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A
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Justering

1

SN.2021.1 - Fastställande av
föredragningslista

Kl 09.0509.10

2

SERN.2021.35 - Avsiktsförklaring mellan
Tony Jönsson
Alebyggen och Ale kommun avseende LSSboende Utby 20:48

Kl 09.1009.20

3

SERN.2021.36 - Avyttring av fastigheten
Nödinge 5:116, Pigegårdsvägen Nödinge

Tony Jönsson

Kl 09.2009.35

4

SN.2021.6 - Information angående status
lokalförsörjningsplan

Tony Jönsson inkl fika

Kl 09.3510.10

5

SERN.2021.38 - Uppföljning intern
kontrollplan 2021

Linda Widmark

Kl 10.1010.25

6

SN.2021.2 - Redovisning
befolkningsprognos

Jonathan Gärtner

Kl 10.2510.55

7

SN.2021.3 - Anmälan av delegeringsbeslut

Ann-Katrin Svensson

Kl 10.5511.00

8

SN.2021.4 - Redovisning av underrättelser, Ann-Katrin Svensson
beslut och domar

Kl 11.0011.05

9

SN.2021.2 - Information från sektor service Rickard Tassini

Kl 11.0511.15

10

SN.2021.5 - Övriga frågor

Kl 11.1511.25
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Sektor service
Diarienummer:SERN.2021.35
Datum:
Verksamhetschef Tony Jönsson
Servicenämnden

Avsiktsförklaring mellan Alebyggen och Ale kommun avseende
LSS-boende Utby 20:48
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att teckna avsiktsförklaring
mellan Alebyggen och Ale kommun avseende kommande förhyrning av LSS-boende på
fastigheten Utby 20:48.
Detta beslut gäller under förutsättning att socialnämnden fattar motsvarande beslut.
Sammanfattning
Sektor socialtjänst har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att tillgodose detta
behov har sektorn gjort bedömningen att ett nytt boende per år behöver byggas under
kommande tioårsperiod. Under sommaren 2021 färdigställs ett boende i Skepplanda och
ytterligare boenden planeras i Surte och Nol med byggstart 2021.
Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal avseende
fastigheten Utby 20:48 belägen i Kronogården Älvängen. Utifrån detta markanvisningsavtal
har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett koncept för byggnation inom fastigheten med
syfte att teckna hyresavtal mellan parterna. Konceptet innefattar en huskropp för kommunal
verksamhet (LSS-boende) och en huskropp med ordinära hyresrätter.
Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna tecknar en
avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande hyresavtal är beräknat till 25 år
och servicenämnden har delegation på 10-åriga hyresavtal är det kommunfullmäktige som
fattar beslut om avsiktsförklaring och kommande hyresavtal.

Rickard Tassini

Tony Jönsson

Sektorchef

Verksamhetschef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-19
Avsiktsförklaring Utby 20:48 Kronogården Älvängen
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Servicenämnden
För kännedom:
Socialnämnden
Ärendet
Sektor socialtjänst redovisar årligen sektorns samlade lokalbehov. I senaste redovisningen
uppgår behovet av boendeplatser inom LSS till 105 i antal, vilket innebär en ökning med tre
platser sedan föregående år. Ökningen beror delvis på beslutet att avveckla ett boende med
åtta boendeplatser, samt att inga nya platser tillförts. Under sommaren 2021 färdigställs ett
sedan länge planerat boende i Skepplanda med tolv boendeplatser. Ytterligare 2 stycken
boenden planeras med 14 platser i Surte och 12 platser i Nol.
Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal avseende
fastigheten Utby 20:48 belägen i Kronogården Älvängen. Utifrån detta markanvisningsavtal
har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett koncept för byggnation inom fastigheten med
syfte att teckna hyresavtal mellan parterna. Konceptet innefattar en huskropp för kommunal
verksamhet (LSS-boende) och en huskropp med ordinära hyresrätter.
Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna tecknar en
avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande hyresavtal är beräknat till 25 år
och servicenämnden har delegation på 10-åriga hyresavtal är det kommunfullmäktige som
fattar beslut om avsiktsförklaring och kommande hyresavtal.
I enlighet med Ale kommuns lokalplaneringsprocess beslutar behovsnämnd parallellt med
servicenämnd i detta ärende.
Ekonomisk bedömning
Vid beslut om tecknande av avsiktsförklaring påbörjar Alebyggen projektering och
upphandling. När upphandlingen är genomfört kommer ekonomiskt underlag att presenteras
och biläggas ärendet inför kommunfullmäktiges beslut om tecknandet av hyresavtal.
Invånarperspektiv
Målgruppen för detta boende är personer med funktionsnedsättning. Berörda
intresseorganisationer kommer att delta i planeringsarbetet för att i möjligaste mån tillmötesgå
Ale kommun
SE-449 80 Alafors
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212000-1439
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E-post
kommun@ale.se
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önskemål och synpunkter i ett tidigt skede. I samband med bygglov ges berörda grannar
möjlighet att yttra sig.
Hållbarhetsperspektivet
Projektet följer den energi- och klimatstrategi som beslutats av Ale kommun.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Projektet följer Ale kommuns projektmodell, där behovsnämnd är projektägare, varför beslut i
socialnämnden också behövs i detta ärende.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Beslut fattas parallellt av socialnämnden och servicenämnden och därefter tas ärendet vidare
för hantering i kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige.
Förvaltningens bedömning
Sektor socialtjänst har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att fortsatt kunna möta
behovet av platser inom LSS har sektorn satt upp målet att ett nytt boende per år behöver
byggas under en kommande tioårsperiod. Ett annat mål är att i första hand se till
hemmaplanslösningar. Båda dessa mål uppfylls i och med boendet som planeras i Älvängen,
varför sektor service och sektor socialtjänstens förslag till beslut är att föreslå
kommunfullmäktige att teckna avsiktsförklaring med Alebyggen.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors
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Sektor service
Diarienummer:SERN.2021.36
Datum:
Verksamhetschef Tony Jönsson
Servicenämnden

Avyttring av fastigheten Nödinge 5:116, Pigegårdsvägen
Nödinge
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avyttra fastigheten
Nödinge 5:116 genom försäljning och att uppdraget lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden
för verkställande.
Sammanfattning
Sedan beslutet om inköp av fastigheten Nödinge 5:116 togs under 2019 har utrednngar visat
att det inte räcker med renovering för att kunna nyttja huset på fastigheten till LSS-boende,
utan att en omfattande ombyggnation behövs. Detta skulle i sin tur leda till en betydligt högre
kostnad som antingen läggs på hyresgästerna eller att socialnämnden måste subventionera en
stor del av hyreskostnaden. Av den anledningen har sektor service nu, i samråd med sektor
socialtjänst, gjort bedömningen att den bästa lösningen är att Ale kommun avyttrar
fastigheten. Vidare gör verksamhet fastighet och IT, inom sektor service, bedömningen att
fastigheten inte är lämplig för att lösa andra lokalbehov i kommunen.

Rickard Tassini

Tony Jönsson

Sektorchef

Verksamhetschef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande,
Protokoll 2021-04-01 SN§8 Pigegårdsvägen
Kostnad för anpassning av fastighet till flerbostadshus Pigegårdsvägen 1
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Samhällsbyggnadsnämnden
För kännedom:

Socialnämnden
Servicenämnden

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att förvärva fastigheten Nödinge 5:116,
adress Pigegårdsvägen 1, efter beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (nuvarande
socialnämnden) att även bevilja investering för anpassning för att kunna nyttja huset på
fastigheten som LSS-boende. Detta med anledning av sektorns omfattande behov av
boendeplatser inom LSS.
Sedan förvärvet av denna fastighet har huset stått outnyttjat i avvaktan på anpassning.
Utredning av byggnaden har genomförts av verksamhet fastighet och IT, sektor service, under
2020-2021. I denna har framkommit att den renovering som var planerad inte är tillräcklig för
att huset ska kunna nyttjas som LSS-boende. Det skulle istället krävas en omfattande
ombyggnation av huset för att uppnå kraven för ett LSS-boende. Med anledning av detta har
sektor service, i samråd med sektor socialtjänst, gjort bedömningen att det inte är ekonomiskt
hållbart att behålla fastigheten för sektorns socialtjänst behov.
Ekonomisk bedömning
Sektor socialtjänst har idag en årshyreskostnad om 312 000 kronor för huset på
Pigegårdsvägen 1. Den ombyggnation som skulle behövas för att kunna nyttja detta till LSSverksamhet beräknas till omkring 2 960 000 kronor, vilket får till följd att hyrorna blir för
höga för målgruppen att klara av. Alternativet vore då för socialnämnden att subventionera en
del av hyreskostnaden, vilket inte ses som ekonomiskt försvarbart.
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Invånarperspektiv
Fastigheten köptes in med målsättningen att kunna erbjuda minst en brukare att återkomma
till sin ordinarie sociala miljö och på så sätt hitta en hemmaplanslösning i stället för köpt
plats. Målsättningen är fortfarande idag aktuell, men sektor socialtjänst måste samtidigt ta
ställning utifrån ett ekonomiskt perspektiv och då blir lösningen med den här fastigheten inte
möjlig.
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.
Beslutets genomförande
Beslutet i servicenämnden översändes till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Förvaltningens bedömning
Utifrån ekonomiskt sammanställning av kostnader för ombyggnation, socialnämndens beslut
2021-04-01 att föreslå avyttring samt verksamhet fastighet och IT bedömning att fastigheten
ej är lämplig att användas till andra lokalbehov, rekommenderas att avyttra fastigheten genom
försäljning.
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Sektor ATO
Taija Tuomilehto Holmberg

Ombyggnation av bostadshus Nödinge 5:116 (Pigegårdsvägen 1)
Fastigheten Nödinge 5:116 förvärvades av Mark- och exploateringsavdelningen på
uppdrag av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i slutet av 2019 för en total summa
om 5 500 000 kronor. På fastigheten finns ett bostadshus om totalt 192 kvadratmeter och
avsikten var att denna byggnad skulle användas som flerbostadshus med två lägenheter.
För att byggnaden skall kunna användas som ett flerbostadshus behöver ett bygglov för
ändrad användning beviljas och anpassningar för brandskydd och tillgänglighet
genomföras.
Verksamhet fastighet och IT har därför fått i uppdrag att utreda vilka anpassningar som
krävs för att använda byggnaden som flerbostadshus och presentera en kostnadskalkyl för
detta.
Utredning har genomförts under 2020 med stöd av arkitekter och sakkunniga inom brand,
konstruktion och tillgänglighet och offert för ombyggnationen har lämnats av
ramupphandlad entreprenör.
Ekonomi och rekommendation
En betydande ombyggnation behöver göras för att uppfylla krav på brand och
tillgänglighet. Bland annat behöver två nya tillgänglighetsanpassade wc/bad byggas, ny
tillgänglighetsanpassad entré i källarplan skapas samt att en brandscellsgräns mellan
lägenheterna byggs. Total kostnad exklusive byggherrekostnad, bygglov, och nedlagda
konsultkostnader (arkitekt, brand, tillgänglighet, konstruktion): 2 960 000 kronor.
Entreprenören har även gjort en bedömning av underhållsbehovet inom en 10-årsperiod
men har meddelat att deras bedömning är att det inte finns något ytterligare
underhållsbehov än de åtgärder som ingår i anpassningen till flerbostadshus.
2019-10-31

Totala utredningskostnader till dagens datum: 220 000 kronor.

Undertecknad har inte kännedom om lägenheterna efter anpassningen blir optimala till
det syfte den då får men värt att notera är ändå att varje lägenhet blir cirka 95
kvadratmeter.
1
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Ale kommun

Kommunikationsavdelningen

Inköpspriset tillsammans med nedlagda kostnader för utredning innebär en total
kvadratmeterkostnad om 29 791 kronor. Ombyggnationskostnaden exklusive
tillkommande byggherrekostnader med mera innebär en ytterligare kvadratmeterkostnad
15 416 kronor vilket sammantaget ger en total kvadratmeterkostnad om 45 207 kronor
vilket överstiger totalkostnaden vid nybyggnation av bostäder till detta ändamål.

Med utgångspunkt från inköpspris, nedlagda kostnader vid utredning och kostnad för
anpassningar för att beviljas bygglov för flerbostadshus är undertecknads
rekommendation att inte gå vidare med planen att anpassa byggnaden till ett
flerbostadshus och om verksamheten inte bedömer det rimligt ekonomiskt att använda
byggnaden som enbostadshus, sälja fastigheten i befintligt skick.

Tony Jönsson
Verksamhetschef Fastighet och IT
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1 Inledning
Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Från 2018 har Ale ett nytt sätt att arbeta med internkontrollplan i alla sektorer.
Inför 2021 har sektorledningen tillsammans med utvecklingsstrateg från kommunstyrelsen gått igenom och definierat nedanstående risker. Åtgärder är planerade och kommer att följas upp under året. Vissa risker är redan
inarbetade i pågående projekt eller utveckling inom de olika verksamheterna. Planen är att redovisa hur arbetet
fortlöpt för servicenämnden i juni och vid årsskiftet 2021/2022.
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2 Årets prioriterade risker
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Sannolikhet

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

Konsekvens

4

Hög (Åtgärdas snarast)

Hög (Åtgärdas snarast)
Medium (Bör åtgärdas)
Låg (Kan accepteras)

2

Medium (Bör åtgärdas) Totalt: 6
Sannolikhet

Konsekvens

5

Mycket sannolikt (Det är mycket sannolikt att fel ska uppstå)

4

Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska
uppstå)
Möjligt (Det finns risk för att fel ska
uppstå)
Mindre sannolikt (Risken är mycket liten
att fel ska uppstå)
Osannolikt (Risken är praktiskt taget
obefintlig att fel ska uppstå)

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för
verksamheten skulle vara mycket allvarliga)
Allvarlig (Konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
Kännbar (Konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
Lindrig (Konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
Försumbar (Konsekvenserna för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

3
2
1

Område

Process/rutin

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Ekonomi

Finansiering av
verksamhet

Lag- och myndighetskrav
kan inte tillgodoses

5. Mycket sannolikt

4. Allvarlig

20.Åtgärdas
snarast

Underhåll av kommunens lokaler kan inte genomföras i den utsträckning som behövs för att vara ända-
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Område

Process/rutin

Regelverk

Delegationsordning

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

4. Sannolikt

4. Allvarlig

16.Åtgärdas
snarast

4. Allvarlig

16.Åtgärdas
snarast

4. Allvarlig

16.Åtgärdas
snarast

målsenliga.
Anmälan av delegationsbeslut

Delegationsbeslut anmäls inte till nämnden
Verksamhet

Planering av underhåll

Underhåll genomförs inte
utifrån en prioriteringsordning.

4. Sannolikt

Underhållsplan samt statusbedömningar saknas.
Lokalförsörjningsprocessen

Leverans sker inte i tid för
att möta behoven.

4. Sannolikt

Verksamheter kan stå utan lokaler eller dyra alternativlösningar måste tas fram
Specialkosthantering

Fel kost serveras utifrån
särskilda behov.

2. Mindre sannolikt

5. Mycket allvarlig

10.Bör åtgärdas

Det finns en risk att man inte får den kost man behöver till exempel på grund av allergier.
IT-drift

Långvarig IT-stopp
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3 Årets planerade kontroller
3.1 Delegationsordning
Risker
Anmälan av delegationsbeslut

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Kontroll att delegationsbeslut anmäls.

Sektorchef

Avstämning med nyckelpersoner

Intervju

Sektor ledningsgrupp har ansvar för uppföljning och
avstämning.

Vad kontrolleras?
Återkommande kontroller
av följsamhet
Hur sker kontrollen?
Stickprov som genomförs
av nämndsekreterare.
När utförs kontrollen?
I samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Hur dokumenteras kontrollen?
Dokumenteras i uppföljningsplan intern kontroll.

3.2 Planering av underhåll
Risker
Underhåll genomförs
inte utifrån en prioriteringsordning.

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Statusbedömningar och
underhållsplan

Fastighetschef

Status på arbetet med
bedömningar och underhållsplan.

Intervju

Vad kontrolleras?
Att aktuella statusbedömningar och underhållsplan
finns.

Månadsvis avstämningar mellan enhetschef för drift och
underhåll och fastighetschef

Hur sker kontrollen?
Verksamhetschef stämmer
av med chef för drift och
underhåll.
När utförs kontrollen?
Varje månad.
Hur dokumenteras kontrollen?
I uppföljningsplanen intern
kontroll 2021

3.3 Lokalförsörjningsprocessen
Risker
Leverans sker inte i tid
för att möta behoven.

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Status på arbetet med
lokalförsörjningsprocessen.

Fastighetschef

Status på leverans i
förhållande till beställning.

Kartläggning

Vad kontrolleras?
Bedömning av leverans
utifrån beslutat lokalförsörjningsplan.

Överensstämmer prognos med avseende på tid med
beställning.

Hur sker kontrollen?
Avstämning med utsedda
projektledare alternativt
annan funktion.
När utförs kontrollen?
Regelbundet minst varan-
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Risker

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Kontroll av dokumentationspärmar.

Verksamhetschef

Kontroll att inga fel har
uppstått.

Inventering

nan månad.
Hur dokumenteras kontrollen?
I uppföljningsplan intern
kontroll 2021.

3.4 Specialkosthantering
Risker
Fel kost serveras
utifrån särskilda behov.

Genomgång av dokumentationspärmar.

Vad kontrolleras?
Kontroll om avvikelser har
förekommit.
Hur sker kontrollen?
Enhetschefer inom kost går
igenom dokumentationspärmen.
När utförs kontrollen?
Årligen.
Hur dokumenteras kontrollen?
Kvalitetskontrollen dokumenteras i dokumentationspärmen.

3.5 IT-drift
Risker
Långvarig IT-stopp

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Kontinuitetsplan

Verksamhetschef

Uppföljning av kontinuitetsplan.

Intervju

Vad kontrolleras?
Löpande kontroller av drift
och backup av verksamhetssystem som driftas av
IT.
Reservrutiner hos respektive verksamhet

Kontinuitetsplanen följs upp regelbundet.

Hur sker kontrollen?
Diskussion med ansvariga i
verksamheterna för att
gemensamt följa eventuella
incidenter och avbrott.
När utförs kontrollen?
Avstämning med ansvariga
varje halvår.
Hur dokumenteras kontrollen?
Anteckningar från möte
samt i uppföljningsplan
intern kontroll.

3.6 Finansiering av verksamhet
Risker

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Lag- och myndighetskrav kan inte tillgodoses

Utförda underhåll och
reparationer i förhållande
till behoven och budget.

Sektorchef

Kostnader kontra budget

Utdata från system
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Risker

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

underhåll i förhållande till budget.
Vad kontrolleras?
Är underhåll och reparationer tillräckliga för att
uppfylla lag- och myndighetskrav.
Hur sker kontrollen?
Dialog mellan verksamhetschef och enhetschef
inom fastighet.
När utförs kontrollen?
Månadsvis uppföljning.
Hur dokumenteras kontrollen?
I uppföljning intern kontrollplan.
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4 Årets planerade åtgärder
4.1 Delegationsordning
Status
Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Genomgång av delegationsordning

Genomgång av delegationsordning med
alla chefer och andra berörda.

2021-01-01

2021-12-31

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

2021-01-01

2021-12-31

Startdatum

Slutdatum

2021-01-01

2021-06-30

4.2 Planering av underhåll
Status
Ej påbörjad

Åtgärder
Genomförande av statusbedömningar och
framtagning av underhållsplan.

4.3 Lokalförsörjningsprocessen
Status
Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

Kartläggning av lokalförsörjningsprocessen.

4.4 Specialkosthantering
Status
Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Säkerställa rutiner

Säkerställa rutiner kring specialkosthantering främst inom förskolor som har det
största behovet. Kommunikation med
förskolor förbättras.

2021-01-01

2021-12-31
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5 Slutsats
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