6 månader
30 månader
96 månader (8 år)

Då Nolskolans nuvarande kapacitet inte kommer att räcka till för hela tidsperioden, kommer
elever att behöva evakueras till paviljonger på annan plats. Antingen evakueras del av
elevantalet förutsatt att nuvarande skolbyggnader kan nyttjas fram till dess att ny skola står
klar, eller så evakueras hela skolan. Möjligheten att nyttja nuvarande lokaler under hela
sanerings- och byggnationstid behöver utredas vidare i en förstudie om alternativet väljs.
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7.2 Alternativ 2 Alafors
Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun med en yta om drygt 29 000
kvadratmeter (avser skolområdet). Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93. Med en
friyta om 30 kvadratmeter per elev kan en skola upp till 600 elever inrymmas. En skola för
800 elever ger en friyta om 25 kvadratmeter per elev.

Kommentar:
• Ingen detaljplaneändring krävs
• Alafors är bullerutsatt vilket innebär att åtgärder behövs för att få en acceptabel ljudnivå
• Inga kända markföroreningar
• Då Himlaskolan har bedömts utifrån nuvarande teknisk status kunna nyttjas till och med
2023 behöver eleverna evakueras till paviljonger helt eller delvis fram till dess att ny
skola kan tas i bruk.
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7.2.1 Tidplan
Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola.
Aktivitet
Förstudie och projektering
Rivning befintliga byggnader
Nyproduktion
Total

Tid
15 månader
6 månader
30 månader
51 månader (4,25 år)
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7.3 Alternativ 3 Nol idrottsplats
Förslag att placera Nol-Alafors nya skola vid nuvarande placering av Nols idrottsplats har
förts fram i olika forum och av den anledningen har sektor service valt att även studera detta
alternativ.
Nol Idrottsplats är belägen på fastighet Nol 2:145 och gällande detaljplan är Plan 322 vilken
fastslår att fastigheten får användas som fritidsområde. Fastigheten är på drygt 52 000
kvadratmeter vilket gör att alla alternativen till skola kan inrymmas.

Kommentarer:
• Detaljplaneändring krävs
• Ersättningsmark för idrottsplatsen krävs vilket idag inte finns att tillgå i Nol
• Ale kommuns skyfallskartering visar att fastigheten inte är lämplig för hårdgjord yta då
intilliggande bostäder utefter Gallåsvägen är identifierat som problemområde
• Tillgänglighet cirka 2 kilometer från pendel
• Ökad belastning på Gallåsvägen. Trafikutredning behöver genomföras
7.3.1 Tidplan
Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola.
Aktivitet
Förstudie
Detaljplaneändring
Projektering
Nyproduktion

Tid
3 månader
26 månader
7 månader
30 månader
15

Total tid
66 månader (5,5 år)*
* Utöver ovanstående tidplan skall även tid läggas för etablering av ny idrottsplats utifrån val av
placering.
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8 Evakueringar
I dokumentet ”Grundskola i Nol/Alafors - Bedömning evakuering vid nyproduktion av skola”
finns mer detaljerad information, nedan följer endast utdrag gällande bedömningar för
respektive alternativ.
8.1 Ny skola i Nol
Att uppföra evakueringslokaler i moduler inom befintlig skolfastighet bedöms som
ogenomförbart eller mycket svårt. Beslut om skolans storlek och förvärv av kringliggande
fastigheter kan underlätta uppförande av moduler något men bedöms ändå som svårt på grund
av Nolskolans höga elevantal. Samtliga risker behöver utredas i en förstudie.
Extern evakuering till Himlaskolan bedöms i detta läge som genomförbart. Att upprusta dar
av Himlaskolans lokaler kan vara ett alternativ till att hyra modulskola i sin helhet. En
fördjupad analys och bedömning bör göras tillsammans med förvaltningen i förstudie när
behovsanalys är uppdaterad och beslut om lokalisering är taget.
Dessutom tillkommer moduler för att möta det växande elevantalet. Då elevantalet är större i
Nol innebär det troligtvis att elever från Nol de sista åren får evakueras till Alafors.
8.2 Ny skola i Alafors
Lokal evakuering bedöms som genomförbart. Att upprusta delar av Himlaskolans lokaler kan
vara ett alternativ till att hyra modulskola i sin helhet. En fördjupad analys och bedömning bör
göras tillsammans med förvaltningen i förstudie när behovsanalys är uppdaterad och beslut
om lokalisering är taget.
Extern evakuering i fastigheten där Nolskolan är lokaliserad i dag bedöms inte kunna
inrymma ytterligare moduler för evakuering av elever från Himlaskolan.
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9 Kostnader ny grundskola F-6
9.1 Investeringskostnader
Uppskattade investeringskostnader grundas i förskolorna Lövängen och Nolbäcken med Ale
kommuns förutsättningar gällande giftfri förskola, passivhus och miljöbyggnad silver.
En skola är dock lite mer komplex med specialsalar, hemvister och annat nyttjande varav
kvadratmeterpriset ökats med 2000 kronor per kvadratmeter vilket resulterar i 46 000 kronor
per kvadratmeter. Detta är exklusive eventuella kostnader för hantering av detaljplan,
eventuell marksanering och markförvärv.
I kostnaden ingår huvudbyggnad, angöring, utemiljö, teknikrum, komplementbyggnader,
renhållning och eventuell inhägnad av skolområde. Kostnaden för en fullstor idrottshall är
beräknad enligt riktlinjer.
Kostnad för ny skola och idrottshall
Antal elever
Ny skola
Ny idrottshall
Total

500

600

700

800

230 000 000

276 000 000

322 000 000

368 000 000

46 000 000

46 000 000

46 000 000

46 000 000

276 000 000

322 000 000

368 000 000

414 000 000

Kostnad renovering Himlaskolan
Drift och underhåll har uppskattat kostnaderna för åtgärder som behöver utföras för att kunna
ha verksamhet i Himlaskolan under 2 år (t o m 2024) respektive 8-10 år (t o m 2030).
Åtgärderna ska möjliggöra att skolan kan användas under den tid det tar att färdigställa en ny
skola.
• 2024: 700 000 kronor
• 2030: 55 000 000 – 68 000 000 kronor
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9.2 Driftkostnader
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9.3 Sammanställning kostnads- och tidskalkyl
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10 Sektor service bedömning av placering ny grundskola
10.1 Alternativ 1 ny grundskola i Nol
Fördelar:
•

Centralt placerad grundskola.

•

Möjlighet att skapa lokaler som betjänar mer än ett syfte.

•

Kollektivtrafik, närhet till pendeltågsstation.

•

Närhet till samhällsservice.

•

Finns fler barn i Nol.

•

Nuvarande mark vid Himlaskolan kan ställas om till verksamhetsmark

Nackdelar:
•

Fastighetens yta möjliggör enbart byggnation av en skola för 500 elever för en
rekommenderad friyta om 30 kvadratmeter per elev.

•

Om större behov av elevplatser utöver 600 uppstår, behöver ytterligare en skola byggas på
annan plats.

•

Inköp av andra fastigheter.

•

Evakueringslokaler för inköpta fastigheter.

•

Sanering av mark.

•

Detaljplaneändring.

•

Tidsaspekten, cirka 8 år till ny skola kan tas i bruk.

•

Evakueringslokaler ej möjliga att placera i Nol utan bör lösas med placering i Alafors.

•

Högre totalkostnad än Alafors på grund av markinköp, sanering av mark och evakuering
av elever under byggnation.

10.2 Alternativ 2 ny grundskola Alafors
Fördelar:
•

Stor detaljplanelagd tomt väl lämpad för byggnation av skola.

•

Stora rekreationsytor i direkt anslutning till skolområdet.

•

Tidsaspekten, cirka 4 år till ny skola kan tas i bruk.

•

Lägre totalkostnad än Nol.

•

Enklare evakueringslösning under byggnation.
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•

Möjlighet att expandera vid framtida behov.

Nackdelar:
•

Buller och möjliga risker från E45.

•

Cirka 2 kilometer till pendelstation (ungefär likvärdigt med Kronaskolan i Älvängen).

•

Begränsad samhällsservice.

10.3 Alternativ 3 Nol idrottsplats
Fördelar:
•

Stor tomt som tillgodoser samtliga storleksalternativ.

Nackdelar:
•

Ale kommuns skyfallskartering visar att fastigheten inte är lämplig för hårdgjord yta då
intilliggande bostäder utefter Gallåsvägen är identifierat som problemområde.

•

Detaljplaneändring krävs.

•

Ersättningsmark för idrottsplatsen krävs vilket idag inte finns att tillgå i Nol.

•

Tillgänglighet cirka 2 kilometer från pendel.

11 Sektor service förslag till beslut
Befolkningsprognos 2021 med nuvarande skolupptagningsområden visar ett samlat behov av
758 elevplatser år 2032 (Himlaskolan + Nolskolan). Utifrån detta behov, som inte kan
tillgodoses vid andra utredda alternativ, tillsammans med total byggkostnad och tid till färdig
skola rekommenderas beslut om fortsatt utredning av placeringen ny skola F-6 på befintlig
skoltomt vid Himlaskolan i Alafors (Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93).
Om beslut fattas som innebär att behovet av elevplatser i ny F-6 skola begränsas till 500-600
platser rekommenderas dock fortsatt utredning av alternativ 1 vid befintlig placering av
nuvarande Nolskolan. Skälet till att detta alternativ är intressant för fortsatt utredning trots att
det är ett mer kostsamt alternativ, är möjligheten att skapa en centralt placerad grundskola
med tillhörande fullstor idrottshall samtidigt som den också kan inhysa privat verksamhet och
föreningsliv som med fördel har sin access i markplan från torg och parkeringsplats.
Sektor service bedömer att alternativet skola vid Nols idrottsplats inte är ett realistiskt
alternativ på grund av redovisade nackdelar. Sektorn bedömer också att det inte finns annan
lämplig placering i centrala Nol.
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Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2022.10
Datum: 2022-04-19
Sektorchef Ebba Gierow
Socialnämnden

Ekonomiska uppföljningsrapporter 2022, delårsbokslut 1
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 1.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
I inledningen till kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2022 anges att denna ska följas upp
genom verksamhetsdialog 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
ledningsgrupp för respektive verksamhetsområde samt representanter från nämnden.
Ett genomgående tema för samtliga dialoger var förslaget om en ny socialtjänstlag. Under
dialogerna lyftes olika teman som knöt an till utmaningarna och omställningen utifrån
lagförslaget. Föreliggande uppföljningsrapport återspeglar det som lyftes i dialogerna med
respektive verksamhetsområde och omfattar inte allt det arbete och aktiviteter som
genomförts under uppföljningsperioden.
Periodens ekonomiska resultat är positivt men verksamhetsområdena har utmaningar som
påverkar prognosen. De tre schemaburna verksamhetsområdena påverkades starkt av omikron
under januari och februari vilket ska hanteras under återstoden av året.
Bemanningsplaneringsenhetens beställningar avseende sjukfrånvaro årets första månad nära
nog fördubblades jämfört med 2021, från 36 heltider till 70 heltider. Av naturliga skäl kunde
man inte leverera till den nivån och övertidskostnaderna blev därmed höga. Kurvan vände
dock nedåt lika plötsligt och situationen återgick till det, för perioden, normala läget.
Socialnämnden har, efter ett beslut från kommunfullmäktige, tillåtelse att göra en negativ
avvikelse om högst 10 Mkr för att hantera det utökade behovet av platser inom särskilt
boende för äldre och prognosen vid delåret är att medlen kommer nyttjas. Den övervägande
delen av underskottet kommer återfinnas inom verksamhetsområdet särskilda boenden och
hälso- och sjukvård men till del kommer kostnader som kan härledas till detta också att uppstå
inom ordinärt boende, som en konsekvens av att platser inte erbjuds.
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Sammantaget bedömer sektorn prognosen till -10 Mkr. Endast funktionsstöd prognosticerar
budget i balans, övriga verksamhetsområdens underskott kommer kompenseras av sektorns
buffert samt det av kommunfullmäktige beviljade underskottet. Prognosen får, med tanke på
ett stort antal svårbedömda faktorer och den korta tid som passerat av året, betraktas som
osäker.
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Ebba Gierow
Sektorchef

Hanna Kämpe
Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-19
Delårsbokslut 1, 2022, socialnämnden
Beslutet skickas till:
För kännedom:
Kommunstyrelsen
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Ärendet
I inledningen till kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2022 anges att denna ska följas upp
genom verksamhetsdialog 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
ledningsgrupp för respektive verksamhetsområde samt representanter från nämnden. Delar
från dialogerna återredovisas under tillämpliga rubriker i denna rapport.
Ett genomgående tema för samtliga dialoger var förslaget om en ny socialtjänstlag. Under
dialogerna lyftes olika teman som knöt an till utmaningarna och omställningen utifrån
lagförslaget. Den nya lagen har fokus på en främjande och förebyggande socialtjänst och är
indelad i följande huvudområden; förebyggande, lätt tillgänglig, övergripande planering,
planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och insatser utan föregående
behovsprövning.
Föreliggande uppföljningsrapport återspeglar det som lyftes i dialogerna med respektive
verksamhetsområde och omfattar inte allt det arbete och aktiviteter som genomförts under
uppföljningsperioden.
För delår 1 2022 bedömer socialtjänsten måluppfyllelsen i de strategiska målsättningarna som
grön; aktiviteter och insatser fortlöper i allt väsentligt enligt plan. Detta trots att
smittspridningen av Covid -19 eskalerade strax efter nyår och årets första veckor präglades
helt och hållet av det. Antalet smittade kommuninvånare i målgrupperna var förhållandevis
litet men samhällsspridningen överlag var omfattande vilket resulterade i smittspridning bland
medarbetarna eller deras närstående på hittills helt nya nivåer. Konsekvensen blev stora
utmaningar att upprätthålla tillräcklig bemanning i de schemaburna verksamheterna med
inbeordringar och övertid som följd. Personalkostnaderna för denna period blev starkt
påverkade av situationen men har nu vänt tillbaka mot mer normala nivåer.
Ekonomisk bedömning
Periodens resultat är positivt men verksamhetsområdena har utmaningar som påverkar
prognosen. De tre schemaburna verksamhetsområdena påverkades starkt av omikron under
januari och februari och sjukfrånvaron nådde hittills nya nivåer.
Bemanningsplaneringsenhetens beställningar avseende sjukfrånvaro årets första månad nära
nog fördubblades jämfört med 2021, från 36 heltider till 70 heltider. Av naturliga skäl kunde
man inte leverera till den nivån och övertidskostnaderna blev därmed höga. Kurvan vände
dock nedåt lika plötsligt och situationen återgick till det, för perioden, normala läget.
Engångshändelser i början av året som påverkar utfallet är statlig kompensation för
sjukfrånvaro motsvarande 3,6 Mkr. På kostnadssidan återfinns utbetalning av sparade
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semesterdagar till en kostnad av 1 Mkr och den markant förhöjda kostnaden för övertid under
januari och februari.
Socialnämnden har, efter ett beslut från kommunfullmäktige, tillåtelse att göra en negativ
avvikelse om högst 10 Mkr för att hantera det utökade behovet av platser inom särskilt
boende för äldre och prognosen vid delåret är att medlen kommer nyttjas. Den övervägande
delen av underskottet kommer återfinnas inom verksamhetsområdet särskilda boenden och
hälso- och sjukvård men till del kommer kostnader som kan härledas till detta också att uppstå
inom ordinärt boende, som en konsekvens av att platser inte erbjuds.
Ordinärt boende fortsätter ha rekordhögt antal beviljade timmar i hemtjänsten, även om
timmarna i mars minskat något. Trots att balansen i verkställigheten mellan intäkter och
kostnader är mycket god så räcker inte LOV-budgeten för att täcka kostnaderna.
Kvalitetshöjande insatser inom ramen för hemtjänsten (exempelvis förstärkt hemtjänst för att
möjliggöra hemgång från korttidsvistelse) kommer finansieras via statsbidrag, vilket minskar
underskottet i LOV-budgeten något.
Funktionsstöd har en ekonomisk stabilitet i merparten av boendeverksamheterna men inom
övriga delar, såsom köpta platser, personlig assistans och i lokalfrågor finns flera
osäkra faktorer och risk för stora tillkommande kostnader. Prognosen för helåret ställs trots
detta till budget i balans eftersom bedömningen i dagsläget är att det överskott som
boendeverksamheterna genererar kan kompensera för eventuella tillkommande kostnader.
Köp av platser och öppenvård avseende barn och unga inom individ- och familjeomsorgen
har ett markant försämrat ekonomiskt läge sedan förra månaden. Situationen är sannolikt
resultatet av några samverkande faktorer; pandemins effekter och viss personalomsättning
samt behov av konsulter som en konsekvens av det. Försörjningsstödet ligger dock fortsatt i
nivå med budget, en positiv utveckling som håller i sig.
Sammantaget bedömer sektorn prognosen till -10 Mkr. Endast funktionsstöd prognosticerar
budget i balans, övriga verksamhetsområdens underskott kommer kompenseras av sektorns
buffert samt det av kommunfullmäktige beviljade underskottet. Prognosen får, med tanke på
ett stort antal svårbedömda faktorer och den korta tid som passerat av året, betraktas som
osäker.
Invånarperspektiv
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Beslut om att godkänna delårsbokslut 1 föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att uppföljning per delår 1 har fullgjorts i och med genomförandet av
dialoger, återredovisningen av dessa på nämnden samt den bilagda skriftliga rapporten för
nämnden som helhet.
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1 Periodens verksamhet - Sammanfattning
1.1 Sammanfattning
I inledningen till kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2022 anges att denna ska följas upp genom verksamhetsdialog 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 ledningsgrupp för respektive verksamhetsområde samt representanter från nämnden. Delar från
dialogerna återredovisas under tillämpliga rubriker i denna rapport. En sammanfattning från respektive dialog
återfinns i sin helhet i delårsrapporten från respektive verksamhetsområde.
Ett genomgående tema för samtliga dialoger var förslaget om en ny socialtjänstlag. Under dialog erna lyftes olika
teman som knöt an till utmaningarna och omställningen utifrån lagförslaget. Den nya lagen har fokus på en främjande och förebyggande socialtjänst och är indelad i följande huvudområden; förebyggande, lätt tillgänglig, övergripande planering, planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och insatser utan föregående behovsprövning.
Föreliggande uppföljningsrapport återspeglar det som lyftes i dialogerna med respektive verksamhetsområde och
omfattar inte allt det arbete och aktiviteter som genomförts under uppföljningsperioden.
Samtliga nämnder bedömer i delåret måluppfyllelsen för respektive strategisk målsättning.
Grönt = Aktiviteter och insatser fortlöper i allt väsentligt utifrån planen för året.
Gul = Aktiviteter och insatser fortlöper inte helt enligt plan. En osäkerhet finns om det strategiska målet kan nås
på helår (utifrån det som nämnden planerat och kan påverka).
Röd = Aktiviteter och insatser fortlöper inte enligt plan. Om arbetet fortsätter på samma sätt som nu kommer
måluppfyllelsen inte att nås per helår.
För delår 1 2022 bedömer socialtjänsten måluppfyllelsen i de strategiska målsättningarna som grön; aktiviteter
och insatser fortlöper i allt väsentligt enligt plan. Detta trots att smittspridningen av Covid -19 eskalerade strax
efter nyår och årets första veckor präglades helt och hållet av det. Antalet smittade kommuninvånare i målgrupperna var förhållandevis lågt men samhällsspridningen överlag var omfattande vilket resulterade i sjukfrånvaro
bland medarbetarna som var högre än någonsin tidigare under pandemin. Konsekvensen blev stora utmaningar
att upprätthålla tillräcklig bemanning i de schemaburna verksamheterna med inbeordringar och övertid som
följd.
Periodens ekonomiska resultat är positivt men verksamhetsområdena har utmaningar som påverkar prognosen.
De tre schemaburna verksamhetsområdena påverkades starkt av omikron under januari och februari vilket ska
hanteras under återstoden av året. Bemanningsplaneringsenhetens beställningar avseende sjukfrånvaro årets
första månad nära nog fördubblades jämfört med 2021, från 36 heltider till 70 heltider. Av naturliga skäl kunde
man inte leverera till den nivån och övertidskostnaderna blev därmed höga. Kurvan vände dock nedåt lika plötsligt och situationen återgick till det, för perioden, normala läget.
Socialnämnden har, efter ett beslut från kommunfullmäktige, tillåtelse att göra en negativ avvikelse om högst
10 Mkr för att hantera det utökade behovet av platser inom särskilt boende för äldre och prognosen vid delåret
är att medlen kommer nyttjas. Den övervägande delen av underskottet kommer återfinnas inom verksamhetsområdet särskilda boenden och hälso- och sjukvård men till del kommer kostnader som kan härledas till detta också
att uppstå inom ordinärt boende, som en konsekvens av att platser inte erbjuds.
Sammantaget bedömer sektorn prognosen till -10 Mkr. Endast funktionsstöd prognosticerar budget i balans, övriga verksamhetsområdens underskott kommer kompenseras av sektorns buffert samt det av kommunfullmäktige beviljade underskottet. Prognosen får, med tanke på ett stort antal svårbedömda faktorer och den korta tid
som passerat av året, betraktas som osäker.
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2 Strategiska målsättningar
2.1 Hälsa och välbefinnande
Målområdet hälsa och välbefinnande handlar om att skapa förutsättningar för ett hälsofrämjande samhälle, att
människor i Ale är rustade för att nå sin fulla potential och att det finns hållbara stöd för de som behöver. Nedan
ges en samlad bild över vad som pågår inom nämndens verksamheter relaterat till hälsa- och välbefinnande;

•
•
•
•

Socialnämndens mål utifrån den strategiska målsättningen Hälsa och välbefinnande (blå bollar)
Uppdraget från kommunfullmäktige (gul boll)
Beslutade insatser som är igång eller under planering (gröna bollar)
Aktiviteter/insatser i planerings-/idéfasen 2022 (orange bollar)

2.1.1 Nämndens mål: Genomförandet av Program för äldreplan 2019-2026
ska fortskrida för att nå det önskade läget 2026.
Med avstamp i äldreplanens temaområde hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser fortsätter
arbetet inom den hälsofrämjande och förebyggande enheten med förnyad energi. Pandemin till trots har progress
skett inom flera utpekade områden.
Den hälsofrämjande och förebyggande enheten befinner sig i ett spännande skede, där ett ökat behov ses av enhetens verksamhet. Enheten arbetar med att bredda utbudet av aktiviteter för att passa fler målgrupper samt att
marknadsföra enheten på olika sätt för att fånga upp nya/potentiella deltagare.
Senior sportschool är igång, liksom digitala sändningar på facebook med boktips, gympa, trollkarl mm. Under
våren planeras även för digitala träffar via teams samt bokcirklar. Mötesplatserna ses över, dels vilka som finns,
dels innehållet. Även här finns tankar om att använda sig av konceptet med Hjärnkoll (ett koncept för att arbeta
med den psykiska ohälsan bland äldre), vilket redan prövas inom ramen för särskilda boenden. Det uppsökande
arbetet, som görs för målgruppen som fyller 80 år under året, sker även 2022 via telefon vilket gör att verksamheten når fler personer.
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I fokus just nu är även trygghetsbostäderna. Verksamheten ser över aktiviteter och närvaron av aktivitetsvärdar.
Man försöker fånga upp frågor från de boende samt att arbeta med information om vad trygghetsbostäderna de
facto omfattar för att förväntningarna från de boende ska hamna på en nivå som motsvaras av innehållet.
Nytt för i år gällande marknadsföring är ”kom och träffa oss”. Enheten har haft ett tillfälle hittills på Ale torg
med syfte att informera om sin verksamhet, fånga upp behov, nya deltagare och tips på aktiviteter. Enheten arbetar även vidare med den interna samverkan visavi hemtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården samt biståndsenheten. Stort fokus finns även på volontärer för att kunna utöka antalet aktiviteter både för den egna enheten och för särskilt boende. Även anhörigstöd kommer vara kopplat till enheten men jobba inom hela äldreomsorgen och den befintliga seniorlinjen kommer på sikt att kompletteras med en anhöriglinje.
En omstart av äldreplanen med ambitionen att engagera fler kommuninvånare i genomförandet av planen, visa
på vad som gjorts hittills och hitta fler volontärer till verksamheten är planerad till hösten.

2.1.2 Nämndens mål: ”Socialtjänsten skall (…) inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.” (1 kap 1 § Socialtjänstlagen)
Den stora merparten av den verksamhet som bedrivs inom nämndens område syftar till att frigöra den enskildes
resurser och en bibehållen eller ökad självständighet. Ett nytillskott är bostadsanpassningsbidraget som både är
en del i ett förebyggande arbete och som syftar till att möjliggöra självständighet i det egna boendet. Bostadsanpassningen övergick till sektor socialtjänst (rehabenheten) i slutet av 2021. Tidigare har handläggningen skötts av
sektor samhällsbyggnad. Den organisatoriska tillhörigheten för de handläggare som arbetar med bostadsanpassningsbidrag skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner. Nuvarande organisering vid rehabenheten borgar för
ett helhetsperspektiv och redan nu ser enheten en stor vinning i att ha bostadsanpassningen inom ramen för sektorn.
Handläggarna har delegation på beslut upp till 300 tkr. Belopp som överstiger det tas av verksamhetschef särskilda boenden och hälso- och sjukvård. I handläggningsprocessen inkluderas ansökan, intyg, ägarmedgivande
samt utredning. Handläggningstiden varierar och beror till del på hur komplexa ärendena är. Enheten har även
arbetat för att få till en smidigare process framför allt visavi Alebyggen där de fått till ett generellt medgivande för
vissa åtgärder, samt fått klargjort att den sökande inte är återställningsskyldig vid flytt.
Kontinuerlig kompetensutveckling kommer handläggarna till del via bland annat Boverket, samt via samverkan
med grannkommuner för att uppnå en likvärdighet i beslut och bedömningar.
Ytterligare två bidrag ryms inom lagen om bostadsanpassningsbidrag; det är möjligheten att ansöka om reparationsbidrag (som den enskilde kan ansöka om) respektive återställningsbidrag (som fastighetsägare kan ansöka
om).
Utvecklingsområden som enheten hittills identifierat är digitalisering, samverkan med fastighetsägare till flerbostadshus, information till intygsskrivarna samt allmän information på ale.se. Framgent behöver även dialog inledas med övriga fastighetsägare så som Svenska Stenhus och Rikshem.

2.1.3 Nämndens mål: Ökad psykisk hälsa och minskad ofrivillig ensamhet
Inom ramen för tillitsdialogen med den samlade äldreomsorgen gavs exempel på hur det förebyggande arbetet
bedrivs inom ramen för särskilt boende där Backavik stod som exempel. Här lyftes vikten av kommunikation
och dialog med de boende fram för att fånga behov och önskemål om hur de boende vill ha sin vardag. Man har
skapat ett forum, husmöten, där enhetscheferna regelbundet träffar de boende för samtal om nuläget, hur man
vill ha det i sin vardag, planering av aktiviteter, inne-/utemiljö samt andra aktuella frågor. Även kostenheten
medverkar. Enhetscheferna märker att de boende uppskattar att ingå i ett sammanhang och att träffas och umgås
vilket även får god effekt i att motverka ensamhet.
På Backavik har man även testat ett koncept för att arbeta med den psykiska ohälsan bland äldre, Hjärnkoll. Inom
hjärnkolls seniorverksamhet har ett material för samtal i grupp arbetats fram: Vi pratar om livet. Via en senior ambassadör från Hjärnkoll har samtalsgrupper för några av de boende startat. Samtalet leds av ambassadören (ingen
från personalen är med) och gruppen träffas vid åtta tillfällen. Syftet med samtalsgruppen är att:
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•
•
•
•
•

förebygga och motverka social isolering/ofrivillig ensamhet,
ge utrymme för fördjupande samtal som kan saknas i de äldres vardag,
skapa rum för gemenskap och upplevelsen av samhörighet,
öka känslan av att livet är meningsfullt,
öka psykiskt och existentiellt välmående.

Tanken är att gruppen sedan kan fortsätta att träffas utan att ambassadören medverkar.
I resonemangen på funktionsstöds tillitsdialog om den nya socialtjänstlagen lyftes träffpunktens verksamhet. Till
träffpunkten kan man komma utan beslut om bistånd. Här ser verksamheten möjligheter med den nya lagstiftningen att kunna ge fler insatser utan beslut för att undvika att personer hamnar mellan stolarna och med det
övergripande syftet att minska ensamhet och social isolering vilket är positivt utifrån ett förebyggande och främjande perspektiv.
Inom funktionsstöd diskuterades även utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för målgrupperna. Det konstateras
att det finns ett begränsat utbud av aktiviteter för verksamhetens målgrupp. Att delta i aktiviteter tillsammans
med andra bidrar till både minskad social isolering samt till ett förbättrat mående. Ett resonemang fördes kring
att det borde vara möjligt för målgruppen att ta del av det som redan finns istället för att skapa parallella aktiviteter endast för personer med funktionsvariationer. Som ett exempel lyftes villkoren/utformningen av föreningsbidrag som ett verktyg i att uppmuntra föreningarna att mer aktivt inkludera målgruppen. Här kan verksamheten
spela en stor roll i att följa med enskilda till ordinarie aktiviteter som ett initialt stöd vilket sannolikt också skulle
bidra till att öka kompetensen kring och förståelsen för personer med funktionsvariationer i andra verksamheter
än inom funktionsstöd.
Det konstateras i dialogen att samhället i stort måste lära sig dra nytta av målgruppen som många gånger kan fungera som brobyggare och att ett salutogent förhållningssätt behöver anammas av fler där möjligheter ses istället
för hinder.

Uppdrag: Resultatet av den utredning om psykisk ohälsa som är gjord ska genomföras.
Status
Pågående
Kommentar
En mängd aktiviteter utifrån utredningen pågår, vilket också beskrivits i avsnitten ovan. Exempel är:
•
•
•
•
•

Hjärnkoll
MHFA - första hjälpen till psykisk hälsa
Träffpunktsverksamheten
Hälsofrämjande och förebyggande enhetens arbete
sportskola för seniorer

Utöver ovanstående pågår också aktiviteter exempelvis inom området barn och unga så som arbete med våld i
ungas relationer, uppstart av Mini-Maria, utvecklad samverkan med förskolan och ett generellt föräldrastödspaket. Dessa insatser sker till stor del inom ramen för TSI (Tidigt Samordnade Insatser).

2.1.4 Nämndens mål: En god och säker vård och omsorg för de som behöver
Inom hemtjänsten fortskrider det förebyggande arbetet i form av teamträffar och fallprevention. En ambition
från verksamheten relaterat till fallprevention är att arbeta mer med de personer som inte är inskrivna i hemsjukvården. Utmaningen i det är samverkan med primärvården. De trygghetsskapande insatserna fortlöper också med
dörrlarm, tillsyn via kamera och GPS-larm. Allt utifrån ett salutogent perspektiv.
Fast omsorgskontakt är en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som träder ikraft den 1 juli i år. Från och med 1 juli
2023 står det dessutom angivet att denna kontakt ska vara en undersköterska. Syftet är att tillgodose behov av
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kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning för den omsorgstagare som har hemtjänst.
Den nya bestämmelsen medför utmaningar i kommuner överlag avseende planeringen av insatser samt önskemål
från omsorgstagare gällande fast omsorgskontakt. Ale har en hög andel medarbetare som är undersköterskor vilket förstås innebär ett något mer gynnsamt läge inför 2023.
Flera medarbetare inom äldreomsorgen har fått utbildning i taktil massage, en massageform som innebär beröring snarare än traditionell massage. Fokus är på händer, nacke och rygg. Massagen bidrar till bättre cirkulation,
sömn och matsmältning. Massagen kan även lindra smärta och oro och till exempel användas vid palliativ vård
eller för personer med demensproblematik. Som medarbetare gäller det att kunna avläsa personer som inte alltid
kan ge uttryck för vad de tycker och känner, eftersom det inte är alla som uppskattar beröring. Samtal förs om
hur effekterna av massagen kan mätas; möjligen skulle någon form av självskattning kunna användas, åtminstone
för en del av målgruppen.
Arbetet utifrån den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet som har bäring på god och säker vård följs via
de indikatorer som Socialstyrelsen rekommenderar och återredovisas i den årliga patientsäkerhetsberättelsen.

2.2 Kunskap och utbildning

2.2.1 Nämndens mål: Utveckla den nämndövergripande samverkan för att
bidra till den strategiska målsättningen Kunskap och utbildning.
Individ och familjeomsorgen och funktionsstöd ingår i samordningsgruppen TSI (tidiga samordnade insatser)
som arbetar för att samordna kommunens insatser och samarbeta med regionen avseende barn och unga.
Inom ramen för TSI pågår även arbetet med SSPF där samverkan sker mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamheter för att arbeta förebyggande med målgruppen. Pågående arbete i samverkan sker även i form av
exempelvis Fotosyntes, Närvaroteam Ale (NÄTA) samt skol- och behandlingsverksamhet ihop med sektor utbildning. Inom ramen för gula villans verksamhet har en särskild undervisningsgrupp startat med fokus på utagerande elever.

2.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet

2.3.1 Nämndens mål: De som är aktuella för kommunens arbetsmarknadsinsatser ska komma vidare ut i egen försörjning via arbete eller studier
som kan leda till arbete.
Sysselsättningens betydelse för individen lyfts i dialogen liksom kopplingen till den förebyggande aspekten med
att känna tillhörighet till en arbetsplats och med kollegor. Samtalet problematiserar kring sysselsättning i relation
till funktionsvariationer; att det finns målgrupper som är välfungerande men som hänvisas till daglig verksamhet.
Där finner dessa individer dock ingen grupptillhörighet, samtidigt som det är svårt för dem att få ett arbete på
den ordinarie arbetsmarknaden. Ett exempel på en sådan målgrupp är personer med förvärvad hjärnskada. De
har många gånger levt ett liv utan funktionsvariationer vilket inte underlättar en omställning till sysselsättning via
daglig verksamhet. Verksamheten lyfter vikten av att kunna erbjuda en variation av sysselsättning för att möta
olika behov.
Ungdomarnas situation diskuteras också. Dessa riskerar att bli så kallade hemmasittare om de inte känner någon
tillhörighet till daglig verksamhet utifrån LSS. Funderingar lyfts kring en ny verksamhet/grupp med uppsökande
verksamhet och att arbeta än mer utifrån ett salutogent förhållningssätt med att identifiera den enskildes resurser
med målet att börja i det lilla och motverka social isolering. Även möjligheten med det digitala lyfts som ett sätt
att kunna skapa intresse och motivation hos yngre att komma i sysselsättning.
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Lärlingsplatser är också en ingång till sysselsättning. Där har dock antalet lärlingsplatser minskat genom åren och
finns inte kvar på samma sätt i samhället längre. En utmaning ligger också i att identifiera och motivera personer
som är lämpliga för exempelvis lärlingsplatser men som många gånger lever isolerade och inte deltar i samhällslivet.
Dialogen tar fasta på att hela den kommunala verksamheten behöver fundera över hur organisationen kan bidra
till att bistå med arbetsuppgifter för alla. Då många arbeten idag präglas av en allt högre grad av professionalism
samt att organisationerna blir allt mer slimmade är det en utmaning att hitta lämpliga arbetsuppgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Även den interna samverkan mellan både daglig verksamhet och arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten (AMFE) samt med sektor utbildning lyfts som utvecklingsområden.

2.4 Hållbart samhällsbyggande
Med bäring både på ett hållbart samhällsbyggande och hälsa- och välbefinnande arbetar verksamhetsområdet
funktionsstöd med att få till långsiktighet, stabila lösningar och ett främjande och förebyggande perspektiv där ett
boende är grunden och en förutsättning för detta. I dialogen lyftes problematiken med den allmänna bostadsbristen i samhället. När köerna är så långa som i dag är det än svårare för en person som inte har en ordnad situation
att få en bostad. Konsekvensen blir ibland att man ansöker om bostad med särskild service (BmSS) fast man
skulle kunna bo i en ordinär lägenhet med boendestöd. Bristen på bostäder försvårar också verksamhetens ambition att de boende inom BmSS ska kunna göra boendekarriär och kunna flytta till en egen lägenhet. När inga
ordinära lägenheter finns att tillgå leder detta till en inlåsningseffekt. BmSS ska inte kompensera för bostadsbristen. Målgruppen har även en begränsad valfrihet jämfört med personer som inte har en funktionsvariation (kan
exempelvis inte alltid bli erbjuden en bostad på den ort man önskar).
En ny målgrupp har identifierats som hittills inte synts så mycket i verksamheten. Det gäller personer med beslut
enligt socialtjänstlagen samt missbruksproblematik. Här förs en diskussion om hur deras behov ska mötas på
bästa sätt. F100 lyfts som ett förslag. F100 är en modell som tillämpas i Göteborg och innebär ett åtagande från
fastighetsägare att via fastighetskontoret erbjuda lägenheter till personer med funktionsnedsättningar som är i
behov av stöd i sitt boende. F100 är en lägenhet inom ordinarie bostadsbestånd som up plåts med kommunalt
kontrakt.
I dialogen konstateras att perspektiven behöver vidgas och att verksamheternas målgrupper i första hand behöver betraktas som invånare i Ale och inte som brukare.
Dialog pågår mellan socialtjänsten och Alebyggen utifrån uppdraget från kommunfullmäktige att sluta ett samverkansavtal.

2.4.1 Nämndens mål: Identifiera insatser inom nämndens verksamheter för
att bidra till måluppfyllelsen av den kommungemensamma Energi- och
klimatstrategin samt Avfallsplanen.
Inom samtliga verksamhetsområden pågår arbetet med att beskriva de aktiviteter som görs för att bidra till målen
i energi- och klimatstrategin samt avfallsplanen.

2.5 Ett Ale

2.5.1 Nämndens mål: Nämndens verksamheter ska kontinuerligt bidra till att
synliggöra insatser, processer och verksamheter.
Processkartläggningen fortsätter i verksamheterna. De processer som hör hemma i ledningssystemet integreras
dessutom direkt in i detta för att sektorn på sikt ska kunna arbeta mer systematiskt med riskbedömningar av

Delårsbokslut 1 - 2022, Socialnämnden

8(16)

processerna med åtföljande åtgärder och förbättringar för att i slutändan tillhandahålla hållbara och tillgängliga
stöd för dem som behöver.

2.6 En arbetsgivare

2.6.1 Nämndens mål: Arbeta långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågan
där den ses som en helhet där verksamhet, ekonomi, utveckling och
arbetsmiljö samverkar.
Inom den samlade äldreomsorgen pågår arbetet med äldreomsorgslyftet som syftar till att öka kompetensen
inom äldreomsorgen både bland medarbetare och enhetschefer. Tre inriktningar/spår finns;
Spår 1 – jobba halvtid, studera halvtid. Riktar sig till outbildad personal som, efter genomförd utbildning, blir
färdiga undersköterskor. Målsättningen är att under hösten starta omvårdnadsprogram med språkstöd då behov
av detta finns.
Spår 2 – YH-utbildningar bland annat till specialistundersköterska. Inom verksamheten planeras för att utveckla
en ny roll som KUSK:a (undersköterska med kvalitetsarbete som specialitet). Även inriktning mot demens finns
och dessa medarbetare arbetar parallellt med att bygga upp demensteamet. Sedan finns även enstaka YH-satsningar inom bland annat väldfärsteknik, multisjukdom och palliativ vård.
Spår 3 – Ledarskapsutbildning för enhetschefer på 25 % med flera olika inriktningar/steg.
Gällande kompetensstegen så fortskrider arbetet och här är det i huvudsak sjuksköterskeenheten som håller ihop
utbildningarna för de olika nivåerna. KUSK:a som expertnivå kommer införas under innevarande år.
Inom ramen för äldreomsorgslyftet planeras också för en utbildning till språkombud/handledare ihop med komvux.
Även inom funktionsstöd har ett kompetensutvecklingsprogram i form av interna utbildningar arbetats fram.
Utbildningspaketet består av en basutbildning samt två olika inriktningar, den ena mot SoL och den andra mot
LSS. Verksamheten arbetar nu vidare med implementering av dessa utbildningar för att säkerställa kompetensen
hos medarbetarna.
Arbetet inom ramen för vård- och omsorgscollage (VOC) fortskrider och en ny certifiering är på gång. Syftet
med VOC är att arbetsliv och utbildning ska stötta varandra, det vill säga att de som utbildas via VOC motsvarar
de behov som verksamheten har. I detta arbete är det många delar som hänger samman för att helheten ska bli
bra och till nytta för verksamheten (marknadsföring av både yrket och utbildningen, tillgång till utbildningsplatser när verksamheten har behov etc).
Den av GR (Göteborgsregionen) utvecklade Yrkesresan har blivit nationell då över 250 kommuner avtalat med
SKR (Sveriges kommuner och regioner) om att utveckla konceptet. Utöver den befintliga Yrkesresan för socialsekreterare inom barn och unga, myndighet kommer ytterligare Yrkesresor att tas fram inom samtliga socialtjänstens verksamhetsområden.

2.6.2 Nämndens mål: Skapa förutsättningar i verksamheterna att i högre
grad arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt.
Det område som fått ”stå på vänt” under i princip hela pandemin är arbetet med den del av det salutogena förhållningssättet som riktar sig inåt organisationen, det vill säga arbetsmiljö- och verksamhetsperspektivet. Redan
2020 var ambitionen att särskilt fokusera på medarbetarna, men att samla stora grupper medarbetare i samma
lokal har inte varit möjligt vare sig med hänsyn till smittspridning eller utifrån ett arbetsbelastningsperspektiv.
Samtliga verksamheter har dock kontinuerligt arbetat med att på olika sätt lyfta, synliggöra och implementera ett
mer salutogent förhållningssätt – både i relation till omsorgstagare/brukare men även gentemot varandra som
kollegor.
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Ett exempel är kompetensstegen inom äldreomsorgen som syftar till att ikraftsätta och kompetensförstärka medarbetarna för att på bästa sätt kunna möte de behov (och ta vara på de resurser) som omsorgstagarna har. Kompetens och kompetensutveckling är en nyckelfråga för att kunna tillhandahålla en verksamhet med god kvalitet
och möta varje individs behov på bästa sätt. Ett annat exempel är de olika digitala lösningar som enheterna arbetar vidare med att testa och implementera som ett led i att bibehålla och öka den enskildes självständighet och
funktioner.

2.6.3 Uppdrag: Testa möjligheten till mindre personalgrupper.
Status
Pågående
Ett test med minskat kontrollspann genomförs på Garverivägens äldreboende, korttidsenhet och dagverksamhet,
vilket tidigare beskrivits i exempelvis socialnämndens årsredovisning 2021. Delat ledarskap återfinns även på fler
äldreboenden liksom på ett par enheter inom individ- och familjeomsorgen.

2.7 Analys och förslag för framtiden
Samtliga verksamhetsområden har påbörjat förberedelserna för att ställa om och ta sig an de utmaningar och
möjligheter som den nya socialtjänstlagen medför. Av slutbetänkande framgår med tydlighet att socialtjänsten ska
inrikta sitt arbete mer på främjande och förebyggande insatser samtidigt som förändringen ska vara kostnadsneutral. Det är inte helt tydligt hur sektorn ska förstå lagstiftarens intentioner och hur kostnaderna för de tillkommande insatserna ska härbärgeras.
Kompetensförstärkning av såväl medarbetare som förtroendevalda har påbörjats och kommer behöva fortskrida
under året. Att i dialogerna tillsammans resonera och reflektera över utmaningar och möjligheter kopplat till den
nya lagen bidrar till en ökad förståelse och kunskap om kommande förändringar.
Redan idag erbjuds en hel del inom det generella förebyggande arbetet som bedrivs inom nämndens olika verksamheter. Det finns dock en utmaning i att kommunicera och motivera invånare att ta del av dessa. Det behövs
mer allmän information om vad socialtjänsten kan bistå med, samt information om att gränsen för hjälp och stöd
inte är absolut utan att guidning och rådgivning också är socialtjänstens uppdrag.
Övertagandet av handläggningen av bostadsanpassningsbidraget som numera är organiserad inom ramen för rehabenheten förefaller redan ha renderat i en kvalitetshöjning för målgruppen. Utifrån sina professioner som arbetsterapeut respektive fysioterapeut anammas ett annat helhetsperspektiv. En god samverkan med Alebyggen
har också etablerats vilket borgar för en smidigare process för målgruppen samt nödvändigheten av medgivanden för genomförande av anpassningar. Digitalisering, samverkan med fler fastighetsägare och information till
intygsskrivare och allmänhet är identifierade utvecklingsområden.
Fortsatt arbete med kompetensförstärkning och samverkan med komvux och andra utbildningsaktörer är en
nyckelfråga för verksamheterna i rekryteringsutmaningen. Utvecklingen av kompetensstegen inom den samlade
äldreomsorgen fortskrider och under året etableras ytterligare en roll på expertnivå: KUSK:a (undersköterska
med specialisering inom kvalitet).
Etablerade och fungerande samverkansfora så som exempelvis TSI behöver förmeras och utvecklas i enlighet
med skrivningen i nya socialtjänstlagen och nämndens samtliga målgrupper behöver inkluderas inom ramen för
kommunens samlade utbud av aktiviteter.
Boendefrågan är alltjämt i fokus framför allt inom ramen för verksamhetsområdena funktionsstöd och individoch familjeomsorg, där bristen på ordinära lägenheter leder till ett större behov av BmSS samt akut behov av tak
över huvudet.
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3 Basverksamhet
3.1 Verksamhetsmått
Ordinärt boende
Jämfört med samma period förra året har antalet omsorgstagare över 65 år med beviljade insatser ökat, liksom
antalet beviljade timmar. Ökningen, som skett successivt under föregående år, ligger fortfarande kvar på en hög
nivå. Under årets första del skedde en liten minskning, detta på grund av att några omsorgstagare flyttade in på
särskilt boende och några avled. Analysarbete pågår för att följa utvecklingen noga framåt under året.
Ale kommun har inte haft någon extern utförare av hemtjänst under året. I skrivande stund finns heller ingen
ansökan från någon ny extern utförare.
Funktionsstöd
Verksamhetsområdet öppnade under tidig höst 2021 två nya gruppboenden enligt LSS i Skepplanda. Detta har
medfört en ökad rörlighet och inflytt både från befintliga boenden samt personer från boendekön. Fler individer
har fått väl matchande erbjudande om boendeplacering. Det har även varit en del naturliga avslut av boendebeslut som lediggjort några boendeplatser, vilket också har bidragit till fler lediga platser.
Särskilda boenden och hälso- och sjukvård
Betaldagarna 2022 är kopplade till en kommuninvånare som på grund av sin komplexa situation och behov blev
kvar på sjukhuset och därefter på korttidsplats i väntan på erbjudande om ett permanent boende inom funktionsstöd.
Behoven och besluten om korttid har på grund av många sjukhusvistelser samt omfattande behov av stöd, varit
högre än året innan. Även beslut om växelvistelse (som ingår i korttidsplatserna) har ökat.
Individ- och familjeomsorg
Gällande antal beslut om akut behov av tak över huvudet har verksamheten sedan februari beviljat bistånd i form
av pengar under kortare perioder, vilket medfört fler beslut i antal. Tidigare var beslut två veckor eller månadsvis
det vanligaste. Under perioden har även en del nya ärenden beslutats angående vandrarhem men de har varit
kortvariga, där berörda ganska snabbt löst sin egen boendesituation.
Antal verkställda beslut avseende intern öppenvård är färre än samma period förra året vilket bland annat beror
på att verksamheten hade fler omprövningar/nya beslut under samma period förra året, vilket gav utslag i statistiken. Andelelen komplexa ärenden som kräver fler behandlare i samma ärende har ökat, medan ärenden med
mindre problematik minskar något.

Verksamhet

Verksamhetsmått

Utfall Delår 1 2021

Utfall Delår 1 2022

426

446

Antal beviljade timmar hemtjänst

45 129

50 855

Ej verkställda beslut bostad med
särskild service, (snitt för perioden)

9,3

5,7

Antal personer över 65 år med
hemtjänstbeslut
Ordinärt boende

Funktionsstöd
Kostnad per individ i snitt avseende LSS-boende (exkl. köpta
platser)
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Verksamhet

Verksamhetsmått

Utfall Delår 1 2021

Utfall Delår 1 2022

6

24

Dygn på korttid (avser totala antalet dygn)

839

979

Akut behov av tak över huvudet,
exempelvis i form av vandrarhem
(antal beslut)

57

93

Öppenvård - intern verkställighet
(antal verkställda beslut)

295

229

Antal betaldagar
Särskilt boende och hälso- och
sjukvård

Individ- och familjeomsorg

"Kostnad per individ i snitt avseende LSS-boende (exkl. köpta platser)" är ett indikatormått som följs upp per helår.
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4 Ekonomisk analys
4.1 Analys och förslag för framtiden
Periodens resultat är positivt men verksamhetsområdena har utmaningar som påverkar prognosen. De tre schemaburna verksamhetsområdena påverkades starkt av omikron under januari och februari och sjukfrånvaron
nådde hittills nya nivåer. Bemanningsplaneringsenhetens beställningar avseende sjukfrånvaro årets första månad
nära nog fördubblades jämfört med 2021, från 36 heltider till 70 heltider. Av naturliga skäl kunde man inte leverera till den nivån och övertidskostnaderna blev därmed höga. Kurvan vände dock nedåt lika plötsligt och situationen återgick till det, för perioden, normala läget.
Engångshändelser i början av året som påverkar utfallet är statlig kompensation för sjukfrånvaro motsvarande
3,6 Mkr. På kostnadssidan återfinns utbetalning av sparade semesterdagar till en kostnad av 1 Mkr och den markant förhöjda kostnaden för övertid under januari och februari.
Socialnämnden har, efter ett beslut från kommunfullmäktige, tillåtelse att göra en negativ avvikelse om högst
10 Mkr för att hantera det utökade behovet av platser inom särskilt boende för äldre och prognosen vid delåret
är att medlen kommer nyttjas. Den övervägande delen av underskottet kommer återfinnas inom verksamhetsområdet särskilda boenden och hälso- och sjukvård men till del kommer kostnader som kan härledas till detta också
att uppstå inom ordinärt boende, som en konsekvens av att platser inte erbjuds.
Ordinärt boende fortsätter ha rekordhögt antal beviljade timmar i hemtjänsten, även om timmarna i mars minskat något. Trots att balansen i verkställigheten mellan intäkter och kostnader är mycket god så räcker inte LOVbudgeten för att täcka kostnaderna. Kvalitetshöjande insatser inom ramen för hemtjänsten (exempelvis fö rstärkt
hemtjänst för att möjliggöra hemgång från korttidsvistelse) kommer finansieras via statsbidrag, vilket minskar
underskottet i LOV-budgeten något.
Funktionsstöd har en ekonomisk stabilitet i merparten av boendeverksamheterna men inom övriga delar, s åsom
köpta platser, personlig assistans och i lokalfrågor finns flera osäkra faktorer och risk för stora tillkommande
kostnader. Prognosen för helåret ställs trots detta till budget i balans eftersom bedömningen i dagsläget är att det
överskott som boendeverksamheterna genererar kan kompensera för eventuella tillkommande kostnader.
Köp av platser och öppenvård avseende barn och unga inom individ- och familjeomsorgen har ett markant försämrat ekonomiskt läge sedan förra månaden. Situationen är sannolikt resultatet av några samverkande faktorer;
pandemins effekter och viss personalomsättning samt behov av konsulter som en konsekvens av det. Försörjningsstödet ligger dock fortsatt i nivå med budget, en positiv utveckling som håller i sig.
Sammantaget bedömer sektorn prognosen till -10 Mkr. Endast funktionsstöd prognosticerar budget i balans, övriga verksamhetsområdens underskott kommer kompenseras av sektorns buffert samt det av kommunfullmäktige beviljade underskottet. Prognosen får, med tanke på ett stort antal svårbedömda faktorer och den korta tid
som passerat av året, betraktas som osäker.
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4.1.1 Diagram - nämnd

4.1.2 Sammanfattande tabeller
Resultaträkning
Budget tkr (ack)

Utfall tkr (ack)

Avvikelse budget
(ack)

Budget tkr
(helår)

Prognos tkr
(helår)

Avvikelse prognos (helår)

52 335

58 831

6 497

212 403

224 803

12 400

Kostnader

-206 104

-206 445

-341

-844 708

-867 108

-22 400

Netto

-153 769

-147 614

6 156

-632 305

-642 305

-10 000

Intäkter

Nettokostnad per verksamhet
Ack.Budget

Ack. Utfall

Ack. Avvikelse

Budget 2022

Årsprognos
2022

Årsavvikelse

Socialtjänst centralt

-10 102

-6 518

3 584

-41 517

-33 767

7 750

Individ- och familjeomsorg

-38 185

-38 005

180

-153 790

-158 950

-5 160

Ordinärt boende

-21 150

-20 451

699

-87 367

-89 957

-2 590

Funktionsstöd

-47 244

-45 758

1 487

-193 939

-193 939

0

Säbo & hälso- och sjukvård exkl
intraprenader

-26 987

-26 758

229

-113 373

-165 692

-10 000

Tkr
BESLUTS/VERKSAMHETSOMRÅDEN

Intraprenader
NETTOKOSTNADER

-10 101

-10 125

-24

-42 319

-42 319

0

-153 769

-147 614

6 156

-632 305

-642 305

-10 000

Investeringar
Investeringsanalys
Periodens investeringar uppgår till totalt 885 tkr, varav drygt 600 tkr avser utbyte av fordon inom funktionsstödsverksamheten. Resterande, knappt 300 tkr, avser installation av larmsystem samt utbyte av grundutrustning
på Björklidens särskilda boende.
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Investeringsprognos
Utfall perioden

Budget helår

Prognos helår

Prognos helårs avvikelse

Reinvestering

0

-2 000

-2 000

0

E-hälsa

0

-500

-500

0

Investeringar, belopp i Tkr

Nya boenden FS, inventarier

0

-1 364

-1 014

350

-85

-957

-957

0

Trygghetslarm- och solskydd SÄBO

-197

-1 500

-1 500

0

Fordon FS

-604

-1 374

-604

770

Totalt:

-886

-7 695

-6 575

1 120

Utbyte grundutrustning
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5 Personalanalys
5.1 Personalanalys och förslag för framtiden
Strax efter nyår eskalerade smittspridningen av Covid -19. Antalet smittade kommuninvånare i målgrupperna var
förhållandevis lågt men samhällsspridningen överlag var omfattande vilket resulterade i smittspridning bland
medarbetarna eller deras närstående på hittills helt nya nivåer. Konsekvensen av detta blev stora utmaningar att
upprätthålla en tillräcklig bemanning i de schemaburna verksamheterna med inbeordringar och övertid som följd.
Detta uppstod samtidigt i stora delar av närområdet vilket också innebar att inlåning av medarbetare från grannkommuner inte var ett alternativ. Däremot kunde medarbetare i andra sektorer i förvaltningen tillfälligt flyttas
och bidra till att avlasta. Företrädesvis tillfrågades medarbetare som hade någon form av erfarenhet av arbete
inom äldreomsorg. Arbetsmiljömässigt innebar årets första veckor en stor påverkan på medarbetare och chefer,
framförallt i första linjen.
Arbetet med sommarbemanningen fortskrider enligt planering. Antalet sökande bedöms något färre än de senaste åren samtidigt som vikariebehovet ökat vilket innebär att utmaningen är stor.
Kompetensutvecklingsinsatserna fortsätter i allt väsentligt enligt plan och som exempel kan nämnas att fyra av
sektorns medarbetare fick sin undersköterskeexamen under mars månad.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2022.118
Datum: 2022-04-07
Enhetschef stöd- och behandlingsenheten Fredrik Broberg
Socialnämnden

Mini-Maria Ale kommun
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att ingå samverkan med Västra Götalandsregionen avseende Mini-Maria,
att utse Iréne Blomqvist att teckna samverkansavtal om Mini-Maria med Västra
Götalandsregionen.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Mini-Maria är en mellan kommun och region integrerad öppenvårdsmottagning för ungdomar
upp till 21 år och deras anhöriga kring frågor eller problematik rörande alkohol, droger eller
spel om pengar. En utgångspunkt för Mini-Maria ska vara att nå unga människor i ett tidigt
skede av riskbruk och/eller skadligt bruk för att förhindra att detta utvecklas till ett beroende
och allvarlig psykisk ohälsa; samt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån en
tvärprofessionell ansats.
Mini-Maria ska vara en lättillgänglig mottagning med tydliga kontaktvägar som är anpassade
till målgruppen. Mini-Maria ska sträva efter att vara välkänd bland unga och deras närstående
och att de unga har vetskap om vad de kan få hjälp med på mottagningen. Mottagningen ska
även vara känd för de professionella och ideella som arbetar med ungdomar upp till 21 år,
såsom exempelvis socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer och polis.
Medicinsk, psykologisk och psykosocial kompetens ska knytas till mottagningen och
samverka i tvärprofessionella team. För kommunens del bemannas mottagningen av personal
från stöd- och behandlingsenheten, individ- och familjeomsorgen.
Mini-Mariamottagningen har delat huvudmannaskap. Respektive huvudman bär sina egna
personalkostnader. Kostnader för lokaler och tjänster eller andra kostnader, som till exempel
internetuppkoppling, städ, larm, telefonisystem, gemensam utbildning och handledning,
förbrukningsmaterial och Licens UngDok, delas lika mellan huvudmännen.
Västra Götalandsregionen står för kostnader för provtagning och analys.
Genom omfördelning av befintliga personalresurser förändras inte personalkostnaderna för
stöd- och behandlingsenheten, individ- och familjeomsorgen.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Alla ungdomar, närstående och samarbetspartners ska ha god tillgänglighet till Mini-Maria.
Mini-Maria kommer att ha mottagning på Norra Klöverstigen i Nödinge.
Mottagningen kommer att vara öppen under dagtid och om möjligt erbjuda kvällsöppet.
Antalet tillgängliga timmar per kommun utgår enligt fördelningsnyckel utifrån
befolkningsunderlag 13-21 år, vilket för Ale kommun innebär att mottagningen kommer vara
öppen cirka två dagar per vecka.
Förvaltningens bedömning är att förslaget på samverkansavtal ska tecknas. Uppstart av MiniMariamottagning i Ale kommun kommer bidra till ett tvärprofessionellt och lättillgängligt
stöd för unga människor som befinner sig i ett tidigt skede av risk- och missbruk, samt utgöra
ett stöd för deras anhöriga.

Iréne Blomqvist
Verksamhetschef IFO

Fredrik Broberg
Enhetschef stöd- och behandlingsenheten

Linda Hoffberg
Enhetschef stöd- och behandlingsenheten

Alexander Brekke
Ungdomsbehandlare, projektledare Mini-Maria

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mini-Maria Ale kommun, 2022-04-07
Förslag på samverkansavtal om Mini-Maria, 2021-12-07
Verksamhetsbeskrivning Mini-Maria, 2021-12-07
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Iréne Blomqvist
För kännedom:

Enhetschefer stöd- och behandlingsenheten
Projektledare Mini-Maria

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ärendet
Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för missbruks- och beroendevården,
vilket regleras bland annat i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och i hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Sedan den 1 juli 2013 finns även en lagstadgad skyldighet för
kommuner och landsting att ingå överenskommelser om samarbete kring personer med
missbruk och beroende av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel.
Västra Götalandsregionen och VästKom har utarbetat ett länsgemensamt inriktningsdokument
för regionen och kommunerna i Västra Götaland kring Organiserat integrerat arbete för
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. Dokumentet utgör gemensam grund för
kommunernas och regionens integrerade arbete.
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har gemensamt med kommunerna i nämndområdet fört
dialoger om Mini-Maria i vårdsamverkansstrukturer, kommundialoger och
socialchefsnätverk. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har också gett uppdrag för
behovsanalys av Mini-Maria i västra nämndområdet och finansierat utvecklingsmedel till
vårdsamverkansstrukturerna för uppbyggnad av Mini-Maria.
Mini-Maria är en mellan kommun och region integrerad öppenvårdsmottagning för ungdomar
upp till 21 år och deras anhöriga kring frågor eller problematik rörande alkohol, droger eller
spel om pengar. Mottagningen bedriver vård- och behandling på primärvårdsnivå.
En utgångspunkt för Mini-Maria ska vara att nå unga människor i ett tidigt skede av riskbruk
och/eller skadligt bruk för att förhindra att detta utvecklas till ett beroende och allvarlig
psykisk ohälsa; samt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån en tvärprofessionell
ansats.
Mini-Maria ska vara en lättillgänglig mottagning med tydliga kontaktvägar som är anpassade
till målgruppen. Mini-Maria ska sträva efter att vara välkänd bland unga och deras närstående
och att de unga har vetskap om vad de kan få hjälp med på mottagningen. Mottagningen ska
även vara känd för de professionella och ideella som arbetar med ungdomar upp till 21 år,
såsom exempelvis socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer och polis.
Medicinsk, psykologisk och psykosocial kompetens ska knytas till mottagningen och
samverka i tvärprofessionella team. För kommunens del bemannas mottagningen av personal
från stöd- och behandlingsenheten, individ- och familjeomsorgen.
Insatserna som genomförs inom verksamheten ska vara direkta enskilda behandlande insatser,
men i uppdraget ska även ett mer utåtriktat preventivt arbete ingå.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ekonomisk bedömning
Mini-Mariamottagningen har delat huvudmannaskap. Respektive huvudman bär sina egna
personalkostnader. Kostnader för lokaler samt tjänster eller andra kostnader, som till exempel
internetuppkoppling, städ, larm, telefonisystem, gemensam utbildning och handledning,
förbrukningsmaterial och Licens UngDok, delas lika mellan huvudmännen.
Västra Götalandsregionen står för kostnader för provtagning och analys.
Genom omfördelning av befintliga personalresurser förändras inte personalkostnaderna för
stöd- och behandlingsenheten, individ- och familjeomsorgen.
Invånarperspektiv
Alla ungdomar, närstående och samarbetspartners ska ha god tillgänglighet till Mini-Maria.
Mini-Maria kommer att ha mottagning på Norra Klöverstigen i Nödinge.
Mottagningen kommer att vara öppen under dagtid och om möjligt erbjuda kvällsöppet.
Antalet tillgängliga timmar per kommun utgår enligt fördelningsnyckel utifrån
befolkningsunderlag 13-21 år, vilket för Ale kommun innebär att mottagningen kommer vara
öppen cirka två dagar per vecka.
Mini-Maria ska vara flexibel och kunna möta ungdomar och närstående som har svårigheter
att ta sig till mottagningen och erbjuda digitalt möte som komplement. Ungdomarna eller
familjerna ska själva kunna välja mottagning oavsett var de är folkbokförda. Planen är att Ale
kommun ska samarbeta med Lilla Edets Mini-Mariamottagning för att öka tillgängligheten
kring öppettiderna.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för missbruks- och beroendevården,
vilket regleras bland annat i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och i hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Sedan den 1 juli 2013 finns även en lagstadgad skyldighet för
kommuner och landsting att ingå överenskommelser om samarbete kring personer med
missbruk och beroende av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel.
Västra Götalandsregionen och VästKom har utarbetat ett länsgemensamt inriktningsdokument
för regionen och kommunerna i Västra Götaland kring Organiserat integrerat arbete för
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. Dokumentet utgör gemensam grund för
kommunernas och regionens integrerade arbete.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Remissyttrande
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har gemensamt med kommunerna i nämndområdet fört
dialoger om Mini-Maria i vårdsamverkansstrukturer, kommundialoger och
socialchefsnätverk. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har också gett uppdrag för
behovsanalys av Mini-Maria i västra nämndområdet och finansierat utvecklingsmedel till
vårdsamverkansstrukturerna för uppbyggnad av Mini-Maria.
Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Ale kommuns ansvarsdelar gällande personal och lokal är klara. Regionhälsan har rekryterat
psykolog och genomför just nu rekrytering av sjuksköterska till mottagningen. Trolig uppstart
av mottagningen är i oktober 2022.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att förslaget på samverkansavtal ska tecknas. Uppstart av MiniMariamottagning i Ale kommun kommer bidra till ett tvärprofessionellt och lättillgängligt
stöd för unga människor som befinner sig i ett tidigt skede av risk- och missbruk, samt utgöra
ett stöd för deras anhöriga.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Avtalsparter:
Västra Götalandsregionen, genom
västra hälso- och sjukvårdsnämnden
och
XXX-nämnden i XXX kommun
Samverkansavtal om Mini-Maria
i västra nämndområdet 2022–2023
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1. Avtalsparter
Detta avtal har träffats mellan XXX-nämnden i XXX kommun (org. nr. XXXXXXXXXX), och Västra Götalandsregionen org. nr 23212000-0131 genom västra hälso- och
sjukvårdsnämnden.

2. Avtalstid och uppsägning av avtal
Avtalet gäller under perioden 2022-04-01–2023-12-31. Uppsägning av avtalet ska ske
senast tolv månader före avtalets utgång och delges motparten skriftligt. I annat fall
förlängs avtalet med ytterligare två år i taget. Verksamheten ska påbörjas vid den tidpunkt
som parterna gemensamt beslutar om, dock tidigast den 1 april 2022.

3. Avtalsförutsättningar
Detta är ett avtal om att erbjuda rådgivning och tidiga insatser för ungdomar med riskbruk,
skadligt bruk och beroende. Avtalet reglerar samtliga villkor under avtalsperioden.
För att avtalet ska bli gällande ska XXX nämnd/kommun samt västra hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta att teckna avtalet.

4. Bakgrund
Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för missbruks- och beroendevården
vilket regleras bl.a. i Socialtjänstlagen (SoL) och i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Sedan 1 juli 2013 finns även en lagstadgad skyldighet för kommuner och landsting att ingå
överenskommelser om samarbete kring personer med missbruk och beroende av alkohol,
narkotika och andra beroendeframkallande medel.
Västra Götalandsregionen och VästKom har utarbetat ett länsgemensamt
inriktningsdokument för regionen och kommunerna i Västra Götaland kring Organiserat
integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. Dokumentet
utgör gemensam grund för kommunernas och regionens integrerade arbete.
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har gemensamt med kommunerna i nämndområdet
fört dialoger om Mini-Maria i vårdsamverkansstrukturer, kommundialoger och
socialchefsnätverk. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har också gett uppdrag för
behovsanalys av Mini-Maria i västra nämndområdet och finansierat utvecklingsmedel till
vårdsamverkansstrukturerna för uppbyggnad av Mini-Maria.

5. Övergripande mål och utgångspunkter
Som utgångspunkt för detta samverkansavtal finns en verksamhetsbeskrivning som tagits
fram och stämts av mellan parterna.
Det övergripande målet med Mini-Marias verksamhet är att motverka alkohol-, drog- och
spelmissbruk bland ungdomar upp till 21 år. En utgångspunkt för Mini-Maria ska vara att
nå unga människor i ett tidigt skede av riskbruk och skadligt bruk för att förhindra att detta
utvecklas till ett beroende och allvarlig psykisk ohälsa; samt att arbeta hälsofrämjande och
förebyggande utifrån en tvärprofessionell ansats.
Mini-Maria ska vara en lättillgänglig mottagning med tydliga kontaktvägar som är
anpassade till målgruppen. Mini-Maria ska sträva efter att vara välkänd bland unga och
deras närstående och att de unga har vetskap om vad de kan få hjälp med på mottagningen.
Mottagningen ska även vara känd för de professionella och ideella som arbetar med
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ungdomar upp till 21 år; som socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård,
frivilligorganisationer, polis med flera.

6. Avtalsform
Avtalet har sin utgångspunkt i att respektive part avsätter resurser och kompetens för ett
gemensamt arbete vid Mini-Maria. Detaljfrågor regleras i verksamhetsbeskrivningen för
Mini-Maria.

7. Förutsättningar och inriktning
Parterna har ett gemensamt ansvar för att motverka drogmissbruk hos ungdomar. Västra
Götalandsregionen ansvarar för den verksamhet som följer av detta avtal och som omfattas
av Hälso- och sjukvårdslagen. XXX kommun ansvarar för den del av verksamheten som
följer av detta avtal och som åvilar primärkommun enligt lag, såsom Socialtjänstlagen.
Huvudmännens ansvarsområden ska vara tydligt uppdelade utifrån profession och
lagstadgade skyldigheter för respektive huvudman.
För att skapa en samsyn har en verksamhetsbeskrivning tagits fram som beskriver
förutsättningar för den gemensamma verksamheten vid Mini-Maria. Verksamheten ska i
tillämpliga delar följa de mål- och inriktningsdokument som antagits av parterna samt de
övergripande riktlinjer som gäller för respektive hälso- och sjukvård och primärkommunal
verksamhet.

8. Samordningsgrupp
En samordningsgrupp ska inrättas för Mini-Maria i västra nämndområdet.
Samordningsgruppen har löpande dialog om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet.
Justeringar av verksamhetsbeskrivningen ska godkännas av samordningsgruppen för att
träda i kraft. Större förändringar ska förankras hos avtalsparterna.
Samordningsgruppen ska bestå av en representant för var och en av de kommunala
avtalsparterna i västra nämndområdet (Mölndal, Ale, Partille, Lerum, Alingsås, Lilla Edet),
en representant från Koncernkontoret och en representant från Regionhälsan.

9. Åtagande och finansiering
Parterna åtar sig att arbeta enligt den gällande verksamhetsbeskrivningen.
Respektive part åtar sig att se till att bemanning sker av Mini-Maria i enlighet med
gällande verksamhetsbeskrivning. Parterna ska aktivt verka för att hitta förutsättningar för
en optimal samverkan och samordning. I respektive parts åtagande ingår även att
finansiera driftskostnader, lokalhyra och övriga omkostnader som sammanhänger med
uppdraget.
Respektive part har arbetsgivaransvaret för sin personal och svarar för dess kostnader samt
för huvudmannaspecifika kostnader som sammanhänger med de insatser som utförs.
Parterna är överens om att dela lika på gemensamma kostnader för lokaler, samt tjänster
eller andra kostnader som till exempel; IT, städ, larm, telefonisystem, gemensam
utbildning, förbrukningsmaterial.
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År 2022 är en uppstartsfas, vilket innebär att verksamheten kommer att byggas upp över
tid.
Parterna ska erbjuda besök som uppfyller den nationella vårdgarantins krav på
tillgänglighet.
Regionhälsans uppdrag avseende Mini-Maria regleras i vårdöverenskommelse mellan
Regionhälsans styrelse och västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

10. Personuppgiftshantering
Vardera parten ansvarar för den personuppgiftshantering som respektive part utför i
anledning av samarbetet.
För uppgifter som hanteras i samarbetet gäller hos båda parterna reglerna om sekretess
enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400;OSL).

11. Dokumentation
Alla insatser på Mini-Maria ska dokumenteras enligt gällande lagstiftning för respektive
huvudman.

12. Information
Parterna förbinder sig att informera varandra om beslut, uppdrag och andra förhållanden
som har betydelse för avtalets tillämpning. XXX kommun och Västra Götalandsregionen
ska informera varandra om ändrade förutsättningar som påverkar förutsättningarna för att
fullfölja åtagandena i detta avtal.
Parterna ansvarar gemensamt för information till invånarna, avseende förändringar i
verksamheten, öppettider och andra förändringar som är av relevans för invånarna.
Parterna ansvarar gemensamt för information och hänvisning till annan vårdgivare då den
egna verksamheten inte har öppet.

13. Rapportering och uppföljning
Parterna ska gemensamt sammanställa en årlig uppföljning i form av skriftlig årsberättelse
som innehåller information om arbetet under året. Uppföljning för helåret ska göras vid
ordinarie uppföljningstillfälle hos respektive huvudman.
Årsberättelsen ska minst innehålla ärendestatistik, information om drogutveckling,
belastning, ekonomi, avvikelser samt utveckling i övrigt.

14. Ersättning och fakturering
Enligt vad som anges ovan ska parterna dela lika på gemensamma kostnader. Den
praktiska hanteringen (fakturering med mera) hanteras i samverkan mellan utförarna.
Större gemensamma kostnader stäms av med samordningsgruppen för Mini-Maria.
Ersättningen till Regionhälsan för uppdraget avseende Mini-Maria regleras i
vårdöverenskommelsen mellan Regionhälsans styrelse och västra hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Ersättningsnivån justeras årsvis med Västra Götalandsregionens indexuppräkning.
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15. Ändringar och tillägg till avtalet
Parterna är införstådda med att villkor och förutsättningar för den verksamhet som avtalet
avser kan komma att förändras till följd av ny lagstiftning, beslut hos respektive huvudman
eller annan omständighet. Skulle sådana förändringar innebära att justering av avtalets
innehåll är påkallad ska parterna i samförstånd arbeta för att göra justeringar på det för
båda parterna bästa sättet. Endera parten äger rätt att begära omförhandling av avtalet. För
att ändringar och tillägg till avtalet ska vara giltiga krävs skriftligt godkännande av båda
parter.

16. Bestämmelses ogiltighet
Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att
avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts
utbyte av eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske.

17. Förtida upphörande
Var och en av parterna äger rätt att säga upp avtalet i förtid om den andra parten åsidosätter
sina skyldigheter enligt avtalet. Avtalet upphör att gälla den dag som anges vid den
skriftliga anmaningen. Förtida upphörande av avtalet ska ske skriftligt och utan oskäligt
uppehåll efter det att den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd
för den uppsägande parten.
Om avtalet sägs upp i förtid på grund av kontraktsbrott är den part som brutit mot avtalet
skyldig att till den uppsägande parten utge skadestånd i enlighet med allmänna
kontraktsrättsliga principer.

18. Befrielsegrunder
Vardera parten befrias från sina åtaganden om parts fullgörande försenas, förhindras eller
blir oskäligt betungande på grund av oförutsägbar händelse som parterna inte kan råda över
(force majeure). Part är dock skyldig att i första hand vidta åtgärder för att begränsa
skadan.
Som force majeure betraktas bland annat krig eller krigsliknande tillstånd, eldsvåda,
arbetskonflikt eller beslut av överordnad myndighet eller regering, under förutsättning att
dessa omständigheter hindrar fullgörandet av avtalet. Den part som önskar åberopa en
sådan omständighet ska omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om den
uppkomna omständigheten.
Så snart force majeure upphört ska part underrätta den andra parten samt ange när
fullgörandet av de åtaganden som försenats på grund av force majeure beräknas ske.

19. Tvist
Tvist rörande detta avtal ska i första hand avgöras i förhandling mellan parterna. Finner
parterna ingen lösning ska tvist om avtalets tillkomst, tolkning och tillämpning eller
giltighet avgöras enligt gällande svensk rätt i allmän domstol.

20. Avtalstecknare
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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XXX kommun
Västra Götalandsregionen
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Datum

Datum

XXX nämnden

Namnförtydligande och titel Namnförtydligande och titel

__________________________

__________________________
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Mini-Maria i västra nämndområdet
Verksamhetsbeskrivning – uppstart av verksamheten.
1. Bakgrund
Mini-Maria kommer att vara en mellan kommun och region integrerad öppenvårdsmottagning
för ungdomar upp till 21 år med frågor eller problematik rörande alkohol, droger eller spel om
pengar. Mottagningen ska även vända sig till de ungas närstående samt till professionella som
kommer i kontakt med målgruppen.
Verksamheten har två huvudmän. Västra Götalandsregionen är huvudman för den del av
verksamheten som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Respektive kommun är
huvudman för den verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL).
Nio kommuner i västra hälso- och sjukvårdsnämndens geografiska område deltar i uppstarten
av verksamheten: Mölndal, Härryda, Kungälv, Stenungsund, Ale, Lilla Edet, Partille, Lerum
och Alingsås. Avsikten är att utbudspunkter bör finnas i alla kommuner.
Några av kommunerna kommer att gå ihop och samverka sinsemellan om kommunal resurs.
Samverkansavtal avses tecknas mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och följande sex
kommuner: Mölndal, Ale, Lilla Edet, Partille, Lerum och Alingsås.
Härryda, Kungälv och Stenungsund ingår avtal med Mölndals stad för gemensam kommunal
resurs.
Om en enskild ungdom, som söker sig till verksamheten, är folkbokförd i någon annan
kommun som inte har upprättat avtal kan avgifter komma att tas ut efter överenskommelse
mellan kommunerna.
Verksamheten skall arbeta utifrån socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och annan
gällande lagstiftning, riktlinjer och rekommendationer inom området. Det teambaserade och
tvärprofessionella arbetet med ungdomarna i verksamheten skall vara absolut centralt.
Ingången i arbetet är att samtliga unga som erhåller råd och stöd på mottagningen erbjuds att
upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Ungdomarna och deras anhöriga skall uppleva
en lättillgänglig och sömlös vård med ett helhetsperspektiv på problembilden.
Mini-Maria ska vara en lättillgänglig mottagningsverksamhet dit unga människor och
föräldrar söker sig på eget initiativ eller blir hänvisade till för att få råd, stöd och behandling
för problem rörande riskbruk, skadligt bruk och beroende. Verksamheten skall utgöra ett
komplement till samhällets övriga resurser. Lättillgängligheten skall ge möjlighet till tidig
upptäckt och därmed tidiga och förebyggande insatser för att minska risken för beroende,
omfattande social problematik och större vårdbehov.
Verksamhetens gemensamma centrala uppdrag skall vara inriktat på tidig upptäckt och stöd
och behandling avseende riskbruk och skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar.
När det gäller psykisk ohälsa skall verksamheten behandla ungdomar och unga vuxna som i
kombination med problematik rörande riskbruk, skadligt bruk och beroende har lindriga
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psykiska besvär för att exempelvis förhindra att utvecklingskriser övergår i mer omfattande
psykisk problematik.
De sociala insatserna kan bedrivas på uppdrag av kommunerna genom biståndsbeslut eller
genom att ungdomar/närstående/övriga samarbetspartners tar en egen direktkontakt med
verksamheten. Behandlare på Mini-Maria ska vid behov kontakta myndighetsutövande
socialtjänst i respektive hemkommun.
Insatserna som genomförs inom verksamheten skall vara direkta enskilda behandlande
insatser men i uppdraget skall även ett mer utåtriktat preventivt arbete ingå. Verksamheten
planeras att påbörjas i början av 2022.
1.1 Övergripande mål
Det övergripande målet med verksamheten är att motverka alkohol-, drog- och spelmissbruk
bland ungdomar upp till 21 år. En utgångspunkt skall vara att nå unga människor i ett tidigt
skede av riskbruk och skadligt bruk för att förhindra att detta utvecklas till ett beroende,
allvarlig psykisk ohälsa samt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån en
tvärprofessionell ansats.
Mini-Maria skall därför vara en lättillgänglig mottagning med tydliga kontaktvägar som är
anpassade till målgruppen. Mini-Maria skall sträva efter att vara välkänd bland unga och
deras närstående och att de unga har vetskap om vad de kan få hjälp med på mottagningen.
Mottagningen skall även vara känd för de professionella och ideella som arbetar med
ungdomar upp till 21 år; som socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer,
polis m.fl.
1.2 Uppdrag
Under Mini-Marias första år i drift, med start 2022, kommer verksamhetens huvudsakliga
uppdrag och prioritet vara att erbjuda rådgivning och behandling till de enskilda ungdomar
och deras närstående som söker sig till eller blir hänvisade till mottagningen. I Mini-Marias
uppdrag över tid skall även ett mer utåtriktat preventivt informationsarbete ingå vilket kan
komma att påbörjas under första året i drift om utrymme finns. Vidare skall tydlig statistik
föras gällande drogvanor hos de ungdomar som erbjuds råd och stöd på Mini-Maria. Statistik
presenteras årligen i en årsberättelse, för att följa drogvanemönster bland unga i västra
nämndområdet.
Insatserna till enskilda ungdomar och deras anhöriga kan ske genom:






Rådgivning och behandling i öppna former, utifrån den unges behov
Samtal individuellt, med familj/anhöriga samt i nätverk
Behandling enligt manualbaserade metoder enligt rekommendation i
Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk
och beroende
Medicinsk behandling och bedömning samt hälsofrämjande insatser
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Drogtester
Arbeta i samverkan med andra aktörer kring den unga och komplettera
befintliga resurser och insatser.

Utåtriktat preventiva insatser kan ske genom:







Konsultativa insatser och rådgivning till professionella
Gruppverksamhet i form av föräldrautbildningar och
informationsträffar för professionella.
Utåtriktat informationsarbete som syftar till att förmedla samlad
kunskap till ungdomar, föräldrar och professionella om bland annat
droger, trender i drogvanemönster och erfarenheter av rådgivnings- och
behandlingsinsatser.
Utveckling av arbetsformer för tidiga och förebyggande insatser
Utveckling av arbetsformer för att möta ungdomars familjer och sociala
nätverk.

Allt arbete på Mini-Maria ska bedrivas utifrån evidensbaserad praktik och utgå från:



Brukarens nytta, perspektiv och erfarenhet
Beprövad erfarenhet inom professionen samt har stöd i vetenskap

1.3 Målgrupp
Målgruppen är ungdomar upp till 21 år som riskerar att utveckla ett beroende eller skadligt
bruk av alkohol, droger eller spel om pengar, samt deras närstående.

1.4 Statistik och utvärdering
Utvärdering av de enskilda insatser som utförs på Mini-Maria skall ske systematiskt och
presenteras årligen. Statistik över ungas drogvanor skall föras och presenteras årligen.

2

Verksamhetens förutsättningar

2.1 Huvudmannaskap
Verksamheten har två huvudmän. Västra Götalandsregionen är huvudman för den del av
verksamheten som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen. Respektive kommun är
huvudman för den verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen.
Utförare för Västra Götalandsregionens del av verksamheten är förvaltningen Regionhälsan.
Regionhälsans uppdrag avseende Mini-Maria regleras i vårdöverenskommelse mellan västra
hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionhälsan.

3

Version 2021-12-07
Verksamhetens samfinansieras. Verksamheten skall drivas i nära samverkan och samarbete
mellan huvudmännen. De olika huvudmännen ansvarsområden skall vara tydligt uppdelat
utifrån profession och lagstadgade skyldigheter för respektive huvudman.
Vid behovsanalys och lokala förutsättningar ska Västra Götalandsregionen och respektive
kommun tillsammans komma överens om hur de övergripande målen ska förverkligas.
2.2 Ledningsansvar
Respektive arbetsgivare/huvudman har ansvar för sin personal och skall svara för att
verksamheten har en personal- och kompetensstruktur som tillgodoser god vård- och
omsorgskvalitet, hög patient/klientsäkerhet och främjar kostnadseffektivitet.
2.3 Personal
Västra Götalandsregionen och respektive kommun ansvarar för sin personal och för att de har
den utbildning och erfarenhet som krävs för att möta ungas behov och utföra de olika
arbetsuppgifterna som förekommer utifrån respektive huvudmans ansvarsområden.
Medicinsk, psykologisk och psykosocial kompetens ska knytas till mottagningen och
samverka i tvärprofessionella team. Både manlig och kvinnlig personal ska eftersträvas,
liksom personal av olika etniskt ursprung. Respektive arbetsgivare svarar för att kontinuerlig
kompetensutveckling sker för personalen.
2.4 Tillgänglighet och valfrihet
Alla ungdomar, närstående och samarbetspartners skall ha god tillgänglighet till Mini-Maria.
Mini-Maria skall ha mottagning i lämpliga, anpassade och tillgängliga lokaler. Utbudspunkter
bör finnas i alla kommuner. Antalet tillgängliga timmar per kommun utgår enligt
fördelningsnyckel utifrån befolkningsunderlag 13-21 år.
Mottagningen skall vara öppen under dagtid och om möjligt kunna erbjuda kvällsöppet.
Mini-Maria skall vara flexibel och kunna möta ungdomar och närstående som har svårigheter
att ta sig till mottagningen och erbjuda digitalt möte som komplement. Ungdomarna eller
familjerna ska själva kunna välja mottagning oavsett var de är folkbokförda.
Mini-Maria skall ha en tillgänglig och informativ hemsida. Hemsidan skall innehålla
uppdaterad information om verksamheten, stödet som erbjuds, öppettider, relevanta länkar
och kontaktaktvägar till verksamheten. Via hemsidan skall chattfunktion finnas där personal
på Mini-Maria finns tillgänglig för att svara på frågor från ungdomar och anhöriga på angivna
tider varje vecka.
Verksamheten ska även kunna nås per telefon och e-post under sina öppettider. Möjlighet att
lämna meddelade skall finnas. Besökare skall kunna lämna återbud till besök via telefon eller
e-post.

2.5 Dokumentation och kvalitetssäkring
Alla insatser på Mini-Maria ska dokumenteras enligt gällande lagstiftning för respektive
huvudman.
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Dokumentationen av verksamheten följer av det kvalitetssystem som huvudmännen beslutar
skall gälla för att tillgodose uppföljningskrav, kvalitetssäkring och fortsatt utveckling av
verksamheten.

3

Verksamheten vid Mini-Maria

3.1 Verksamheten
Verksamheten skall tillhandahålla en god och säker vård på lika villkor oavsett den unges kön,
ålder, funktionsnedsättning, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell
läggning. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för de enskildes
värdighet. Verksamheten ska präglas av hög etisk medvetenhet.
Personalen vid Mini-Maria skall identifiera, möta och behandla ungdomar med problem
rörande riskbruk, skadligt bruk och beroende av alkohol, droger samt spel om pengar i en
öppen tillåtande miljö. Ungdomar som söker sig till verksamheten ska kunna känna sig sedda,
trygga och tillitsfulla i mötet med personalen och känna att deras frågor och problem blir
respekterade och tagna på allvar.
Verksamheten skall präglas av en tvärprofessionell helhetssyn på ungdomens och familjens
situation – och även övrigt på socialt nätverk, privat och professionellt. Tvärprofessionellt
teamarbete och samverkan är grunden i arbetet. De tvärprofessionella teamen skall ha ett
gemensamt förhållningssätt, men utifrån olika grundutbildningar och perspektiv närma sig
varje ung person och familj utifrån sin respektive kompetens. Arbetssättet är stödjande,
utbildande och inkluderande. Arbetet skall bedrivas utifrån samarbete i team såväl inom
mottagningen som ute i samhället.
3.2 Kompetens
De tvärprofessionella kompetenserna är en av grunderna i Mini-Marias arbete.
Grundkompetensen ska bestå av professionerna socionom, sjuksköterska, läkare och
psykolog. För att kunna möta ungdomar utifrån deras behov och förutsättningar kräver
uppdraget specifik kompetens och erfarenhet om ungdomars sociala och psykologiska
utveckling. Missbrukskompetens och ett psykiatriperspektiv är nödvändigt för att förstå den
grundläggande problematiken.

4 Samverkan
Mini-Marias verksamhet bygger på samverkan och samarbete mellan huvudmännen. Utöver
det kommer samarbete och samordning med andra insatser i samhället att vara en viktig del
för att tillgodose ungdomars behov och ska utgöra en grund för verksamheten. Mini-Maria
ska samverka med socialtjänst, skola, ungdomsmottagning, hälso- och sjukvård,
frivilligorganisationer, polis m.fl.
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Verksamhetens insatser och resultat
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Mini-Maria skall arbeta med ett kontinuerligt utvecklingsarbete/förändringsarbete i vardagen,
som syftar till att förbättra verksamheten utifrån målgruppens behov.
Mini-Maria ska utvärdera och synliggöra sitt arbete och sitt resultat för personal, brukare och
omvärld. Verksamheten ska årligen lämna en verksamhetsbeskrivning och årsberättelse till
sina huvudmän.
Verksamheten skall årligen följas upp utifrån olika perspektiv:
 Brukar- och invånarperspektiv
 Tillgänglighetsperspektiv
 Verksamhetsperspektiv
 Personalperspektiv
 Ekonomiskt perspektiv
Uppföljningen ska utformas av verksamheten tillsammans med representanter för
uppdragsgivarna. Förutom den professionella bedömningen skall brukarnas synpunkter
efterfrågas.
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Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2022.64
Datum: 2022-04-07
Nämndsekreterare Kristin Johansson
Socialnämnden

Ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård i annan
kommun än hemkommunen för 2022
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att följa VästKoms rekommendation om ersättning till vistelsekommun, enligt
ersättningsnivån för 2022 med 441 kronor per timma för biståndsbedömd hemtjänst.
att följa VästKoms rekommendation om ersättning till vistelsekommun, enligt
ersättningsnivån för 2022 med 744 kronor per timma för hemsjukvård; både för sjukvård som
utgår ifrån distriktssköterskebeslut och för behandling som beslutats av
sjukgymnast/fysioterapeut/arbetsterapeut.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun än
hemkommunen.
VästKoms styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del
besluta om en ersättningsnivå under 2022 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse
i annan kommun än hemkommun, enligt nedan.
- Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022 med 441 kr/timma.
- Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022 med 744 kr/timma.

Ulrika Johansson
Verksamhetschef ordinärt boende

Ann-Sofie Borg
Verksamhetschef särskilda boenden och hälso- och sjukvård

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

Kristin Johansson
Nämndsekreterare

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun än
hemkommunen för 2022, 2022-04-07
E-post Rekommendation om belopp för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022,
2022-03-21
Protokoll VästKoms styrelse 2022-03-08
Tjänsteutlåtande VästKom Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022,
2022-02-24
Bilaga Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022
Bilaga Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Verksamhetschef ordinärt boende
Verksamhetschef särskilda boenden och kommunal hälso- och sjukvård.
Controllers
Avgiftshandläggare, enheten för ledningsstöd och utveckling

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ärendet
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bland
annat erhålla ersättning från bosättningskommunen för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i
kommunen. Något fast ersättningsbelopp angavs inte, utan i propositionen anges att
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättning som
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar
VästKoms styrelse kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom årligen
anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.
Kommunerna i Västra Götaland har alltsedan den 1 januari 1999 ansvar för hemsjukvård i
ordinärt boende enligt gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, föreskriver att en god hälso- och sjukvård ska
erbjudas i varje region för de som bor i regionen. Detta medför att kommunerna inom Västra
Götalands län ska erbjuda personer bosatta i länet hemsjukvård i ordinärt boende. Detta gäller
oavsett om de är kommuninvånare eller ej.
HSL anger att en region kan ge sjukvård till personer som vistas i regionen utan krav på att de
ska vara bosatta i regionen. Alla Sveriges regioner har ett avtal mellan sig, det så kallade
riksavtalet för utomlänsvård, vilket reglerar den ekonomiska ersättningen för de fall vård ges
av annan region än där vårdtagaren bor. VästKom har rekommenderat Västra Götalands
kommuner att följa ovannämnda avtal sinsemellan. Därför följer VästKom även den
prissättning som Västra sjukvårdsregionen årligen beslutar om.
Faktureringsrutin hemtjänst

Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i den kommun denne är folkbokförd. Det är
folkbokföringskommunen som beslutar om omfattningen av insatsen. Hemkommun och
vistelsekommun ska stämma av verkställighet, inklusive omfattning och ersättning, innan
beslut lämnas till den enskilde. Förutom själva vårdinsatsen ska även restid inräknas om
sådan krävs.
Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför
hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är
överenskommit dem emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. Det ankommer alltså på den
utförande kommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den
hemtjänst som ska ges innan fakturering sker.
Faktureringsrutin hemsjukvård

När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av med
hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den enskilde. När
omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid inräknas om
sådan krävs.
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I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande kommunen
debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man överenskommit sig emellan
när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på vårdkommunen, att hos
folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som ska ges innan fakturering
sker.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
När beslut har fattats av nämnden avseende ersättningsnivåer gällande hemtjänst och
hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommunen skickas detta till
controllers och avgiftshandläggare för vidare hantering i samband med fakturering.
Förvaltningens bedömning
Sektor socialtjänst bedömer att det är fördelaktigt att följa VästKoms styrelses beslut om att
rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta om en ersättningsnivå för 2022
för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommunen.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Från: Gunnel Rydberg <Gunnel.Rydberg@goteborgsregionen.se>
Skickat: den 21 mars 2022 13:43
Till: diarium.ks@ockero.se; diarium.sb@ockero.se; FN-KOMMUN <kommun@ale.se>;
Kommun@Harryda.se (kommun@harryda.se) <kommun@harryda.se>; kommun@kungsbacka.se
<kommun@kungsbacka.se>; kommun@lerum.se; kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se;
kommunen@lillaedet.se; kommunstyrelsen@alingsas.se; kontakt@molndal.se <kontakt@molndal.se>;
kundcenter@partille.se; maria.renfors@stenungsund.se; registrator@kungalv.se
<registrator@kungalv.se>; stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg. se
(stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se) <stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>
Kopia: Diarium <diarium@goteborgsregionen.se>; Maria Ljung <Maria.Ljung@goteborgsregionen.se>
Ämne: VB: Rekommendation om belopp för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022

Till kommunbrevlådorna i kommunerna i Göteborgsregionen!
Information om rekommenderat belopp för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
under 2022
VästKoms styrelse har tagit beslut att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta om
en ersättningsnivå under 2022 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än
hemkommun, enligt nedan.
∗ Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022 med 441 kr/timma.
∗ Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022 med 744 kr/timma.
Bifogat samt nedan finner ni länkar till VästKoms styrelseprotokoll samt tjänsteutlåtande.

--------------------------------

Maria Ljung
Planeringsledare hälso- och sjukvård
Göteborgsregionen (GR)
Arbetsmarknad och Social välfärd
Telefon: 031-335 51 73
www.goteborgsregionen.se

Från: Anneli Bjerde <anneli.bjerde@vastkom.se>
Skickat: den 21 mars 2022 09:48
Ämne: Rekommendation om belopp för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022
Information för vidarebefordran till kommunerna i Västra Götaland
VästKoms styrelse beslutade den 8/3 2022 om att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del
besluta om ersättningsnivån under 2022 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan
kommun än hemkommun.

Bifogat finns underlag, tjänsteutlåtande samt protokoll från VästKoms styrelse.
Det rekommenderade beloppen kommer som vanligt att publiceras på VästKoms hemsida.
Med vänliga hälsningar
Anneli Assmundson Bjerde
Chef Välfärdsutveckling
Telefon: 073-335 85 16
E-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Postadress: Box 5073 I 402 22 GÖTEBORG
Besöksadress: Anders Personsgatan 8 I GÖTEBORG
Webadress: www.vastkom.se
VästKom
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i
Västra Götaland.

PROTOKOLL

VästKom Styrelse
Plats och tid:

Via Teams
2022-03-08
Kl. 9:00-11:00

Beslutande:
Axel Josefson, GR
Ulf Olsson, Boråsregionen
Martin Carling, Fyrbodal
Annette Carlson, Boråsregionen
Bengt Hilmersson, Boråsregionen
Jessica Rodén, Boråsregionen
Miguel Odhner, GR
Marith Hesse, GR
Marina Johansson, GR
Ingemar Samuelsson, Fyrbodal
Paul Åkerlund, Fyrbodal
Johan Abrahamsson, Skaraborg
Anna-Karin Skatt, Skaraborg
Jonas Sundström, Skaraborg

Övriga
Jeanette Lämmel, Fyrbodal
Magnus Haggren, Boråsregionen
Kristofer Svensson, Skaraborg
Helena Söderbäck, VästKom
Johanna Hansson, VästKom
Föredragande §13
Karl Fors, VästKom
Föredragande §14 och 15
Anneli Bjerde, VästKom
Föredragande §19
Maria Sigroth, GR
Frånvarande
Katarina Jonsson, Skaraborg
Liselotte Fröjd, Fyrbodal

Utses att justera
Underskrifter:
Sekreterare

Johanna
Hansson (15 Mar 2022 16:45 GMT+1)
……………………………………………………….….……..

Johanna Hansson, sekreterare VästKom

Axel Josefson

Ordförande

Axel Josefson (18 Mar 2022 15:24 GMT+1)
……………………………………………………….…………
Axel Josefson

Justerande

Ulf Olsson (18 Mar 2022 09:17 GMT+1)
……………………………………………………….….……….
Ulf Olsson

Ulf Olsson

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Box 5073, 402 22 Göteborg
Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg
E-post: info@vastkom.se
www.vastkom.se
Org.nr: 858501-2084

Mötet öppnades av Axel Josefson och alla hälsades välkomna. Till justeringsperson valdes Ulf Olsson.
Välkommen även till Jessica Rodén (s) från Mark som ersätter Stefan Carlsson i VästKom styrelse.

§ 10

Lägesrapport från VD
Föredragande Helena Söderbäck
Se bifogat material
VD-rapport 22-03-08

Beslut: Styrelsen noterar informationen

§ 11 VästKom – att rusta för framtiden”
Föredragande Helena Söderbäck
Se bifogat material
Tjänsteutlåtande 20220301 Att rusta för framtiden
Presentation av Förslag till handlingsplan. Tre frågor som medskick till Kommunalförbunden.

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom den föreslagna handlingsplanen som en utgångspunkt för det fortsatta
utvecklingsarbetet inom VästKom med stöd av Governorapporten ”VästKom – att rusta för framtiden”.
Styrelsen kommer att arbeta vidare med handlingsplanen vid mötet 22-05-10 under förutsättning att mötet
genomförs med ledamöterna på plats.
VD får i uppdrag att ta fram ett underlag med de frågeställningar som ska beredas inom respektive förbund
som en förberedelse inför det kommande styrelsemötet samt att sammanställa inkomna synpunkter från
kommunalförbunden.

§ 12 Årsredovisning 2021
Föredragande Helena Söderbäck, VästKom
Se bifogat material
Tjänsteutlåtande Årsbokslut 20220308
Årsredovisning 2021 20220225
Beslut: VästKoms styrelse beslutar att godkänna Årsredovisning 2021 och överlämnar denna till revisorerna
och föreningsstämman för behandling.

§ 13 Lägesrapport FVM
Föredragande Karl Fors, VästKom
Se bifogat material
Reklamation FVM - kommunpresentation
Projektdirektiv Kommun-FVM 190618
Underlag till Programstyrgruppen
Genomgång av presentation från informationsmöten för koordinerat reklamationsförfarande till Cerner. 49
kommuner lämnar in reklamation till Cerner Sverige AB då avtalet inte har uppfyllts.
VästKom Styrelse

Protokoll Styrelsen 8 mars 2022

2

Beslut: Styrelsen noterar informationen.

§ 14

Färdplan Nära vård
Föredragande Anneli Bjerde
Se bifogat material
Tjänsteutlåtande Färdplan VästKom styrelse 220308
Förslag Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård
Missiv Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård
VästKoms styrelse 220308 HoS-avtal Färdplan

Beslut: VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära
vård och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om att
anta Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. .

§ 15 HoS-avtalet
Föredragande Anneli Bjerde, VästKom
Se bifogat material
Tjänsteutlåtande HoS-avtalet VästKom styrelse 220308
Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser
Missiv Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser
Diskussion förs om vad som händer om en kommun inte ställer sig bakom avtalet. Konstateras att det blir
stora svårigheter då det reviderade Hälso-och sjukvårdsavtalet är ett ramavtal med delar som är lagstadgande
för kommun och region.
Beslut: VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till reviderat Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna
beslut och teckna avtal med VGR.
Protokollsanteckningar:
Marina Johansson (S), GR, deltar inte i beslutet.
Marina Johansson (S), GR, antecknar följande till protokollet:
”Jag anser att sammantaget har inte stadens remissvar avseende det nya hälso- och sjukvårdsavtalet
omhändertagits i den omfattning som jag hade önskat. Avtalet är nu i stort sett 20 år gammalt och har reviderats
flera gånger under åren. Det behövs ett omtag med avtalet i sin helhet. Jag hade gärna sett att man tagit hänsyn
till stadens synpunkter vad gäller exempelvis avtalstiden som jag anser är alltför lång, och en tydligare markering
kring att det därefter ska till ett helt nytt avtal.
Marina Johansson (s) ”

VästKom Styrelse
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§ 16 Tjänsteutlåtande Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
Se bifogat material
Tjänsteutlåtande Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
Hemsjukvård i annan kommun 2022
Hemtjänst i annan kommun 2022
Beslut: VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta om en
ersättningsnivå under 2022 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än
hemkommun, enligt nedan.
∗ Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022 med 441 kr/timma.
∗ Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022 med 744 kr/timma.

§ 17 Förändrad representation från GR i SRO
Föredragande Helena Söderbäck
Se bifogat material
Protokollsutdrag §339

Ny representant från GR till SRO, Nina Miskovsky (m) ersätter Kent Lagrell (m).
Beslut: Styrelsen noterar informationen

§ 18 Rekryteringsprocess ny VD VästKom
Föredragande Helena Söderbäck och Axel Josefson
Se bifogat material
Förslag tidplan rekrytering ver 2
Rekryteringsprocess VD VästKom ver 2
Genomgång av rekryteringsprocessen.
Beslut: Styrelsen ställer sig bakom den föreslagna rekryteringsprocessen.

§ 19 Beredning inför BHU mötet den 8 mars. Nästa BHU 10 maj.
Se särskild kallelse
Fortsatt samverkan regional fysisk planering diskuterades.
Det säkerhetspolitiska läget med anledning av kriget i Ukraina lyfts in på BHU:s dagordning. Särskilt fokus på
Länsstyrelsens samordnande roll och Västra Götalandsregionens uppdrag.

§ 20 Övriga frågor
Ny Förbundsdirektör tillsatt för GR, Gitte Caous.
Gitte tillträder 2 maj 2022. Helena Söderbäck fortsätter som tf. VD i VästKom på 50% fram till sista augusti
2022.

VästKom Styrelse
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Tack till förbundsdirektör Jeanette Lämmel som lämnar Fyrbodals kommunalförbund för nya
utmaningar.

VästKom Styrelse
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Mottagare
VästKom styrelse 2022-03-08

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
2022
Förslag till beslut
VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del
besluta om en ersättningsnivå under 2022 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig
vistelse i annan kommun än hemkommun, enligt nedan.
∗
∗

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022 med 441 kr/timma.
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022 med 744 kr/timma.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan
kommun än hemkommunen.
Hemtjänst
Ersättningsnivån för 2022 rekommenderas till 441 kr/timma för biståndsbedömd
hemtjänst. Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,9 % och baseras på innevarande
års omsorgsprisindex (OPI)

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Box 5073, 402 22 GÖTEBORG
E-post: info@vastkom.se
Org.nr: 858501-2084

Besök: Anders Personsgatan 8 GÖTEBORG
www.vastkom.se

Hemsjukvård
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2022 följa det
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är
för 2022 satt till 744 kr/timma.
Bilagor:
∗ Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022
∗

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022

Helena Söderbäck
Tf VD VästKom

VästKom

Anneli Assmundson Bjerde
Enhetschef Välfärdsutveckling VästKom

Tjänsteutlåtande Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022-02-24
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Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022
Ärendet
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a.
erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar
VästKoms styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom
årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.
Hemtjänst
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,9 % och baseras på innevarande års
omsorgsprisindex (OPI) 1.
Ersättningsnivån för 2022 för hemtjänst i annan kommun är enligt rekommendation
441 kr/timma.
Faktureringsrutin hemtjänst
Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun (folkbokföringskommun). Det är
hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen. Hemkommun och
vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde, stämma av verkställighet,
inklusive omfattning och ersättning. Förutom själva vårdinsatsen ska även restid inräknas
om sådan krävs.
Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför
hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är
överenskommit dem emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. Det ankommer alltså på den
utförande kommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den
hemtjänst som ska ges innan fakturering sker.

1

https://skr.se/download/18.13d8be6b17d669a65b86e6c9/1639132534915/21046.pdf

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
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Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg
E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnummer: 858501-2084

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022
Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje region erbjuda en god hälso- och sjukvård
åt dem som är bosatta i regionen. Det innebär att kommunerna i Västra Götaland ska ge
hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om de är
kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke kommuninvånare"
med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika.
Enligt HSL kan en region ge sjukvård till personer som vistas i regionen utan att vara bosatta
där. Samtliga regioner i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. riksavtalet för
utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av annan region än
där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i Västra Götaland
att följa detta avtal sig emellan. Sålunda kommer vi också att följa den prissättning som
Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen.
Sedan 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra
sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer
ingår såväl distriktsköterska som sjukgymnast i kategorin ”Besök hos övriga
yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)”.
Ersättningsnivån för hemsjukvård för 2022 är satt till 744 kr/timma.
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2022 följa det
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är
för 2022 satt till 744 kr/timma.
Faktureringsrutin hemsjukvård
När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av
med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den
enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid
inräknas om sådan krävs.
I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande
kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man
överenskommit sig emellan när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på
vårdkommunen, att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som
ska ges innan fakturering sker.
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Postadress: Box 5073, 40222 Göteborg
Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg
E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnummer: 858501-2084

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(5)

Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2021.272
Datum: 2022-04-08
Sektorchef Ebba Gierow
Socialnämnden

Remissvar avseende motion från Sverigedemokraterna Språktest för anställning inom kommunens omsorgsverksamhet
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna att ett språktest ska införas
vid nyanställning inom kommunens omsorgsverksamhet (vilket uppfattas som den samlade
äldreomsorgen och funktionsstöd). Sverigedemokraterna föreslår även att det genomförs
insatser för att höja språkkunskapen bland redan anställda medarbetare i berörda
verksamheter. Motionen har remitterats till socialnämnden för beredning.
Sektor socialtjänst anser att det redan ställs krav på kunskaper i det svenska språket inom
ramen för utbildningssystemet och att tillräckliga språkkunskaper i första hand bör villkoras
och kontrolleras inom aktuell utbildning. Lokalt pågår och planeras, via Komvux och på
respektive enhet, flera satsningar för att öka språkkompetensen hos medarbetarna. Utöver
detta finns även interna krav på språkkunskaper för att få delegation för att hantera läkemedel.
Sektorn delar inte motionärens bedömning om att det i dagsläget föreligger kunskapsbrister i
svenska språket bland medarbetarna som innebär ett direkt arbetsmiljöproblem och/eller risk
för målgruppernas säkerhet. Däremot anser sektorn att pågående och planerade satsningar på
språkstödjande arbete och insatser inom de aktuella verksamhetsområdena bör fortsätta.

Ebba Gierow
Sektorchef
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Motion från Sverigedemokraterna - Språktest för anställning inom
kommunens omsorgsverksamhet, 2022-04-08
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
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E-post
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www.ale.se

2(5)

Motion från Sverigedemokraterna - Språktest för anställning inom kommunens
omsorgsverksamhet, 2021-11-06
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunfullmäktige
För kännedom:

Sverigedemokraterna
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Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna att ett språktest ska införas
vid nyanställning inom kommunens omsorgsverksamhet (vilket uppfattas som den samlade
äldreomsorgen och funktionsstöd). Sverigedemokraterna föreslår även att det genomförs
insatser för att höja språkkunskapen bland redan anställda medarbetare i berörda
verksamhetsområden. Motionen har remitterats till socialnämnden för beredning.
Motionen hänvisar till uppgifter om att det finns bristande språkkompetens inom aktuella
verksamhetsområden. Det hävdas även att språkförbistringar har skapat direkta
arbetsmiljöproblem och utgör en risk för målgruppernas säkerhet.
För att kunna bedöma i vilken utsträckning språkförbistringar skapat direkta
arbetsmiljöproblem har sektorn undersökt hur tillbuds- och arbetsskaderapporteringen sett ut
inom berörda verksamhetsområden. Vid en genomgång av samtliga inrapporterade tillbud och
arbetsskador under perioden januari 2021 – mars 2022 har två av cirka 400 fall varit
hänförliga till språkförbistringar. Vid dessa två tillfällen har dock arbetsmiljöproblemet
snarare varit att verksamheten saknat personal med andra språkkunskaper än svenska.
När det gäller bedömningen av i vilken utsträckning bristande språkkunskaper utgör en risk
för målgruppernas säkerhet har sektorn utgått från inrapporterade avvikelser och rapporter
enligt lex Sarah. Nämnden antar varje år en samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse
där verksamheternas samlade kvalitet och framtida utvecklingsbehov analyseras, däribland
avvikelser. I berättelsen som avser verksamhetsår 2021 bedömer sektor socialtjänst inte att
språksatsningar är ett av de mest prioriterade behoven.
Mot bakgrund av ovanstående har sektorn inte funnit stöd för resonemanget att det föreligger
bristande kunskap i svenska språket som utgör ett arbetsmiljöproblem och/eller risk för
målgruppernas säkerhet i någon betydande omfattning. Däremot delar sektorn bedömningen
om att tillräcklig kunskap i svenska språket är av stor betydelse för både personal och
nämndens målgrupper.
Kommuninvånare med behov av stöd och deras närstående är en heterogen grupp med
diversifierade behov. De behöver kunna vara trygga med att medarbetarna har den kompetens
som krävs för arbetsuppgifterna och att omsorgen är av god kvalitet. För att säkra detta
bedömer sektorn att behovet av medarbetare som talar flera språk är en viktig del. Detta
behov är påtagligt redan nu och ökande.
Behovet av att införa ett språktest behöver ställas i relation till de språkkrav som redan finns
inom ramen för det svenska utbildningssystemet. För att klara en utbildning till exempelvis
undersköterska eller stödassistent ställs det redan krav på kunskaper i svenska språket.
Rekommendationer om tillräckligt goda språkkunskaper slås även fast i Socialstyrelsens
allmänna råd (SOFSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i
socialtjänstens omsorg om äldre.
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Det pågår i dagsläget flera olika aktiviteter som syftar till att säkerställa en förbättrad
språkkunskap inom verksamhetsområdenas medarbetargrupper.
Komvux i Ale erbjuder kommuninvånare yrkesutbildning inom Vård och omsorg via såväl
lokala utbildningar som regionala utbildningar inom Göteborgsregionen (GR). Inom de
regionala utbildningarna finns utbildningar med språkstöd som alternativ.
För de övriga utbildningarna inklusive Komvux lokala utbildningar till exempel utbildning till
undersköterska som finansieras via äldrelyftet, gäller ett behörighetskrav på svenska från
grundskolan. I de lokala utbildningarna har Komvux begränsade resurser för
studiehandledning på modersmålet eller riktat språkstöd. Detta genomförs för enstaka elever
och då på individuell basis.
Komvux har under 2021 utbildat två medarbetare som språkombudsutbildare. Planen är att
dessa två ska utbilda språkombud inom både äldreomsorgens och funktionsstöds
verksamhetsområden. Språkombuden är medarbetare i verksamheterna och ska fungera som
nyckelpersoner för gemensam språkutveckling på de egna arbetsplatserna, men kan också ge
enskilt stöd till kollegor som har behov av det.
Det lokala vård- och omsorgscollege Ale/Lilla Edet kommer att påbörja utbildning av
medarbetare till språkombud under hösten 2022 och sen fortsätta utbildning kontinuerligt.
Sektor utbildning via Komvux har som utvecklingsmål att ta fram utbildningar/aktiviteter för
att höja språkkunskaperna inom Ale kommuns verksamheter som till exempel vård och
omsorg och förskolan. Det här utvecklingsområdet kommer bland annat att kombineras med
arbete inom DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete), jobbspår och
utbildningsplikt. Utvärdering av nuvarande utbud och aktiviteter pågår parallellt som
planering av utbud och aktiviteter framåt sker där analys behövs för att fastställa vilka
resurser som krävs.
Utöver detta ställs även, inom ramen för sektorn, krav på terminologisk kunskap för att få
behörighet till medicindelegering.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag utöver det
som redan beskrivits.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna att ett språktest ska införas
vid nyanställning inom kommunens omsorgsverksamhet. Sverigedemokraterna föreslår även
att det genomförs insatser för att höja språkkunskapen bland redan anställd personal i berörda
verksamheter. Motionen har remitterats till socialnämnden för beredning.
Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Efter beslut av nämnden skickas remissvaret till kommunfullmäktige för vidare hantering.
Förvaltningens bedömning
Sektor socialtjänst anser att det redan ställs tillräckliga krav på kunskaper i det svenska
språket inom ramen för utbildningssystemet och att språkkunskapen således i första hand bör
villkoras och kontrolleras inom aktuell utbildning. Utöver detta ställs även, inom ramen för
sektorn, krav på terminologisk kunskap för att få behörighet till medicindelegering. Sektorn
delar inte motionärens bedömning om att det i dagsläget föreligger kunskapsbrister i svenska
språket bland medarbetarna som innebär ett direkt arbetsmiljöproblem och/eller risk för
målgruppernas säkerhet. Däremot anser sektorn att pågående och planerade satsningar på
språkstödjande arbete och insatser inom de aktuella verksamhetsområdena bör fortsätta.
Sektor socialtjänst föreslår socialnämnden att besluta att föreslå kommunfullmäktige att
besluta att avslå motionen.
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Språktest för anställning inom kommunens omsorgsverksamhet

Vittnesmål av anhöriga och anställda gör gällande att det finns en bristande språkkompetens inom
kommunens omsorg. Det har visat sig vara ett problem i flera andra kommuner också.
Vi menar att bristen på tydliga språkkrav vid anställning inom kommunens omsorg har lett till
språkförbistringar i verksamheten. Detta har skapat ett direkt arbetsmiljöproblem samt risk för
omsorgstagarnas säkerhet. Exempel finns i andra kommuner där de anställda uppfyller de formella
kraven men det visar sig i praktiken att de inte har tillräcklig språk- och kommunikationskompetens.
Därav bör ett språktest införas vid anställning inom kommunens omsorgsverksamhet.
Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta:
-

Att införa ett språktest för anställning inom kommunens omsorgsverksamhet.
Att socialnämnden får i uppdrag att genomföra insatser för att höja språkkunskapsnivån hos
redan anställd personal inom kommunens omsorgsverksamhet.

Robert Jansson(SD)
Marita Henriksson(SD)
Pernilla Johansson(SD)

Från: Puck Jonson Palm <puck.jonson-palm@ale.se>
Skickat: den 25 november 2021 10:14
Till: Ebba Gierow <ebba.gierow@ale.se>
Kopia: Tyrone Hansson <Tyrone.Hansson@ale.se>; Dennis Ljunggren <Dennis.Ljunggren@ale.se>
Ämne: Initiativärende - Begäran om föredrag

Hej
Socialnämndens ansvarsområden innefattar enligt bland annat Ale kommuns hemsida följande:








individ- och familjeomsorg
omsorg om personer med funktionsvariationer
kommunal hälso- och sjukvård
rehabilitering
äldreomsorg
flyktingmottagning
arbetsmarknadsfrågor

Vidare är det tjänstemännens uppdrag att förse politikerna med beslutsunderlag inom alla
nämndens verksamhetsområden.
Mot bakgrund av detta efterfrågar jag ett föredrag om verksamhetsområdet Flyktingmottagning
där politikerna ges en helhetsbild av hur flyktingmottagningen till kommunen ser ut. En sådan
översikt bör lämpligen innehålla svar på följande frågor:








Hur många människor omfattar verksamhetsområdet i kommunen?
Hur ser verksamheten ut? Vilka "delar" består den av (tex olika typer av boendeformer,
olika typer av bidrag, arbetsmarknadsåtgärder, utbildningar osv)?
Var i kommunen finns verksamheten?
Hur mycket kostar de olika delarna?
Hur ser ansvarsuppdelningen mellan kommunen och Migrationsverket/riksnivån ut?
Hur länge pågår i genomsnitt verksamheten per person innan de klarar sig själva?
Eventuella fler punkter som ni tycker är relevanta för verksamhetsområdet.

Jag ser fram emot att få höra mer om detta viktiga verksamhetsområde.
Vänliga hälsningar
Puck Palm
Ledamot Socialnämnden
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Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2022.138
Datum: 2022-04-11
Verksamhetschef ordinärt boende Ulrika Johansson
Socialnämnden

Nyttjande av lokal Ale seniorcentrum
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att hälsofrämjande- och förebyggandeenheten med aktivitetsvärdar får tillgång till cafélokalen
på Ale seniorcentrum minst tre dagar per vecka för att öka och möjliggöra god tillgänglighet
för boende på trygghetsboendet Garverigränd 2 samt för ökat antal aktiviteter för dem och
övriga äldre i kommunen som önskar delta,
att pensionärsföreningar får tillgång till cafélokalen på Ale seniorcentrum två dagar per vecka
för caféverksamhet och aktiviteter för äldre kommuninvånare. Pensionärsföreningarna
förväntas komma överens med varandra hur de delar denna tilldelade tid mellan sig.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Sektorn har av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (numera socialnämnden) 2019-12-05
§ 196 fått i uppdrag att tillgängliggöra restaurang- och cafélokalen på Ale seniorcentrum i
Älvängen för målgruppen äldre och dess anhöriga. Tillgängliggörandet bör göras tillsammans
med brukarråd, föreningar och delar av civilsamhället. Sektorn fick vid samma datum som
ovan även uppdrag av nämnden att återkomma med förslag på alternativt nyttjande av den
tomställda lokalen på Ale seniorcentrum.
Önskemål har inkommit från pensionärsföreningar om att nyttja lokalen för att driva
caféverksamhet. Även kommunens egna verksamheter inriktade mot äldre har inkommit med
samma önskemål.
Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten (tillhör verksamhetsområdet ordinärt boende),
sektor socialtjänst, är i stort behov av lokal för sin verksamhet i syfte att motverka ensamhet
och social isolering hos såväl boende på trygghetsboendet Garverigränd 2 som kommunens
övriga äldre hemmaboende i eget hem. Enhetens verksamhet i detta avseende genomförs i
form av mötesplatser. Mötesplatser för äldre ger möjlighet att umgås med andra, delta i
aktiviteter och få en stunds samvaro och känna gemenskap. Hälsofrämjande- och
förebyggandeenhetens mötesplatser är till för kommunens alla äldre invånare, vilket
motiverar att den bör nyttja lokalen minst tre dagar per vecka.
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För att även tillgodose önskemål från pensionärsföreningar om att driva caféverksamhet
föreslår sektorn att dessa får tillgång till lokalen två dagar per vecka. Pensionärsföreningarna
förväntas samverka och dela på den tilldelade tiden mellan sig på ett bra sätt utifrån de egna
förutsättningarna. Den caféverksamhet som pensionärsföreningarna tillåts driva i lokalen ska i
första hand rikta sig till äldre, men caféverksamheten ska vara öppen för alla.
I sektorns förslag till nyttjande av lokalen i Ale seniorcentrum har kommunens och
pensionärsföreningarnas intressen tillgodosetts på bästa möjliga sätt.

Ebba Gierow
Sektorchef

Ulrika Johansson
Verksamhetschef ordinärt boende

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Nyttjande av lokal Ale seniorcentrum, 2022-04-11
Protokoll 2019-12-05 OAN § 196 Stängning av restaurang- och caféverksamhet på
seniorcentrum
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Verksamhetschef ordinärt boende
Verksamhetschef särskilda boenden och hälso- och sjukvård
Enhetschefer Garverivägens särskilda boende
Enhetschef hälsofrämjande- och förebyggandeenheten
För kännedom:

Sektorchef
Pensionärsföreningar i Ale kommun

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

3(6)

Ärendet
Sektorn har av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (numera socialnämnden) 2019-12-05
§ 196 fått i uppdrag att tillgängliggöra restaurang- och cafélokalen på Ale seniorcentrum i
Älvängen för målgruppen äldre och dess anhöriga. Tillgängliggörandet bör göras tillsammans
med brukarråd, föreningar och delar av civilsamhället. Sektorn fick vid samma datum som
ovan även uppdrag av nämnden att återkomma med förslag på alternativt nyttjande av den
tomställda lokalen på Ale seniorcentrum. På grund av pandemin har dessa uppdrag skjutits
fram för att tas upp senare.
Lokalen på Ale seniorcentrum har tidigare nyttjats av verksamhetsområde funktionsstöd som
drivit restaurang och café med hjälp av personer som hade stödanställningar genom
arbetsmarknadspolitiska insatser. Efter att den verksamheten upphörde har lokalen inte
använts med regelbundenhet. I samband med pandemin stängdes lokalen helt och har därefter
hållits stängd för besökare.
Aktuell lokal har sittplatser för omkring 30 personer och tillhandahåller en varm- och
kallhållningsdisk att servera ifrån, kaffebryggare, kyl och frys, spis samt förvaringsutrymmen.
Lokalen ligger på bottenvåningen på Ale seniorcentrum, i direkt anslutning till en av de två
entréerna.
Önskemål har inkommit från pensionärsföreningar om att nyttja lokalen för att driva
caféverksamhet. Även kommunens egna verksamheter inriktade mot äldre har inkommit med
samma önskemål.
Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten (tillhör verksamhetsområdet ordinärt boende),
sektor socialtjänst, är i stort behov av lokal för sin verksamhet i syfte att motverka ensamhet
och social isolering hos såväl boende på trygghetsboendet Garverigränd 2 som kommunens
övriga äldre hemmaboende i eget hem. Enhetens verksamhet i detta avseende genomförs i
form av mötesplatser. Mötesplatser för äldre ger möjlighet att umgås med andra, delta i
aktiviteter och få en stunds samvaro och känna gemenskap.
Enheten bemannar trygghetsboendet Garverigränd 2 flera gånger i veckan i dagsläget, men
önskvärt är att möjliggöra ökad närvaro och fler aktiviteter. Behov av en fast gemensam lokal
för boende på trygghetsboendet Garverigränd 2, som komplement till de bokningsbara
lokalerna, finns också för gemensamma aktiviteter i egen regi till exempel gemensamma
måltider.
Genom att hälsofrämjande- och förebyggandeenheten ges möjlighet till nyttjande av lokalen
på Ale seniorcentrum med fasta dagar flera gånger i veckan möjliggörs en naturlig mötesplats
för de boende i trygghetsboendet Garverigränd 2, men också för övriga äldre i ordinärt
boende i kommunen. En plats som både kan erbjuda stimulerande aktiviteter och nya möten. I
enhetens regi planeras aktiviteter som exempelvis musikunderhållning, samtalsgrupper,
gymnastik, utifrån önskemål från de boende på Garverigränd 2. Hälsofrämjande- och
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förebyggandeenhetens mötesplatser är till för kommunens alla äldre invånare, vilket
motiverar att den bör nyttja lokalen minst tre dagar per vecka.
För att även tillgodose önskemål från pensionärsföreningar om att driva caféverksamhet
föreslår sektorn att dessa får tillgång till lokalen två dagar per vecka. Pensionärsföreningarna
förväntas samverka och dela på den tilldelade tiden mellan sig på ett bra sätt utifrån de egna
förutsättningarna. Den caféverksamhet som pensionärsföreningarna tillåts driva i lokalen ska i
första hand rikta sig till äldre, men caféverksamheten ska vara öppen för alla.
Sektorn kommer att fördela tillgänglighet i veckodagar utifrån verksamhetens behov.
Kommunen har enligt gällande Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Ale kommun
möjlighet att inhämta synpunkter från Kommunala pensionärsrådet, KPR, och samråda med
det vid beredningsprocesser. Vidare framgår av KPR:s reglemente att kommunen i ett så tidigt
skede som möjligt ska samråda med KPR så att rådets synpunkter och förslag kan påverka
ärendets handläggning.
I aktuellt ärende om nyttjandet av lokalen i Ale seniorcentrum har vissa pensionärsföreningar
redan inkommit med formella önskemål om att driva caféverksamhet i aktuell lokal
(exempelvis PRO Ale Norra 2016-02-17 och 2020-02-06). Sektorn har beaktat inkomna
önskemål och i förslaget ges samtliga pensionärsföreningar i Ale kommun tillgång till lokalen
under vissa dagar.
Vid KPR:s sammanträde 2022-03-07 diskuterades lokaler och då även cafélokalen i Ale
seniorcentrum, PR § 3. KPR frågade om det fanns någon tidplan för uppstart av aktiviteter
och caféverksamhet efter pandemin. Sektorn informerade vid ovanstående sammanträde med
KPR om att den caféverksamhet som tidigare fanns på Ale seniorcentrum stängdes efter
beslut av nämnden och att sektorn samtidigt fick i uppdrag från nämnden att utreda hur
lokalen skulle kunna användas. Uppdraget att utreda alternativt nyttjande av den tomställda
lokalen har fördröjts på grund av pandemin och det har på grund av pandemin inte heller varit
lämpligt att starta upp någon verksamhet i lokalen. KPR informerades då också om att frågan
kring cafélokalen ska återupptas.
Således har pensionärsföreningarnas synpunkter kommit fram och de har även getts möjlighet
att framföra sina synpunkter på KPR:s sammanträden. I sektorns förslag föreslås
pensionärsföreningarna få tillgång till cafélokalen under vissa dagar varje vecka. Ytterligare
synpunkter från KPR och pensionärsföreningar kommer att inhämtas efter att beslut i detta
ärende har fattas av socialnämnden vid planering av verksamheten i aktuell lokal, såsom
aktiviteter och dylikt. Även samråd kommer att ske med berörda pensionärsföreningar.
Således uppfylls kravet i nämndens beslut om att sektorn tillsammans med
pensionärsföreningar ska tillgängliggöra lokalen.
Av KPR:s reglemente framgår att rådet kan vara remissorgan i frågor som berör
pensionärerna. Således finns inget formellt krav på att remiss i ärendet ska skickas till KPR. I
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aktuellt ärende har det inte bedömts nödvändigt att skicka ärendet på remiss till KPR,
eftersom förslag till nyttjandet av lokalen gynnar pensionärsföreningarna genom att de får
tillgång till lokalen under vissa dagar varje vecka.
Socialnämnden har ett ansvar för att ge målgruppen äldre möjlighet till sociala aktiviteter och
att bryta isolering. Socialnämnden måste se till målgruppen äldre i första hand och tillse att
deras behov tillgodoses, eftersom nämnden har en lagstadgad skyldighet till det.
Socialnämnden måste tillgängliggöra lokalen på Ale seniorcentrum så snart som möjligt nu
när restriktionerna på grund av pandemin har lättat. Till följd av detta kan socialnämnden inte
invänta en samrådsprocess med KPR, eftersom det skulle dra ut på tiden. Att en
samrådsprocess med KPR inte har inletts tidigare beror på att det har varit ovisst hur länge
restriktionerna skulle vara aktuella. Det viktigaste är att lokalen tillgängliggörs för
socialnämndens målgrupp, oavsett om det är kommunen eller föreningar som nyttjar den.
I sektorns förslag till nyttjande av lokalen i Ale seniorcentrum har kommunens och
pensionärsföreningarnas intressen tillgodosetts på bästa möjliga sätt.
Av beslutet som nämnden fattade 2019-12-05 § 196 bör sektorn tillgängliggöra lokalen i Ale
seniorcentrum även tillsammans med brukarråd. Syftet med brukarråden är att medverka till
att erbjuda sociala aktiviteter och gemenskap inom äldreomsorgen. Brukarråden arbetar
utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och ger social stimulans, stöd och verkar för att äldre
ska ha inflytande och känna delaktighet. Brukarråden har inte kommit igång med sin
verksamhet ännu efter uppehållet på grund av pandemin. Sektorn planerar att göra ett omtag
kring brukarråden under 2022. Vid detta omtag kommer sektorn tillse att brukarråd ges
möjlighet till inflytande över tillgängliggörandet av lokalen på Ale seniorcentrum.
Ekonomisk bedömning
Kostnaden för lokalen bekostas redan i dag av sektor socialtjänst. Sektorn gör därför
bedömningen att det inte blir någon större ekonomisk konsekvens om förslaget genomförs.
Invånarperspektiv
Sektorn ser det som positivt ur invånarperspektiv att lokalen öppnas upp för att möjliggöra att
äldre kommuninvånare träffas i sociala sammanhang och att ensamhet motverkas.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Remissyttrande
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Lokalen på Ale seniorcentrum kommer att tas i anspråk så snart beslut tagits. Kommunikation
kommer att ske med berörda parter och planering sätts igång så att genomförande kan komma
igång så fort som möjligt.
Förvaltningens bedömning
Sektor socialtjänst föreslår att cafélokalen på Ale seniorcentrum i huvudsak ska kunna
användas till aktiviteter som anordnas av hälsofrämjande- och förebyggandeenheten via
aktivitetsvärdarna för de som bor i trygghetsbostäderna på Garverigränd 2 samt även för
övriga äldre i ordinärt boende i kommunen, i syfte att motverka ensamhet och social isolering
hos såväl boende på trygghetsboendet som kommunens övriga äldre hemmaboende i eget
hem. Hälsofrämjande- och förebyggandeenhetens mötesplatser är till för kommunens alla
äldre invånare, vilket motiverar att den bör nyttja lokalen minst tre dagar per vecka.
Sektorn föreslår även att pensionärsföreningar får tillgång till lokalen två dagar per vecka för
caféverksamhet och aktiviteter för äldre kommuninvånare. Pensionärsföreningarna förväntas
komma överens med varandra hur de delar denna tilldelade tid mellan sig.
Sektorn bedömer att föreliggande förslag till nyttjande av lokalen på Ale seniorcentrum är det
mest ändamålsenliga alternativet till nyttjande av den tomställda lokalen.
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PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-12-05

§ 196

Dnr OAN.2019.223

Stängning av restaurang- och café verksamhet på
seniorcentrum
Ärendet
Enheten funktionsstöd inom verksamhetsområdet funktionshinder har två
stödanställda (2,0 årsarbetare) med placering på Ale seniorcentrum knutna till
axets servicegrupp.
Medarbetarnas uppdrag är att bemanna Ale seniorcentrums restaurang och café
samt sköta hela husets konferensrum och personalutrymmen. Medarbetarna är
delvis anställda med stöd från arbetsförmedlingen och ingår inte som deltagare
inom lss-verksamheten utan är anställda genom arbetsmarknadspolitiska insatser.
I budgetarbetet för 2020 har verksamhetsområde funktionshinder inte
ekonomiska resurser att bedriva arbetsmarknadspolitiska anställningar, andra än
sådana anställningar som funktionshinderverksamheten kan bära för att minska de
totala kostnaderna eller är kostnadsneutrala. Därför föreslås att Ale
seniorcentrums restaurang och café inte lägre ska bemannas av medarbetare inom
funktionshinderverksamheten, utan avvecklas.
Beslutsunderlag
Handlingar

·

Tjänsteutlåtande, 2019-10-18.

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra till sektorn att senast
till den första januari 2020 stänga restaurang- och caféverksamheten på
seniorcentrum. Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra till
sektorn att senast till den första februari 2020 återkomma med förslag på
alternativt nyttjande av den tomställda lokalen.
Yrkande
Elena Fridfelt (C), ordförande yrkar på avslag på förvaltningens beslutsförslag till
förmån för eget yrkande. Elena Fridfelt (C) yrkar på att Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra åt sektorn att senast till den första
januari 2020 stänga restaurang och caféverksamheten på seniorcentrum.
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt sektorn att tillgängliggöra
lokalen för målgruppen äldre och dess anhöriga. Detta bör göras tillsammans med
brukarråd, föreningar och delar av civilsamhället.

Justerandes sign.
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Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt sektorn att senast till den
förste februari 2020 återkomma med förslag på alternativt nyttjande av den
tomställda lokalen.
Christer Pålsson (V) yrkar på återremiss av ärendet.
Dennis Ljunggren (S) yrkar bifall på Elena Fridfelts (C) förslag.
Ronny Alm (SD) yrkar bifall på Elena Fridfelts (C) förslag.
Beslutsgång
Ajournering mellan 13:15-13:20
Ordförande ställer proposition på förslaget att Omsorgs-och
arbetsmarknadsnämnden är enig i att gå till beslut i ärendet på dagens
sammanträde och finner därefter att en majoritet av nämnden är eniga i att fatta
beslut i frågan på dagens sammanträde.
Ordförande konstaterar att det finns två beslutsförslag; sektorns beslutsförslag
och ordförandes eget yrkande. Ordförande ställer dessa i proposition mot
varandra och finner att Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att
bifalla Elena Fridfelts (C) yrkande.
Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra åt sektorn att senast
till den första januari 2020 stänga restaurang och caféverksamheten på
seniorcentrum.
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt sektorn att tillgängliggöra
lokalen för målgruppen äldre och dess anhöriga. Detta bör göras tillsammans med
brukarråd, föreningar och delar av civilsamhället.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt sektorn att senast till den
förste februari 2020 återkomma med förslag på alternativt nyttjande av den
tomställda lokalen.
Reservation
Christer Pålsson (V) reserverar sig i förmån för sitt eget yrkande.
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___
Beslutsexpediering
För vidare hantering till sektor ATO
Verksamhetschef för särskilda boenden och hemsjukvård
Verksamhetschef för funktionshinder
För kännedom
Verksamhetschef för särskilda boenden och hemsjukvård
Enhetschef Garverivägen
Controllers
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