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Förhinder att närvara anmäls till Kristin Johansson, tel 0303-70 31 41 eller
kristin.johansson@ale.se.

Tyrone Hansson
Ordförande
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Ärenden Föredragande Tid

A Upprop

B Justering

1. S.N.2021.2 - Fastställande av
föredragningslista

kl. 08.35-08.40

2. S.N.2021.4 - Ekonomisk
månadsuppföljning, april 2021

Sektorledning, controllers kl. 08.40-

3. S.N.2021.101 - Ramjustering budget Ebba Gierow, Jenny Erixon - kl. 09.10

4. S.N.2021.68 - Revidering av
delegeringsordningen avseende rätt att
utse ombud att föra kommunens eller
socialnämndens talan i domstol

Kristin Johansson kl. 09.10-09.20

5. S.N.2021.10 - Ansökan enligt 6 kap. 8 a §
föräldrabalken om särskilt förordnad
vårdnadshavare

Annika Frisk Spångberg kl. 09.20-

6. S.N.2021.10 - Ansökan enligt 6 kap. 8 a §
föräldrabalken om särskilt förordnad
vårdnadshavare

Annika Frisk Spångberg - kl. 09.30

kl. 09.30-09.45
PAUS

7. S.N.2021.36 - Hyresmodell LSS-bostäder Taija Tuomilehto Holmberg kl. 09.45-09.55

8. S.N.2021.75 - Avtal gällande skolskjuts
mellan sektor socialtjänst och sektor
utbildning upphör att gälla

Taija Tuomilehto Holmberg kl. 09.55-10.05

9. S.N.2021.84 - Revidering av
förfrågningsunderlag för valfrihetssystem
inom hemtjänsten (LOV)

Mattias Leufkens, Ebba
Gierow

kl. 10.05-10.25

10. S.N.2021.85 - Revidering av Ebba Gierow, Helena Wixe kl. 10.25-10.35
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ersättningsmodell inom hemtjänsten

11. OAN.2021.97 - Avtal med
pensionärsföreningar samt taxa för
pensionärsföreningar

Ulrika Johansson, Kristin
Johansson

kl. 10.35-10.45

12. S.N.2021.3 - Information om Ung Omsorg Benjamin Kainz kl. 10.45-11.05

kl. 11.05-11.20
PAUS

13. S.N.2021.12 - Ej verkställda beslut enligt
SoL 2021

Mattias Leufkens kl. 11.20-

14. S.N.2021.13 - Ej verkställda beslut enligt
LSS 2021

Mattias Leufkens - kl. 11.30

15. S.N.2021.68 - Revidering av
delegeringsordningen avseende
dödsbohandläggning

Kristin Johansson kl. 11.30-11.40

16. S.N.2021.68 - Tillfällig delegering av
beslutanderätt i alkohol- och
tobaksärenden

Kristin Johansson, Mattias
Leufkens

kl. 11.40-11.50

17. S.N.2021.5 - Anmälan av delegeringsbeslut Kristin Johansson kl. 11.50-11.55

18. S.N.2021.6 - Redovisning av
underrättelser, beslut och domar

Kristin Johansson kl. 11.55-12.00

19. S.N.2021.3 - Information och övriga frågor kl. 12.00-12.15



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(4)

Sektor socialtjänst

Diarienummer:S.N.2021.101
Datum: 2021-05-28
Controller Jenny Erixon

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Socialnämnden

Ramjustering budget

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att bevilja överföring av budget motsvarande 1,0 tjänst avseende verksamhetsutvecklare från
verksamhetsområde individ- och familjeomsorg till enheten för ledningsstöd och utveckling
inom verksamhetsområde socialtjänst centralt.

Sammanfattning

Sektor socialtjänst föreslår en intern budgetjusteringen motsvarande 1,0 tjänst avseende
verksamhetsutvecklare som flyttas från mottagningsenheten inom verksamhetsområde
individ- och familjeomsorg till enheten för ledningsstöd och utveckling inom
verksamhetsområde socialtjänst centralt. Förändringen förväntas ge verksamhetsutvecklaren
en tydligare och organisatorisk mer ändamålsenlig tillhörighet med tydligare omfattning av
utvecklingsarbetet för hela individ- och familjeomsorgen. Förändringen förväntas även ge
ökade möjligheter till att verksamhetsområdets samlade utvecklingsbehov omhändertas mer
effektivt i sektorns övergripande utvecklingsarbete. Utöver detta innebär förändringen en
förbättrad arbetsmiljö för medarbetaren avseende arbetsledning och kollegialt stöd. Flytten
har hanterats i enlighet med MBL och är förhandlad i enighet från samtliga parter.

Ebba Gierow Jenny Erixon
Sektorchef Controller

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Ramjustering budget, 2021-05-28
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Controller
För kännedom:

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Enhetschef enheten för ledningsstöd och utveckling
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Ärendet

Den föreslagna interna budgetjusteringen innebär att tjänsten verksamhetsutvecklare flyttas
från mottagningsenheten inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg till enheten
för ledningsstöd och utveckling inom verksamhetsområde socialtjänst centralt. Den
huvudsakliga anledningen till förändringen är att verksamhetsutvecklaren får ett tydligare och
organisatoriskt mer ändamålsenligt sammanhang, då utvecklingsarbetet avser ett helt
verksamhetsområde och inte bara en specifik enhet. Vidare ger förändringen ökade
möjligheter till att verksamhetsområdets samlade utvecklingsbehov omhändertas mer
effektivt i sektorns övergripande utvecklingsarbete, eftersom det finns ett flertal synergier i
både pågående och planerade processer inom ramen för sektorns centrala stödfunktion.
Utöver detta innebär förändringen en förbättrad arbetsmiljö för medarbetaren avseende
arbetsledning och kollegialt stöd. Flytten har hanterats i enlighet med MBL och är förhandlad
i enighet från samtliga parter.

Ekonomisk bedömning

Intern överföring av budgetmedel från verksamhetsområde individ- och familjeomsorg till
verksamhetsområde socialtjänst centralt bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan för
sektorn.

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.

Remissyttranden

Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Beslutets genomförande

Överflytt av tjänst har hanterats i enlighet med MBL och är förhandlad i enighet från samtliga
parter och gällande från och med den 1 maj 2021. Budgetjustering av medel föreslås ske från
och med motsvarande period.
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Förvaltningens bedömning

Sektor socialtjänsts bedömning är att överflytt av tjänsten verksamhetsutvecklare från
mottagningsenheten inom individ- och familjeomsorgen till enheten för ledningsstöd och
utveckling ger ökade möjligheter till att verksamhetsområdets samlade utvecklingsbehov
omhändertas mer effektivt i sektorns övergripande utvecklingsarbete. Flytten har hanterats i
enlighet med MBL är förhandlad i enighet från samtliga parter.

Sektorn föreslår socialnämnden att besluta enligt förslag.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7)

Sektor socialtjänst

Diarienummer:S.N.2021.68
Datum: 2021-05-21
Nämndsekreterare Kristin Johansson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Socialnämnden

Revidering av delegeringsordningen avseende rätt att utse

ombud att föra kommunens eller socialnämndens talan i

domstol

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att anta förslag till revidering av socialnämndens delegeringsordning, i enlighet med
nedanstående förslag,

att den reviderade delegeringsordningen ska träda i kraft 2021-06-10,

att nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Förslag

Allmänna och gemensamma bestämmelser

Beslut Lagrum Delegat Ersättare

Utse ombud att föra kommunens 6 kap. 15 § KL, Sektorchef Respektive
eller socialnämndens talan i domstol 23 § Allmän stadga VC
och andra myndigheter 10 kap. 2 § SoL

Kommentar

Beslut att utfärda fullmakt ska anses innefatta beslut att väcka eller föra talan, utom i de fall
ett sådant beslut är förbehållet socialnämnden, ett utskott, ordföranden eller annan ledamot i
nämnden.

Delegeringen omfattar dock inte utfärdande av fullmakt som har delegerats avseende mål
enligt LVU och LVM, då detta är särskilt delegerat i föreliggande delegeringsordning.

Delegeringen omfattar

1. mål eller ärenden som socialnämnden genom Allmän stadga för styrelser och nämnder i
Ale kommun eller annat kommunfullmäktigebeslut har erhållit rätten att föra kommunens
talan i samt

2. mål eller ärenden som ankommer på socialnämnden på grund av lag eller annan statlig
författning.



2(7)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Beslut Lagrum Delegat Ersättare

Utse ombud att föra kommunens eller 10 kap. 2 § SoL Enhetschef IFO VC IFO
socialnämndens talan
i allmänna förvaltningsdomstolar i mål
enligt LVU

Kommentar

Utnyttjande av fullmakt förutsätter att ett särskilt beslut att föra talan har fattats i de fall ett
sådant beslut enligt LVU eller 10 kap. 4 § SoL är förbehållet socialnämnden, ett utskott,
ordföranden eller annan ledamot i nämnden.

När enhetschef individ- och familjeomsorg är den som ska utses som ombud får ersättaren
utfärda fullmakt.

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

Beslut Lagrum Delegat Ersättare

Utse ombud att föra kommunens eller 10 kap. 2 § SoL Enhetschef IFO VC IFO
socialnämndens talan i allmänna
förvaltningsdomstolar i mål
enligt LVM

Kommentar

Utnyttjande av fullmakt förutsätter att ett särskilt beslut att föra talan har fattats i de fall ett
sådant beslut enligt LVM eller 10 kap. 4 § SoL är förbehållet socialnämnden, ett utskott,
ordföranden eller annan ledamot i nämnden.

När enhetschef individ- och familjeomsorg är den som ska utses som ombud får ersättaren
utfärda fullmakt.

Sammanfattning

Sektor socialtjänst har tagit fram ett förslag till revidering av socialnämndens

delegeringsordning avseende rätt att utse ombud att föra kommunens eller socialnämndens

talan i domstol, dels generellt enligt de allmänna reglerna i kommunallagen (2017:725) och

dels enligt 10 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, avseende mål enligt lagen (1990:52)

med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) om vård av

missbrukare i vissa fall, LVM. Förslaget är bättre anpassat till sektorns verksamhet och

behovet av snabb, effektiv och rättssäker ärendehantering.
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Mattias Leufkens Kristin Johansson

Enhetschef enheten för ledningsstöd och utveckling Nämndsekreterare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Revidering av delegeringsordningen avseende rätt att utse ombud att föra

kommunens eller socialnämndens talan i domstol, 2021-05-21

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Nämndsekreterare
För kännedom:

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Enhetschef barn- och ungdomsenheten
Enhetschef familjehem- och familjerättsenheten
Enhetschef vuxenenheten
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Ärendet

Socialnämndens delegeringsordning ska på ett tydligt sätt beskriva nämndens överföring av
beslutanderätten till anställda och andra instanser. Huvudregeln är att om ett beslut inte
omfattas av delegering och inte betraktas som verkställighet är det nämnden som ska besluta i
frågan. För att undvika onödiga oklarheter i fråga om beslutsmandat är det av vikt att
delegeringsordningen är anpassad utifrån hur verksamheten är organiserad vid varje givet
tillfälle.

Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725), KL, framgår att nämnden får delegera till en

anställd enligt 7 kap. 5-8 §§ KL att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss

grupp av ärenden. I 6 kap. 38 § KL anges vilka beslut som inte får delegeras av nämnden.

I 6 kap. 15 § KL anges att kommunstyrelsen själv eller genom ombud får företräda

kommunen i mål och ärenden, om inte annat stadgas på grund av lag, annan författning eller

beslut av fullmäktige. Fullmäktige i Ale kommun har genom beslut om antagande av Allmän

stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun beslutat att nämnd själv eller genom ombud

ska föra talan i mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde, 23 §. Socialnämnden

kan således utse ombud att föra kommunens eller nämndens talan i exempelvis domstol.

Socialnämnden kan även delegera beslutanderätten till anställd att utse ombud i enlighet med

6 kap. 37 § KL.

I 10 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, stadgas att socialnämnden själv eller dess
ombud ska föra kommunens talan i mål och ärenden som enligt SoL eller annan författning
ankommer på socialnämnden. I 10 kap. 4 § SoL finns delegeringsförbud för vissa typer av
ärenden enligt SoL, LVU och LVM. Dessa ärenden får inte delegeras till anställd. Till
exempel får delegering inte avse ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt LVU eller
LVM, 4 § LVU och 11 § LVM. Inte heller beslut om omedelbart omhändertagande, 6 § LVU
och 13 § LVM, får delegeras till anställd. Bakgrunden till detta delegeringsförbud är enligt
förarbetena att dessa typer av beslut ofta är mycket ingripande för den enskilde och att det
från rättssäkerhetssynpunkt är angeläget att frågor kring detta avgörs av de förtroendevalda.
Således bör beslutanderätten i dessa fall inte tillkomma en person ensam.

I rättsfallet RÅ 83 2:108 II. uttalar Regeringsrätten att delegering till anställd att utse ombud
att föra nämndens talan i mål enligt LVU inte kan ges annat innehåll än att den anställde får
utse ombud att sköta utförandet av talan i enlighet med nämndens beslut och vid denna följa
de instruktioner nämnden kan ha gett.

Ansökan om vård enligt LVU och LVM görs av socialnämnden till förvaltningsrätten, 4 §
LVU, 11 § LVM. Förfarandet vid förvaltningsrätt (allmän förvaltningsdomstol) är som
huvudregel skriftligt. Socialtjänsten gör en skriftlig utredning som utgör underlag till ansökan
eller till ett omedelbart omhändertagande. Utredningen behöver således inte gås igenom igen
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vid den muntliga förhandlingen. Den muntliga förhandlingen är ett komplement till den
skriftliga utredningen.

Rättegångsförfarandet i allmänna förvaltningsdomstolar regleras i förvaltningsprocesslagen
(1971:291), FPL. Av 49 § FPL framgår att ombud ska ha fullmakt, så kallad
rättegångsfullmakt. Det är inte alla gånger som domstolen kräver att ombudet ska styrka sin
behörighet, men för det fall den gör det ska en skriftlig fullmakt kunna uppvisas.

Vid en muntlig förhandling ges berörda möjlighet att komplettera vad som skriftligen lämnats
in till domstolen. Parterna får beskriva, förtydliga och svara på frågor. Socialnämnden framför
vad den vill att domstolen ska besluta och anledningen till detta. Till förhandlingen kan även
vittnen och sakkunniga kallas. Domstolen har som huvudregel alltid muntlig förhandling i
LVU- och LVM-mål. Om någon part begär det och det inte är uppenbart obehövligt ska
muntlig förhandling hållas. Part ska alltid informeras av domstolen att de har rätt att begära
muntlig förhandling.

För de fall muntlig förhandling ska hållas i mål enligt LVU eller LVM kallas socialnämnden
såsom part att närvara. Som tidigare framförts ska socialnämnden själv eller genom ombud
föra kommunens talan i domstol i mål enligt LVU eller LVM, 10 kap. 2 § SoL. Då det av
förklarliga skäl är svårt för socialnämnden själv att föra talan sker det genom ombud. I
socialnämndens nuvarande delegeringsordning saknas delegering avseende detta. Det finns en
generell delegering till sektorchef att "Utfärda fullmakt till person att företräda socialnämnden
och föra dess talan vid domstolar och myndigheter". Då muntliga förhandlingar i LVU- och
LVM-mål förekommer relativt ofta blir det omständligt att i varje fall be sektorchef utfärda
fullmakt.

Sektor socialtjänst föreslår således att socialnämnden under avsnitten om LVU och LVM i
delegeringsordningen delegerar till enhetschef individ- och familjeomsorg att utse ombud
enligt 10 kap. 2 § SoL att föra kommunens eller socialnämndens talan i allmänna
förvaltningsdomstolar i mål enligt LVU och LVM med verksamhetschef individ- och
familjeomsorg som ersättare. För det fall enhetschef individ- och familjeomsorg är den som
ska utses som ombud får ersättaren göra detta.

Samtidigt föreslår sektor socialtjänst att formuleringen av nuvarande delegering till sektorchef
att generellt utfärda fullmakt under avsnittet "Allmänna och gemensamma bestämmelser" i
delegeringsordningen ändras så att den överensstämmer med lagen. Föreslagen formulering är
"Utse ombud att föra kommunens eller socialnämndens talan i domstol och andra
myndigheter". Aktuella lagrum bör vara 6 kap. 15 § KL, 23 § Allmän stadga för styrelser och
nämnder i Ale kommun samt 10 kap. 2 § SoL. Delegat ska fortfarande vara sektorchef och
ersättare respektive verksamhetschef. Det föreslås även att kommentaren att samråd ska ske
med ordförande vid utfärdande av fullmakt tas bort.

Till samtliga förslag på delegering finns förslag på tillhörande kommentarer för att förtydliga
innebörden av delegeringen samt upplysa om begränsningar.
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Ekonomisk bedömning

Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Genom att socialnämnden delegerar beslutanderätten till anställd blir verksamheten mer

effektiv på grund av kortare beslutsvägar och snabbare handläggning, vilket gynnar

kommuninvånarna i form av en bättre service.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725), KL, framgår att nämnden får delegera till en

anställd enligt 7 kap. 5-8 §§ KL att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss

grupp av ärenden. Av 6 kap. 38 § KL anges vilka beslut som inte får delegeras av nämnden.

I 6 kap. 15 § KL anges att kommunstyrelsen själv eller genom ombud får företräda

kommunen i mål och ärenden, om inte annat stadgas på grund av lag, annan författning eller

beslut av fullmäktige. Fullmäktige i Ale kommun har genom beslut om antagande av Allmän

stadga för styrelse och nämnder i Ale kommun beslutat att nämnd själv eller genom ombud

ska föra talan i mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde, 23 §. Socialnämnden

kan således utse ombud att föra nämndens talan i exempelvis domstol. Socialnämnden kan

även delegera beslutanderätten till anställd att utse ombud i enlighet med 6 kap. 37 § KL.

I 10 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, stadgas att socialnämnden själv eller dess

ombud ska föra kommunens talan i mål och ärenden som enligt SoL eller annan författning

ankommer på socialnämnden. I 10 kap. 4 § SoL finns delegeringsförbud för vissa typer av

ärenden enligt SoL, LVU och LVM.

I lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, finns bestämmelser om

tvångsvård av unga och där uppgifter ankommer på socialnämnden.

I lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, finns bestämmelser om

tvångsvård av missbrukare och där uppgifter ankommer på socialnämnden.

Förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, reglerar rättegångsförfarandet i allmänna

förvaltningsdomstolar. Av 49 § FPL framgår att ett ombud ska ha fullmakt. Om domstolen

kräver det ska huvudmannen eller ombudet styrka sin behörighet genom att uppvisa en

skriftlig fullmakt.
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Socialnämndens delegeringsordning utgör ett kommunalt styrdokument och reglerar hur

nämnden har delegerat sin beslutanderätt.

Remissyttrande

Förslag till revidering av socialnämndens delegeringsordning avseende att utse ombud att föra
kommunens eller socialnämndens talan i domstol har tagits fram av nämndsekreterare i
samråd med kommunjurist.

Beslutets genomförande

Efter nämndens beslut åligger det nämndsekreterare att göra erforderlig revidering av
socialnämndens delegeringsordning. Därefter delges den sektorchef, chefer inom individ- och
familjeomsorgen och andra berörda för kännedom.

Förvaltningens bedömning

Sektor socialtjänst bedömer att förslaget till revidering av socialnämndens delegeringsordning

avseende rätt att utse ombud att föra kommunens eller socialnämndens talan i domstol är

bättre anpassat till verksamhetens behov och föreslår socialnämnden att anta förslaget.

Sektorn föreslår att den reviderade delegeringsordningen ska träda i kraft 2021-06-10.
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Socialnämnden

Hyresmodell bostäder med särskild service enligt LSS

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att anta sektor socialtjänsts förslag om att införa en hyresmodell med
ett generell hyrestak för Ale kommuns bostäder med särskild service enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hyrestaket fastställs till 7000 kr per
månad och träder i kraft 2021-09-01.

Socialnämnden beslutar att hyrestaket kommer att räknas upp varje år från och med den 1
januari, med den procentsats som motsvarar den genomsnittliga hyreshöjningen inom
allmännyttan i Ale kommun.

Sammanfattning

Sektor socialtjänst har utrett hur hyreskostnaderna ser ut på kommunens grupp -och

servicebostäder. Idag pågår nybyggnation av bostäder med särskild service enligt LSS i

kommunen efter långvarig brist på den här typen av boenden. I regel innebär nybyggnation

högre hyreskostnader för de boende. Utredningen belyser problemet med för höga hyror för

vuxna med bostad med särskild service i relation till brukarnas inkomster.

Högre hyror innebär att hyresgäster med begränsade inkomster riskerar att bli ekonomiskt

beroende av anhöriga eller försörjningsstöd. Det finns också en risk att brukare tvingas tacka

nej till en boendeplats på grund av för hög hyra.

En slutsats är att förvaltningen bör subventionera hyrorna i Ale kommun för att brukarna även

i fortsättningen kan leva självständiga liv och ha medel kvar till sin försörjning och därmed ha

goda levnadsvillkor enligt LSS. Hyrestak som hyresmodell är enkel att förstå och enkel att

tillämpa för kommunen. Det krävs inget ansökningsförfarande eller administration.

Hyrestaket fastställs till 7000 kr per månad och träder i kraft 2021-09-01.

Ebba Gierow Taija Tuomilehto Holmberg

Sektorchef Verksamhetschef funktionsstöd
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Hyresmodell bostäder med särskild service enligt LSS, 2021-05-21

Utredning Subventionering av hyror på bostäder med särskild service i Ale kommun, 2021

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Sektorns avgiftshandläggare

För kännedom:

Enhetschef för boendeservice inom funktionsstöd
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Ärendet

I Ale kommun pågår nybyggnation av bostäder med särskild service enligt LSS. Ungefär ett

boende per år beräknas bli klart inom de nästkommande fyra åren. Nybyggnation innebär i

regel högre hyreskostnader för hyresgäster. Sektor socialtjänst har utrett frågan gällande

hyressubvention för målgruppen.

Utifrån en framtid med dyrare hyror för bostäder med särskild service har sektor socialtjänst

gjort en utredning för att komma fram till en hyresmodell för bostäder med särskild service

enligt LSS.

I kommunen finns det idag fyra gruppbostäder med 23 lägenheter samt fem servicebostäder
med 53 lägenheter. Totalt innebär det 76 lägenheter. Månadshyrorna varierar mellan 4 085
kr och 9 171 kr. Medelhyran ligger på 5 881 kr och medianhyran på 5 682 kr. Skillnaderna i
hyror beror främst på lägenheternas storlek, men även byggnadsår och skick påverkar. 
En servicebostad med åtta lägenheter ska avvecklas helt vid årsskiftet 2022–2023 och
ytterligare en servicebostad med elva lägenheter ska successivt under 2021–2022 fasas ut som
LSS-boende och istället omvandlas till särskilt boende enligt socialtjänstlagen
(2001:453). Arbetet med att ersätta dessa servicebostäder och att möta det växande behovet av
boendeplatser i kommunen har redan påbörjats. Under sommaren 2021 öppnar två
gruppbostäder i Skepplanda med sex lägenheter vardera. Därefter väntas ett serviceboende
med 14 lägenheter stå klart under 2023 och strax därefter ytterligare två gruppbostäder med
sex lägenheter vardera. 

Sammanlagt planeras för fyra gruppbostäder och en servicebostad med 38 lägenheter de
närmsta tre åren. Med hänsyn till att 19 LSS-lägenheter kommer att försvinna innebär det
totalt 95 LSS-lägenheter i Ale kommun år 2023. 

Den faktiska hyreskostnaden för de två gruppbostäderna som redan i sommar planeras öppna i
Skepplanda är 7 586 kr/mån för den mindre lägenheten och 8 670 kr/mån för den större
lägenheten. 

Kommuner stödjer sin subvention av bostäder med särskild service enligt LSS på lagen
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Den ger kommunen rätt att särbehandla enskild
för att tillhandahålla bostad. Det framgår att kommunen får lämna enskilda hushåll
ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en
permanentbostad.
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Utredningen har tittat på hur subventioner hanteras i andra kommuner, vilket visas i tabellen
nedan.

 
Kommun  Subventionsform 

Halmstads kommun  Hyrestak 7009 kr exklusive el 

Borås stad  Hyrestak 5580 kr inklusive el 

Göteborgs stad  Kommunalt bostadsbidrag 

Alingsås kommun  Kommunalt bostadstillägg 

Öckerö kommun  Kommunalt bostadstillägg 

I Ale kommun belastats hyresgästerna för den faktiska kostnaden för lägenheten. Eventuella
kostnader för gemensamhetsutrymmen bekostas av kommunen. Lokalerna ägs dels av
Ale kommun och dels av de externa fastighetsbolagen Alebyggen, Rikshem och Balder. I
dagsläget tillämpas ingen generell subvention av hyrorna på bostäder med särskild service. 

Ekonomisk bedömning

I förhållande till riksnormen för försörjningsstöd som enligt socialtjänstlagen
(2001:453) ligger på 4 180 kr är ett förbehållsbelopp på 3 737 kr/mån långt under vad som
anses skäligt att leva på. Det bör därför rimligen ifrågasättas huruvida ett förbehållsbelopp på
3 737 kr/mån verkligen kan anses vara de goda levnadsvillkor som den enskilde ska
tillförsäkras enligt LSS. Den ekonomiska konsekvensen för den enskilde kan därför
mycket troligt vara att den enskilde behöver ansöka om försörjningsstöd. 

Den ekonomiska konsekvensen för kommunen av att inte införa någon form av
subventioneringsåtgärd innebär ändå vissa ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

En allt för hög hyreskostnad riskerar att bidra till att enskilda individer med beviljad insats
bostad med särskild service enligt LSS tvingas tacka nej till erbjudande om verkställighet.
Utöver att enskilda inte skulle få tillgång till det stöd som de har rätt till kan ej verkställda
beslut även innebära utdömande av särskilda avgifter för kommunen. 

I de fall där den höga hyreskostnaden innebär att den enskildes förbehållsbelopp hamnar
under riksnormen kommer den enskilde dessutom att ha rätt till försörjningsstöd för att
tillgodoses skäliga levnadsvillkor. 

Invånarperspektiv

För den enskilde är ett generellt hyrestak ett fördelaktigt subventioneringsalternativ då det är

förutsägbart, tydligt och inte kräver något ansökningsförfarande. Att det inte kräver något

ansökningsförfarande innebär dessutom att det är billigt för kommunen att administrera,

eftersom det inte krävs någon individuell bedömning.  
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Vid införande av hyrestak är önskvärt att den enskilde har medel kvar till sin försörjning, det
vill säga 5 911 kronor, det så kallade minimibeloppet. 

Bostadstillägget som Försäkringskassan betalar ut för år 2021 är som mest 5 220 kr. Det ser ut
som att fullt belopp normalt sett betalas ut till alla som
har full aktivitetsersättning /sjukersättning och har en månadshyra på minst 5 500 kr, bor
ensam, samt ej har tillgångar på banken över 100 000 kr.  

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

Boendesekreterare samt avgiftshandläggarna kommer att arbeta med införandet av
hyresmodellen. Information kommer att lämnas till berörda.

Förvaltningens bedömning

Idag pågår nybyggnation av bostäder med särskild service enligt LSS i kommunen efter
långvarig brist på den här typen av boenden. I regel innebär nybyggnation högre
hyreskostnader för de boende. Utredningen belyser problemet med för höga hyror för vuxna
med bostad med särskild service i relation till brukarnas inkomster. Det kan visa sig bli
bekymmersamt med flera nybyggda LSS-boenden inom kommunen, om brukarna inte har råd
att tacka ja till sådana. Det kan i sin tur leda till att sektorn tvingas köpa plats för att undvika
utdömande av särskilda avgifter.

Högre hyror innebär att hyresgäster med begränsade inkomster riskerar att bli ekonomiskt
beroende av anhöriga eller försörjningsstöd. Det finns också en risk att brukare tvingas tacka
nej till en boendeplats på grund av för hög hyra. Med hänsyn till goda levnadsvillkor enligt
LSS behöver brukaren ha medel efter att hyran är betald för sin livsföring och kunna ta del av
utbudet i samhället. Detta kommer att innebära en kostnad för kommunen, men med hyrestak
kommer brukarna att ha tillgång till minimibeloppet för sin livsföring.

En hyresmodell med hyrestak är en enkel modell för både kommunen och brukarna att
hantera. Den kräver ingen särskild ansökan eller administrering.
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Problembeskrivning 
Höga hyror på Ale kommuns boenden för vuxna med särskild service enligt LSS i relation till inkomster. 

Syfte 
Kartlägga och analysera olika modeller för kommunal subventionering av hyror. 

Läget i Ale kommun 
I Ale kommun finns det idag fyra gruppbostäder med 23 lägenheter samt fem servicebostäder med 53 

lägenheter. Totalt innebär det 76 lägenheter. Månadshyrorna varierar mellan 4 085 kr och 9 171 kr. 

Medelhyran ligger på 5 881 kr och medianhyran på 5 682 kr. Skillnaderna i hyror beror främst på 

lägenheternas storlek men även byggnadsår och skick påverkar. 

En servicebostad med åtta lägenheter ska avvecklas helt vid årsskiftet 2022–2023 och ytterligare en 

servicebostad med elva lägenheter ska successivt under 2021–2022 fasas ut som LSS-boende och 

istället omvandlas till särskilt boende enligt Socialtjänstlagen, SoL. Arbetet med att ersätta dessa 

servicebostäder och att möta det växande behovet av boendeplatser i kommunen har redan påbörjats. 

Under sommaren 2021 öppnar två gruppbostäder i Skepplanda med sex lägenheter vardera. Därefter 

väntas ett serviceboende med 14 lägenheter stå klart under 2023 och strax därefter ytterligare två 

gruppbostäder med sex lägenheter vardera. 

Sammanlagt planeras alltså för fyra gruppbostäder och en servicebostad med 38 lägenheter de 

närmsta tre åren. Med hänsyn till att 19 LSS-lägenheter kommer att försvinna så innebär det ett total 

av 95 LSS-lägenheter i Ale kommun år 2023. 

Den faktiska hyreskostnaden för de två gruppbostäderna som redan i sommar planeras öppna i 

Skepplanda är 7586 kr/mån för den mindre lägenheten och 8670 kr/mån för den större lägenheten. 

Hur hanteras frågan i närliggande kommuner  
Kommun Subventionsform 
Halmstads kommun Hyrestak 7009 kr exklusive el 

Borås stad Hyrestak 5580 kr inklusive el 

Göteborgs stad Kommunalt bostadsbidrag 

Alingsås kommun Kommunalt bostadstillägg 

Öckerö kommun Kommunalt bostadstillägg 

Tabell 1 

Hur frågan hanteras i olika kommuner varierar. Göteborgs stad har infört ett kommunalt bostadsbidrag 

som garanterar personer som bor i bostad med särskild service ett garantibelopp på 2499 kronor när 

hyra och mat är betalt. Garantibeloppet säkerställs genom utbetalningen av ett kommunalt 

bostadstillägg (KBH). 

I Alingsås kan personer med beslut som särskilt boende inom LSS ansöka om kommunalt bostadstillägg. 

Beräkningen utgår från att brukaren ska ha medel kvar (efter betald hyra) motsvarande det av 

Socialstyrelsen fastställda förbehållsbeloppet (plus 10%). 

Det framgår i omvärldsbevakningen som gjorts att många närliggande kommuner hanterar frågan 

genom någon form av subvention. Kommuner stödjer sin subvention av LSS-bostäder mot Lagen 

(2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Den ger kommunen rätt att särbehandla enskild för att 
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tillhandahålla bostad. Där framgår att kommunen får lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte 

att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad. 

Hyressättning av LSS-bostäder i Ale kommun 

I Ale kommun så belastats hyresgästerna för den faktiska kostnaden för lägenheten, eventuella 

kostnader för gemensamhetsutrymmen bekostas av kommunen. Lokalerna ägs dels av Ale kommun 

men även av det kommunala fastighetsbolaget Alebyggen samt de externa fastighetsbolagen Rikshem 

och Balder. I dagsläget tillämpas ingen generell subvention av hyrorna på bostäder med särskild 

service. 

Bostad med särskild service, gruppbostad  

 Antal lägenheter  
Björklövsvägens gruppbostad 6 Ale kommun 

Krokstorp 1, gruppbostad 5 Ale kommun 

Krokstorp 2, gruppbostad 6 Ale kommun 
Klöverstigen, gruppbostad 6 Alebyggen 

Bostad med särskild service, servicebostad  

 Antal lägenheter  

Surtehöjd servicebostad 8 Balder 
Fyrklövergatan servicebostad 12 Alebyggen/Rikshem 

Klockarevägen servicebostad 12 Alebyggen 

Änggatan vån 2 servicebostad 11 Rikshem 

Kontakten servicebostad 10 Alebyggen 

Källa: Riksbyggen, Alebyggen, Balder                                                                                                   Tabell 2 

Månadshyra Antal lägenheter 

4000-4500 2 
4500-5000 6 

5000-5500 13 

5500-6000 31 

6000-6500 12 
6500-7000 2 

7000-7500 4 

7500-8000 5 
9000-9500 1 

                Tabell 3 

Typexempel av ekonomisk situation för en enskild på LSS-boende i Ale 

kommun 

Bostadstillägg 
Bostadstillägg kan erhållas och uppgår som mest till 5 220 kr per månad vilket motsvarar maxtaket på 

96% av boendekostnaden upp till 5 000 kr samt 70% av boendekostnaden mellan 5 000 – 5 600 kr. 

Boendekostnader över 5 600 kr ersätts ej. 

Aktivitetsersättning 
Åldersgruppen 19–30 år som ej arbetat kan erhålla aktivitetsersättning. Ersättningen varierar något 

för de olika åldrarna i åldersgruppen men medel ligger på 9 342 kr före skatt per månad. 



4 
 

Sjukersättning 
En person som fyllt 30 år och ej förvärvsarbetat erhåller en sjukersättning på 10 036 kr/mån före skatt. 

Skatt 
Skatt på ersättningarna dras enligt skattetabell 34, kolumn 4. För exemplet ovan med 

aktivitetsersättning blir skatten 2 155 kr/mån. För exemplet ovan med sjukersättning blir skatten 2 336 

kr/mån. 

Utgifter 
För utgifter utöver bostadskostnad kan man jämföra med riksnormen för försörjningsstöd; 4 180 

kr/mån eller med minimibeloppet 5 911 kr/mån. 

Räkneexempel/månad; person som ej förvärvsarbetat utan personlig förmögenhet: 

Medelsumma ersättning samt medelhyra för beräkning 

 Aktivitetsersättning Sjukersättning 
Ersättning + 9 342 + 10 036 

Bostadstillägg + 5 220 + 5 220 

Bostadskostnad - 5 881 - 5 881 

Skatt - 2 155 - 2 336 

Totalt kvar 6 526 kr 7 039 kr 

Medelsumma ersättning samt (idag) maxhyra för beräkning 
 Aktivitetsersättning Sjukersättning 

Ersättning + 9 342 + 10 036 

Bostadstillägg + 5 220 + 5 220 

Bostadskostnad - 9 171 - 9 171 
Skatt - 2 155 - 2 336 

Totalt kvar 3 236 kr 3 749 kr 

Medelsumma ersättning samt medelhyra för nytt boende Skepplanda för beräkning 

 Aktivitetsersättning Sjukersättning 
Ersättning + 9 342 + 10 036 

Bostadstillägg + 5 220 + 5 220 

Bostadskostnad - 8 128 - 8 128 
Skatt - 2 155 - 2 336 

Totalt kvar 4 279 kr 4 792 kr 
Tabell 4 

Analys och bedömning 
Utifrån problembeskrivningen i denna utredning samt efterföljande kartläggning kan tre 

handlingsalternativ presenteras; 

1. Ingen subvention införs och nuvarande system behålls. 

2. Ett generellt hyrestak för samtliga LSS-boenden i Ale kommun införs. 

3. Ett kommunalt bostadsbidrag införs i Ale kommun för personer som bor på LSS-boende. 

Bidrag lämnas till den som efter betald hyreskostnad inte når upp till ett fastställt 

förbehållsbelopp. 

Samtliga handlingsalternativ kommer att presenteras utifrån en ekonomisk bedömning för både den 

enskilde och kommunen, ett invånarperspektiv samt ett hållbarhetsperspektiv. 
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Alternativ 1: Nuvarande system behålls 
Att införa en subventionering av hyror, oavsett om det är genom ett generellt hyrestak eller genom ett 

kommunalt bostadsbidrag innebär en ökad kostnad för Ale kommun framöver. Det är dessutom en 

kostnad som kan vara svår att minska när den väl införts.  

I dagsläget är det 24 av kommunens 76 LSS-lägenheter som har en hyreskostnad som överstiger 6000 

kr/månaden. Men med kommande nybyggnadsprojekt kommer LSS-lägenheter med en 

boendekostnad på över 6000 kr inom de närmaste åren att öka. 

Ekonomisk bedömning 

Ekonomisk konsekvens för den enskilde 

Genom att använda vårt typ-exempel av ekonomisk situation för en enskild på LSS-boende i Ale 

kommun så går det att dra följande slutsatser för en som blir erbjuden en lägenhet på gruppbostad 

Skepplandavägen: 

Ekonomisk uträkning för person med högsta hyran på gruppbostad Skepplandavägen  

  Aktivitetsersättning  Sjukersättning  

Ersättning  + 9 342  + 10 036  

Bostadstillägg  + 5 220  + 5 220  

Bostadskostnad  - 8 670 - 8 670 

Skatt  - 2 155  - 2 336  

Totalt kvar  3737 kr 4250 kr 

 Tabell 5 

I förhållande till riksnormen för försörjningsstöd som enligt Socialtjänstlagen (2001:453) ligger på 4180 

så är ett förbehållsbelopp på 3737 kr/mån långt under vad som anses skäligt att leva på. Det bör därför 

rimligen ifrågasättas huruvida ett förbehållsbelopp på 3737 kr/mån verkligen kan anses vara de goda 

levnadsvillkor som den enskilde ska tillförsäkras enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade.  Den ekonomiska konsekvensen för den enskilde kan därför mycket troligt vara att 

den enskilde behöver ansöka om försörjningsstöd. 

Ekonomisk konsekvens för kommunen 

Den ekonomiska konsekvensen för kommunen av att inte införa någon form av 

subventioneringsåtgärd innebär ändå vissa ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

En allt för hög hyreskostnad riskerar att bidra till att enskilda individer med beviljad insats om bostad 

med särskild service enligt LSS tvingas tacka nej till erbjudande om verkställighet. Utöver att enskilda 

inte skulle få tillgång till det stöd som de har rätt till så kan icke verkställda beslut även innebära 

utdömande av särskild avgift för kommunen. 

I de fall där den höga hyreskostnaden innebär att den enskildes förbehållsbelopp hamnar under 

riksnormen kommer den enskilde dessutom att ha rätt till försörjningsstöd för att tillgodoses skäliga 

levnadsvillkor. 
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Invånarperspektiv 
Det är visserligen enkelt för den enskilde att förstå och finns det ingen subventioneringsform så 

behöver den enskilde inte heller göra någon ansökan. Det skulle även gå att argumentera för att det 

är en rättvis lösning på så vis att den som bor i en nyproducerad lägenhet behöver betala mer än den 

som bor i en äldre och mindre lägenhet. Däremot har målgruppen som berörs sällan möjlighet att välja 

var hen vill bo. 

Hållbarhetsperspektiv 
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag. 

Alternativ 2: Ett generellt hyrestak för samtliga LSS-boenden i Ale kommun införs 
För att kunna ta ställning till hur ett generellt hyrestak skulle påverka såväl kommunen som den 

enskilda individen så behöver det fastställas vilken nivå av hyrestak som det tas ställning till. Ett för 

lågt hyrestak skulle i praktiken innebära att den enskilde får minskat bostadsbidrag vilket inte är ett 

önskvärt utfall. I den här utredningen kommer det att räknas med ett hyrestak på sju nivåer: 5000 kr, 

6000 kr, 6500 kr, 7000 kr, 7500 kr, 8000 kr och 8500 kr. 

För den enskilde så är ett generellt hyrestak ett fördelaktigt subventioneringsalternativ då det är 

förutsägbart, tydligt och inte kräver något ansökningsförfarande. Att det inte kräver något 

ansökningsförfarande innebär dessutom att det är billigt för kommunen att administrera eftersom det 

inte krävs någon individuell bedömning.  

Nedan följer en beräkning på vad ett generellt hyrestak skulle kosta dels idag och dels år 2022 efter de 

inplanerade nyproducerade 16 lägenheterna i Skepplanda LSS-bostäderna står klara och efter 11 äldre 

lägenheter tagits ur bruk. 

Beräkning av kostnader för hyrestak år 2021 om hyrestaket infördes 1 januari 2021, innan 

hyreshöjningen för 2021: 

Hyrestak Antal lägenheter 
med högre hyra 
än hyrestaket 

Genomsnittlig 
subvention per 
lägenhet/månad 

Genomsnittlig 
subvention per 
lägenhet/år 

Total kostnad 
per år 

5000 kr 68 1 026 kr 12 324 kr 838 032 kr 

6000 kr 24 879 kr 10 548 kr 253 152 kr 

6500 kr 12 953 kr 11 436 kr 137 232 kr 

7000 kr 10 643 kr  7 716 kr  92 592 kr 

7500 kr 6 447 kr  5 364 kr  32 184 kr 

8000 kr 1 1171 kr 14 052 kr  14 052 kr 

8500 kr 1 671 kr  8 052 kr   8 052 kr 
                                                                 Tabell 6 

Det är inte lätt göra en prognos för framtiden, då hyrorna har höjts olika mycket beroende på 

fastighetsägare. Under åren 2018, 2019 och 2020 har Alebyggen höjt hyran i genomsnitt 1,69 %, 

Riksbyggen har höjt i genomsnitt 1,47 %, Balder har inte höjt alls och Ale kommun har höjt olika mycket 

för olika lägenheter. 

• Under ovannämnda förutsättningar används en snitthöjning på 1,5 % per år i den här 

utredningen. 

• Av de 12 nya lägenheterna som byggs under 2021 har 8 st en faktisk hyra på 7 586 kr och 4 st 

har en faktiskt hyra på 8 670 kr.  
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• Hyresnivåerna för de lägenheter som byggs under 2022 och 2023 är inte klara, därför är det 

svårt att räkna längre fram än år 2022. 

• Hyrestaket har räknats upp med samma nivå som uppskattad hyreshöjning. 

Beräkning av kostnader för hyrestak år 2022 efter att 12 nya lägenheter etablerats och 11 lägenheter 

tagits ur bruk, innan hyreshöjning för 2022. Hyrestaket har höjts i nivå med uppskattad hyreshöjning: 

Hyrestak 
 

Antal lägenheter 
med högre hyra 
än hyrestaket 
 

Genomsnittlig 
subvention per 
lägenhet/månad 

Genomsnittlig 
subvention per 
lägenhet/år 
 

Total kostnad 
per år 
 

5 075 kr 69 1 383 kr 16 596 kr 1 145 124 kr 

6 090 kr 32 1 354 kr 16 248 kr   519 936 kr 

6 597,5 kr 24 1 201 kr 14 412 kr   345 888 kr 

7 105 kr 22  756 kr   9 072 kr   199 584 kr 
7 612,5 kr 10   695 kr   8 340 kr     83 400 kr 

8 120 kr 5   678 kr   8 136 kr     40 680 kr 

8 627,5 kr 5   170 kr   2 040 kr     10 200 kr 
Tabell 7 

Ekonomisk bedömning 

Ekonomiska konsekvenser för den enskilde. 

Vid införande av hyrestak är önskvärt att den enskilde har medel kvar till sin försörjning, dvs 5 911 

kronor, det så kallade minimibeloppet. 

Bostadstillägget som Försäkringskassan betalar ut för år 2021 är som mest 5 220 kr. Det ser ut som att 

fullt belopp normalt sett betalas ut till alla som har full aktivitetsersättning /sjukersättning och har en 

månadshyra på minst 5 500 kr, bor ensam, samt ej har tillgångar på banken över 100 000 kr.  

Det innebär att ju högre hyrestak vi sätter, desto mindre pengar har den enskilde kvar för sin 

försörjning. Den som har sjukersättning på 10 036 kr bör ha en maxhyra på 7 009 kr för att få kvar 5 

911 kr (minimibeloppet). Den som har aktivitetsersättning på 9 342 kr (medel) bör ha en maxhyra på 

6 496 kr för att ha 5 911 kronor kvar att röra sig med.  

Då den aktivitetsersättning som betalas ut är olika beroende på ålder, så missgynnas yngre personer 

av ett hyrestak. Om man sätter ett hyrestak på 6 500 kronor, så når de som är mellan 19 – 23 års ålder 

inte riktigt upp till minimibeloppet på 5 911 kr. De som får minst pengar kvar är 19 åringarna som får 

5 542 kronor kvar efter hyra på 6 500 kronor är betald. 

Personer inom LSS kan söka för merkostnadsersättning hos Försäkringskassan. Idag finns även ett 

förslag på att alla med bostad med särskild service enligt LSS kommer att få rätt till 

merkostnadsersättning schablonmässigt av Försäkringskassan (Se bilaga). I dagsläget har kommunen 

ingen kontroll över vem som söker och blir beviljad merkostnadsersättning. 

Det minsta belopp som man idag kan få som total merkostnadsersättning är 1 190 kr/ månad (om du 

har en merkostnad på minst 11 900 kr/år). Det högsta beloppet som du kan få är 2 777 kr/ månad (om 

du har en merkostnad på minst 30 940 kr/år). Beloppen är skattefria. 

Om kommunen höjer hyrestaket i nivå med hyreshöjningarna behöver bostadstillägget även höjas 

årligen för att kompensera för ökade utgifter för den enskilde, eller om 

aktivitetsersättning/sjukpenning höjs i liknande omfattning.  
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Ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Om vi väljer ett hyrestak på 7 000 kr skulle det ungefär kosta kommunen 92 592 kr i extra utgifter / år 

beräknat på hyresnivåerna per 1 januari 2021, innan årets höjning. 

Om vi hade ett hyrestak idag på 6 500 kronor skulle det ungefär kosta kommunen 137 232 kr i extra 

utgifter/ år beräknat på hyresnivåerna per 1 januari 2021, dvs innan årets hyreshöjning. 

Om man istället lägger hyrestaket på 6 000 kr för att garantera att alla brukare får minst 5 911 kr kvar, 

kostar det ungefär kommunen 253 152 kronor i extra utgifter / år beräknat på hyresnivåerna per 1 

januari 2021, innan årets höjning. 

Dessa är i jämförelse med om kommunen inte har någon hyressubventionering alls.  

Modellen kommer inte att ta mycket administrativa resurser i anspråk. Dock får vi tänka till i de fall 

där brukaren inte betalar hyra direkt till kommunen och där hyresnivån är högre än hyrestaket. 

Möjlighet finns att kommunen tecknar andrahandskontrakt med brukaren där hyran är på samma 

belopp som hyrestaket i så fall fastställs till. 

Invånarperspektiv 
För den enskilde är modellen med hyrestak enkel att förstå, och det inte krävs inte någon ansökan för 

att ta del av subventionen. Det finns heller ingen risk att kommunen gör individuella bedömningar så 

som vid ett kommunalt bostadsbidrag, i vilket det finns ett moment av subjektiv bedömning och 

godtycke.  

Däremot kan det resultera i att det upplevs som orättvist om vissa brukare kan bo i en ny, större, mer 

attraktiv lägenhet med högre bruksvärde till samma kostnad som för en brukare som bor i en lägenhet 

med lägre bruksvärde och som är mindre attraktiv. Hyrestaket tar inte hänsyn till storlek och standard 

på lägenheten. 

Hållbarhetsperspektiv 
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag. 

 

Alternativ 3: Ett kommunalt bostadsbidrag införs i Ale kommun 
Den enskilde kan ansöka om att få sina inkomster kontrollerade mot ett förbehållsbelopp och genom 

beslut få ett kommunalt bostadsbidrag på den överstigna summan. 

Ett förbehållsbelopp består av bostadskostnad plus minimibelopp. Minimibeloppet fastställs av 

Socialstyrelsen årligen och är baserat på prisbasbelopp. Beloppet varierar om den enskilde är 

ensamstående eller sammanboende. Socialstyrelsen förordar att minimibeloppet för yngre personer 

med funktionsnedsättning ökas med 10% jämfört med det gällande för äldre. 

Vid ett negativt resultat (eller ett garantibelopp?) av ovanstående beräkning så kan motsvarande 

summa ges i kommunalt bostadstillägg. Betalas hyran direkt till kommunen kan en direktreglering på 

hyreskostnaden ske. 

En avgiftshandläggarprocess jämförbar med den inom äldreomsorg behöver införas för att 

administrera ansökningar, besluta samt göra månatliga utbetalningar till de som betalar hyra till extern 

fastighetsägare. 

Nya ansökningar behöver göras av den enskilde vid ex ändrade inkomster eller hyreshöjningar. Nya 

beräkningar behöver göras av kommunen årligen då nya minimibelopp fastställs. 
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Ekonomisk bedömning 

Ekonomisk konsekvens för den enskilde 

Om man gör en beräkning för att säkerställa att den enskilde har kvar till förfogande en summa 

motsvarande (eller överstigande) minimibeloppet (+10%), 5911 kr skulle uträkningarna bli enligt 

följande (jämförelse med tabell 4). 

Medelsumma ersättning samt medelhyra för beräkning 

 Aktivitetsersättning Sjukersättning 

Inkomster 
(ersättning+bostadstillägg-skatt) 

12 407 
(9342+5220-2155) 

12 920 
(10036+5220-2336) 

Förbehållsbelopp 
(bostadskostnad+minimibelopp) 

11 792 
(5881+5911) 

11 792 
(5881+5911) 

Avgiftsutrymme 12407-11792=615 12920-11792=1128 

Bedömning 615 kr över 
förbehållsbeloppet - ingen 
reducering av 
bostadskostnad 

1 128 kr över 
förbehållsbeloppet - ingen 
reducering av bostadskostnad 

Medelsumma ersättning samt (idag) maxhyra för beräkning 
 Aktivitetsersättning Sjukersättning 

Inkomster  
(ersättning+bostadstillägg-skatt) 

12 407  
(9342+5220-2155) 

12 920  
(10036+5220-2336) 

Förbehållsbelopp  
(bostadskostnad+minimibelopp) 

15 082 
(9171+5911) 

15 082 
(9171+5911) 

Avgiftsutrymme 12407-15082=-2675 12920-15082=-2162 
Bedömning Ett underskott på 2 675 kr 

vilket skulle ge 
motsvarande reducering 
på hyran 

Ett underskott på 2 162 kr 
vilket skulle ge motsvarande 
reducering på hyran 

Medelsumma ersättning samt medelhyra för nytt boende Skepplanda för beräkning 

 Aktivitetsersättning Sjukersättning 

Inkomster 
(ersättning+bostadstillägg-skatt) 

12 407 
(9342+5220-2155) 

12 920 
(10036+5220-2336) 

Förbehållsbelopp 
(bostadskostnad+minimibelopp) 

14 039 
(8128+5911) 

14 039 
(8128+5911) 

Avgiftsutrymme 12407-14039=-1632 12920-14039=-1119 

Bedömning Ett underskott på 1 632 kr 
viket skulle ge 
motsvarande reducering 
på hyran 

Ett underskott på 1 119 kr 
vilket skulle ge motsvarande 
reducering på hyran 

Tabell 8 

Detta alternativ medför att den enskilde alltid har en summa motsvarande minimibeloppet kvar efter 

betald hyra. 

Ekonomisk konsekvens för kommunen 

För beräkning så räknar vi medelinkomsten för en person inom LSS, dvs medel mellan aktivitet- och 

sjukersättning enligt ovan; (12407+12920)/2=12 664 

På samma sätt räknar vi medelhyran i nedanstående tabell för att få fram hur många lägenheter som 

skulle behöva subventioneras idag. 
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Månadshyra Antal 
lägenheter 

Avgiftsutrymme Kostnad för 
kommunen/mån 

Kostnad för 
kommunen/år 
(ej inberäknat 
hyreshöjning) 

4000-4500 2 2 503 kr   

4500-5000 6 2 003 kr   
5000-5500 13 1 503 kr   

5500-6000 31 1 003 kr   

6000-6500 12 503 kr   

6500-7000 2 3 kr   

7000-7500 4 - 497 kr 1 988 kr  

7500-8000 5 - 997 kr 4 985 kr  

8128 
(Skepplandavägen) 

12 - 1375kr  16 500 kr  

9000-9500 1 - 2497 kr 2 497 kr  

Totalt:   25 970 kr 311 640 kr 
                     Tabell 9 

Förutom den faktiska kostnaden för själva subventioneringen/reduceringen tillkommer även den 

arbetskostnad som måste till för att begäran in inkomstuppgifter, beräkna samt distribuera 

avgiftsbeslut. Förutom vid nytt beslut så bör detta även göras årligen då nya inkomster beslutas samt 

nya hyror bestäms. 

Då vi i kommunen har en väl fungerande process vad gäller avgiftshandläggning inom äldreomsorgen 

så läggs stor del av arbetskostnaden i det projekt som blir om avgiftsberäkning införs då det ska 

erbjudas samtliga boende inom LSS idag. 

I övrigt måste även inkomster såsom förmögenhet, inkomst av kapital, lön m.m. beaktas och beslutas 

hur det ska påverka beräkningar. 

Invånarperspektiv 
Detta alternativ ger mer ansvar åt den enskilde och även en ökad arbetsbörda med att skicka in 

uppgifter initialt och sen löpande årligen. Våra erfarenheter med den liknande processen inom 

äldreomsorg visar att denna beräkning är svår att förstå och även svår att kommunicera för 

avgiftshandläggarna. 

Detta är dock en rättvis subventionering då den säkerställer att alla har samma belopp tillgodo efter 

betald hyra. Kommunen kan också lätt erbjuda detta oavsett om det är kommunen som skickar ut 

hyrorna eller om det är en extern fastighetsägare. 

Hållbarhetsperspektiv 
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag 

Samlad bedömning 
Sektor socialtjänst bedömer att införandet av ett hyrestak, alternativ 2, är vad som skulle göra mest 

nytta för brukaren och kommunen. Alternativ 2, hyrestak, är vad som bedöms vara enkelt att begripa 

för den enskilde samtidigt som det är billigt att administrera för kommunen. Hyrestak är också det 

alternativ som har minst påverkan på andra försäkringar och bidrag som den enskilde brukaren kan 

ansöka om.  
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Sektor socialtjänst anser att hyrestaket ska fastställas till 7000 kronor per månad och införas från och 

med 1 september 2021. 

Nivån på 7000 kronor motiveras med att det innebär tillräckligt för att tillförsäkra den enskilda 

brukaren medel kvar till sin försörjning samtidigt som det innebär en rimlig kostnad för kommunen. 

Hyrestakets konstruktion 

Hyrestaket fastställs till 7000 kronor från den 1 september 2021. Hyrestaket ska sedan räknas upp den 

1 januari varje år med den procentsats som motsvarar den genomsnittliga hyreshöjningen inom 

allmännyttans lägenheter under det förgående året. Denna uppräkning motiveras med att 

subventionens storlek och kostnaden för kommunen annars skulle öka för varje år som går i takt med 

att hyrorna höjs.  
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Bilaga – Utredning om merkostnader  
Regeringen beslutade den 12 mars 2020 att tillsätta en utredning – Utredningen om merkostnader i 

bostad med särskild service enligt LSS, att se över reglerna och klarlägga rättsläget när det gäller 

tillämpningen av hyreslagen för bostäder med särskild service enligt LSS. Utredningen överlämnade 

sitt betänkande i mars 2021 i form av Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild 

service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14). 

Utredningens uppdrag har varit att se över reglerna och klargöra rättsläget för boende med särskild 

service för vuxna enligt LSS i syfte att den enskilde inte ska drabbas av merkostnader för sitt boende 

på grund av sin funktionsnedsättning. 

Utredningen konstaterar att för den som beviljats insatsen och bor i en bostad med särskild service 

för vuxna enligt LSS innebär hyressättning enligt bruksvärdesprincipen merkostnader kopplade till 

boendet. Bruksvärdessystemet ger en högre hyra för en bostad med särskild service enligt LSS än för 

andra jämförbara lägenheter på grund av tillgången till gemensamhetsutrymmen och vård och 

omsorg. Det innebär att hyran innehåller en merkostnad. Även om hyran idag inte har beräknats med 

den utgångspunkten finns det alltid en möjlighet att sätta hyran utifrån bruksvärdet och därmed 

också en risk för sådana merkostnader.  

Utredningen föreslår att de merkostnader som hör samman med hyran i en bostad med särskild 

service för vuxna enligt LSS ersätts genom en schablon i merkostnadsersättningen. Den som beviljats 

insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS och bor i en sådan bostad ska ha rätt 

till merkostnadsersättning för boende med 30 procent av prisbasbeloppet per år. Om den enskilde 

även har andra merkostnader ska, vid beräkning av merkostnadernas storlek, boendet i en bostad 

med särskild service enligt LSS anses ge merkostnader om 25 procent av prisbasbeloppet per år. 

Utredningen tydliggör att staten även har ansvaret för de merkostnader som finns för dem som bor i 

en bostad med särskild service enligt LSS. Merkostnader på grund av funktionsnedsättning är inte 

den enskildes ansvar att bekosta utan är ett ansvar för det offentliga. Staten ansvarar redan i dag för 

den merkostnadsersättning som finns i socialförsäkringsbalken och administreras av 

Försäkringskassan. Utredningen ser det som en logisk följd av förslaget om ändringar i 

merkostnadsersättningen att det blir tydligt att staten ansvarar även för dessa merkostnader och att 

Försäkringskassan är den myndighet som, liksom för övriga merkostnader, har ansvar för att pröva 

och betala ut ersättningen.  

 Förslaget medför formellt sett inget förändrat ansvar för kommunerna då det är avsett att 

kompensera den enskilde. Det medför dock att den enskilde har rätt till en annan 

merkostnadsersättning vilket i sin tur kan påverka vilket stöd som kommunen väljer att tillhandahålla 

för att underlätta den ekonomiska situationen för dem som bor i en bostad med särskild service 

enligt LSS. 

Sammanfattningsvis innebär förslaget som lagts fram i den statliga utredningen en 

schablonersättning till enskilda som bor i en bostad med särskild service enligt LSS. Schablonen 

föreslås betalas ut av Försäkringskassan till den enskilde och motsvara 30 procent av prisbasbeloppet 

alternativt 25 procent av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kronor vilket 

innebär att om förslaget hade varit gällande hade schablonen uppgått till 14 280 kronor respektive 

11 900 kronor. I skrivande stund är den statliga utredningen på remiss fram till den 27 augusti 2021. 

Utredningen föreslår att förslagen ska träda i kraft 1 januari 2023. 
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Socialnämnden

Avtal gällande skolskjuts mellan sektor socialtjänst och sektor

utbildning upphör att gälla

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna uppsägning av avtalet gällande skolskjutsar mellan
sektor utbildning och sektor socialtjänst.

Sammanfattning

Transportgruppen startades 2012 som en del av arbetsmarknadsenheten. Verksamhetens syfte
är att minska arbetslösheten genom att erbjuda stödanställning till personer som står långt från
arbetsmarknaden för utförandet av interna transportuppdrag inom Ale kommun.

Huvuduppdragen är interna arbetsresor för brukare inom daglig verksamhet enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt skolresor för elever på
särskolegymnasium. Transportgruppen har även vissa andra transport- och serviceuppdrag
såsom exempelvis återvinning, bilvård och läkemedelstransporter utifrån skriftlig
överenskommelse. I mån av tid och tillgängliga resurser hjälper Transportgruppen till med
andra uppdrag inom sektor socialtjänst.

Transportgruppen erbjuder tidsbegränsad anställning för personer med långtidsarbetslöshet
som hänvisas via Arbetsförmedlingen. Anställning sker enligt BEA-avtalet (Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) till exempel lönebidrag eller nystartsjobb.

Målet är att fungera som en sluss så att medarbetarna i Transportgruppen utvecklar sin
arbetsförmåga och anställningsbarhet och således får stöd vidare ut i arbetslivet.

En överenskommelse gällande skolkörningar träffades mellan sektor socialtjänst och sektor
utbildning 2017. Uppdraget påbörjades som försöksverksamhet höstterminen 2017. Sektor
utbildning ansvarar för särskild anordnad skolskjuts enligt skollagen (2010:800) och sektor
socialtjänst ansvarar för att skolskjutsarna följer de krav som ställs i förordningen (1970:340)
om skolskjutsning. Sektor socialtjänst ansökte om utvecklingsmedel 2016 för olika
effektiviseringsåtgärder, varav 200 000 kr för sektorsövergripande samarbete gällande
skolskjutsar. Dessa medel skulle nyttjas under 2017. Enligt beräkningarna skulle åtgärden
spara 1,25 miljoner kr från hösten 2017.

Sektor utbildning och sektor socialtjänst fick i uppdrag i nämndplan 2017 att samverka
sektorsövergripande för att se över möjligheterna att sänka transportkostnader och samtidigt
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öka antalet arbetstillfällen för individer som av olika skäl inte själva tar sig in på
arbetsmarknaden.

Idag finns inte förtjänsten längre enligt sektor utbildnings beräkningar och man har beslutat

sig för att köpa tjänsten med utbildade taxichaufförer med licens. Sektor utbildning säger upp

avtalet till sommaren 2021, till skolavslutet. Under åren har verksamheten växt och sektor

utbildnings behov av körningar ökat på grund av fler antal elever och detta har resulterat i

köp av fler transporter av Transportgruppen. Detta har resulterat i att verksamheten har fått

införskaffa fler fordon samt anställa fler personer med stödanställning. Ökningen har

resulterat i större kostnader.

Ebba Gierow Taija Tuomilehto Holmberg

Sektorchef Verksamhetschef funktionsstöd

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Avtal gällande skolskjuts mellan sektor socialtjänst och sektor utbildning

upphör att gälla, 2021-05-21

Verksamhetsplan med budget 2017, socialnämnden

Protokoll 2016-11-03 OAN § 114 Ansökan om utvecklingsmedel för effektiviseringsåtgärder

Tjänsteutlåtande Ansökan om utvecklingsmedel för effektiviseringsåtgärder, 2016-10-18

Protokoll 2016-12-19 KF § 251 Utvecklingsstöd 2017

Effektiviseringsbeskrivning skolskjuts

Överenskommelse skolskjuts läsåret 2017/2018, mellan sektor UKF och sektor ATO

Överenskommelse skolkörningar från augusti 2017 tills vidare, sektor UKF och sektor ATO

Avtalsförslag skolkörningar från och med ht 2020

Verksamhetsbeskrivning Transportgruppen 2019-03-06

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Verksamhetschef funktionsstöd



3(5)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

För kännedom:

Sektor utbildning
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Ärendet

Transportgruppen startades 2012 som en del av arbetsmarknadsenheten. Verksamhetens syfte
är att minska arbetslösheten genom att erbjuda stödanställning till personer som står långt från
arbetsmarknaden för utförandet av interna transportuppdrag inom Ale kommun.

En överenskommelse gällande skolkörningar träffades mellan sektor socialtjänst och sektor

utbildning 2017, uppdraget påbörjades som försöksverksamhet höstterminen 2017. Sektor

utbildning ansvarar för särskild anordnad skolskjuts enligt skollagen (2010:800) och sektor

socialtjänst ansvarar för att skolskjutsarna följer de krav som ställs i förordningen (1970:340)

om skolskjutsning. Sektor socialtjänst ansökte om utvecklingsmedel 2016 för olika

effektiviseringsåtgärder, varav 200 000 kr för sektorsövergripande samarbete gällande

skolskjutsar. Dessa medel skulle nyttjas under 2017. Enligt beräkningarna skulle åtgärden

spara 1,25 miljoner kr från hösten 2017.

Under hösten 2020 uppdaterades beställningen från sektor utbildning, ökningen var från fyra

körningar till sju körningar. Utökningen föranledde en ökningen även för verksamheten

Transportgruppen, vilket innebar fler fordon samt fler personer som anställdes med

stödanställningar. Vinsten som var beräknad för 2017, där sektor utbildning enligt

överenskommelse ska betala 600 000 kr till sektor socialtjänst, finns inte längre enligt sektor

utbildning.

Under hösten 2020 initierades diskussionerna av sektor utbildning gällande uppsägning av

avtal. Efter interna utredningar resulterade detta i att sektor utbildning säger upp avtalet till

sommaren 2021, till skolavslutet.

Ekonomisk bedömning

Sektor socialtjänst behöver avyttra ett antal fordon samt ungefär hälften av medarbetare med
stödanställningar. Resultaträkning för Transportgruppen beräknas inte att öka kostnaderna
efter uppsägning av avtalet.

Ökningen innebar för skolans del en kostnad från 1,8 miljoner kr till 3,1 miljoner kr.

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.
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Remissyttrande

Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.)

Beslutets genomförande

Enhetschef för Transportgruppen kommer tillsammans med controller se över verksamhetens

kalkyl och budget. Enhetschef för Transportgruppen kommer omhänderta frågan gällande

medarbetare samt avyttring av fordon.

Förvaltningens bedömning

På grund av beslut av sektor utbildning att säga upp avtalet bedömer sektor socialtjänst att det

inte framkommer något mer som kan påverka ärendet.



PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2016-11-03

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

OAN § 114 Dnr OAN.2016.164

Ansökan om utvecklingsmedel för
effektiviseringsåtgärder

Ärendet

Ett växande Ale ställer nya krav på kommunen att förändras i samma takt.
Kommunens budget för 2017 är bygger på att Ale kommun arbetar annorlunda
och mer effektivt så att det finns utrymme att utvecklas. Kommunen ska
finansiera mer av verksamheten direkt och minska hur mycket av investeringar
som finansieras av lån. Det innebär att alla verksamheter behöver se över hur de
kan arbeta mer effektivt.

Det finns ett utvecklingsstöd som kommunen avsatt om 30 miljoner kronor. De
30 miljonerna ska användas under 2017 för utveckling och omställning inför
kommande år.

Sektorn har arbetat intensivt med att hitta förslag på mer effektiva och
gränsöverskridande arbetssätt. Sektorn har valt att främst fokusera på åtgärder
som berör bemanning, sjukskrivningar, att hitta effektiva digitala lösningar samt
hemmaplanslösningar.

Beslutsunderlag

Handlingar

· Tjänsteutlåtande, 2016-10-18.

· Sammanställning av ansökningar om utvecklingsstöd OAN

· Ansökning av utvecklingsmedel nr 1-20

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta
om att tilldela utvecklingsstöd enligt prioriteringsordning i bilaga
"Sammanställning av ansökningar om utvecklingsstöd OAN".

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till sektorns beslutsförslag.

Inga-Lena Lindenau (L) yrkar på att punkt 7 utgår.

Isabell Mörner och Lars Kopp tillstyrker Inga-Lena Lindenaus (L) yrkande.

Ingrid Hellberg (KD) yrkar på att punkt 7 ska kvarstå i nuvarande ordning enligt
sektorns förslag.
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Sammanträdesdatum: 2016-11-03

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Isabell Mörner (M) yrkar bifall till sektorns beslutsförslag punkt 1-6.

Isabell Mörner (M) yrkar på följande prioriteringsordning från punkt 8-20:
8, 9, 10, 11, 19, 14, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektorns förslag punkt 7 och Inga-Lena
Lindenaus (L) yrkande om att punkt 7 utgår och finner att nämnden beslutar
enligt sektorns förslag punkt 7.

Ordförande ställer proposition på sektorns beslutsförslag punkt 1-6 och finner att
nämnden beslutar enligt detsamma.

Ordförande ställer proposition på sektorns förslag punkt 8-20 och Isabell Mörner
(M) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt sektorns beslutsförslag.

Beslut

Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta
om att tilldela utvecklingsstöd enligt prioriteringsordning i bilaga
"Sammanställning av ansökningar om utvecklingsstöd OAN".

Reservation

Isabell Mörner (M), Lars Kopp (M) och Inga-Lena Lindenau (L) reserverar sig till
förmån för Isabell Mörners (M) yrkande och Inga-Lena Lindenaus (L) yrkande.

Ingrid Hellberg (KD) reserverar sig till förmån för Isabell Mörners (M) yrkande.

Protokollsanteckning

Inga-Lena Lindenau (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Inom Liberalerna har vi alltid kämpat för fri företagsamhet och
marknadsekonomi. Vi kan därför inte ställa oss bakom punkt 7 i Sammanställning
av ansökningar om utvecklingsstöd. Vi anser att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden med denna punkt försvårar verksamheten för en redan
utsatt grupp av egenföretagare.

___

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Kommunfullmäktige
Sektorchef
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Sektorchef Ebba Sjöstedt
E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Ansökan om utvecklingsmedel för effektiviseringsåtgärder

Ett växande Ale ställer nya krav på kommunen att förändras i samma takt. Kommunens budget för
2017 är bygger på att Ale kommun arbetar annorlunda och mer effektivt så att det finns utrymme
att utvecklas. Kommunen ska finansiera mer av verksamheten direkt och minska hur mycket av
investeringar som finansieras av lån. Det innebär att alla verksamheter behöver se över hur de kan
arbeta mer effektivt.

Det finns ett utvecklingsstöd som kommunen avsatt om 30 miljoner kronor. De 30 miljonerna ska
användas under 2017 för utveckling och omställning inför kommande år.

Sektorn har arbetat intensivt med att hitta förslag på mer effektiva och gränsöverskridande
arbetssätt. Sektorn har valt att främst fokusera på åtgärder som berör bemanning, sjukskrivningar,
att hitta effektiva digitala lösningar samt hemmaplanslösningar.

Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att tilldela
utvecklingsstöd enligt prioriteringsordning i bilaga "Sammanställning av ansökningar om
utvecklingsstöd OAN".

Ebba Sjöstedt Hanna Henningsson

Sektorchef Nämndsekreterare

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2016-10-18.

· Sammanställning av ansökningar om utvecklingsstöd OAN

· Ansökning av utvecklingsmedel nr 1-20

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Kommunfullmäktige
Sektorchef
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Bakgrund

Ett växande Ale ställer nya krav på kommunen att förändras i samma takt. Kommunens budget för
2017 är bygger på att Ale kommun arbetar annorlunda och mer effektivt så att det finns utrymme
att utveckla Ale. Kommunen ska finansiera mer av verksamheten direkt och minska hur mycket av
investeringar som finansieras av lån. Det innebär att alla verksamheter måste ändra sitt sätt att
arbeta, eftersom pengarna måste användas mer effektivt.

Det finns ett utvecklingsstöd som kommunen avsatt om 30 miljoner kronor. De 30 miljonerna ska
användas under 2017 för utveckling och omställning inför kommande år. Kommunfullmäktige tar
beslut om tilldelning av utvecklingsstöd i december.

Ansökningar

De förslag på åtgärder som sektorn skrivit fram berör ett flertal områden. I förslag till nämndplan
2017 lyfter sektorn att medarbetarna är den i särklass viktigaste resursen och arbetet med att säkra
personalförsörjningen kommer att prioriteras under 2017. Detta knyter även an till det fortsätta
arbetet med "Stolt omsorg - med omtanke och lust".

Alla sektorns verksamhetsområden har på olika sätt utmaningar som handlar om
personalförsörjning. Flera föreslagna åtgärder innebär förändringar gällande bemanning och
organisering. Även försök att arbeta med sjukfrånvaro på nya sätt lyfts fram.

Ett stort åtgärdspaket för individ- och familjeomsorgen ingår för att skapa en stabil organisation
som består av ökad bemanning, omorganisering samt arbete med hemmaplanslösningar. Åtgärder i
form av hemmaplanslösningar har tagits fram inom flera verksamhetsområden.

Sektorns presenterar även ett paket med åtgärder som syftar till att hitta effektiva digitala lösningar
för att rusta organisationen för framtiden.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Sektorns bedömning är att föreslagna åtgärder är nödvändiga för att nämndens verksamheter ska
kunna ställa om och möta befolkningstillväxten och de behov som kommuninvånarna har.

Sektorns bedömning

Sektorn föreslår nämnden att besluta om att ansöka om utvecklingsstöd enligt bifogad skrivelse
"Sammanställning av ansökningar om utvecklingsstöd OAN".



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-12-19

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 251 Dnr KS.2016.392

Utvecklingsstöd 2017

Ärendet

För 2017 har kommunfullmäktige avsatt 30 Mkr för att stödja processerna med
att effektivisera och modernisera förvaltningens arbete. Efter respektive nämnds
beslut har förvaltningsledningen bearbetat ett gemensamt förslag om prioritering
av hela beloppet.

Parallellt med att utnyttja utvecklingsstödet bedrivs arbete med den digitala
agendan inom den ordinarie ramen. Förslaget utgår från ambitionen att höja
takten i utvecklingsarbetet och under 2017 genomföra förändringar som annars
skulle tagit 3-4 år i anspråk.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 december återremitterades ärendet för
förtydligande och sammanläggning av tjänsteutlåtandet och bilaga 1.

Beslutsunderlag

· Kommunstyrelsens beslut 2016-12-19 § 245

· Tjänsteutlåtande, 2016-12-16 Prioritering av utvecklingsstöd 2017 (II)

· Tjänsteutlåtande, 2016-11-28

· Bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, Ale kommun Prioritering av utvecklingsstöd
2017

· Bilaga 2 till tjänsteutlåtandet, Ansökan om utvecklingsmedel för
effektiviseringsåtgärder, kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-11-03 § 72

· Bilaga 3 till tjänsteutlåtandet, tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur
och fritid 2016-10-27

· Bilaga 4 till tjänsteutlåtandet, sammanställning av ansökningar för
utvecklingsstöd 2017 för kultur- och fritidsnämnden, 2016-11-11

· Bilaga 5 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats för nedskrivning av
bokfört värde på utvalda fastigheter för kultur- och fritidsnämnden, 2016-
11-11

· Bilaga 6 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats för tomställda lokaler för
kultur- och fritidsnämnden, 2016-11-11

· Bilaga 7 till tjänsteutlåtandet, sammanställning av ansökningar för
utvecklingsstöd 2017 för sektor kommunstyrelsen

· Bilaga 8 till tjänsteutlåtandet, Ansökan om utvecklingsmedel för
effektiviseringsåtgärder, omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut
2016-11-03 § 114

· Bilaga 9 till tjänsteutlåtandet, tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet
och omsorg 2016-10-18
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-12-19

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

· Bilaga 10 till tjänsteutlåtandet, sammanställning av ansökningar för
utvecklingsstöd 2017 för sektor arbete, trygghet och omsorg, 2016-11-11

· Bilaga 11 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats för pool av
enhetschefer för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, 2016-11-11

· Bilaga 12 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats för karriärstege för
undersköterskor för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, 2016-11-11

· Bilaga 13 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats för
bemanningscontroller för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, 2016-11-
11

· Bilaga 14 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats för digital signering för
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11

· Bilaga 15 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats för digital
dokumentation för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, 2016-11-11

· Bilaga 16 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats för digitalisering
nyckelfria lås för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11

· Bilaga 17 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats digitalisering nattkamera
för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11

· Bilaga 18 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats skolskjuts för
särskoleelever istället för taxiresor för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11

· Bilaga 19 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats alternativa utförare och
alternativ utformning av servicetjänsterna för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11

· Bilaga 20 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats vägledning för
biståndsbedömning för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11

· Bilaga 21 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats sänka sjukfrånvaron
stolt omsorg för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11

· Bilaga 22 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats psykogeriatrisk
avdelning för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11

· Bilaga 23 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats individ- och
familjeomsorg för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11

· Bilaga 24 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats utöka bemanning och
samlokalisering av resurser på individ- och familjesorg för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11

· Bilaga 25 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats översyn av
personförskrivna hjälpmedel för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
2016-11-11

· Bilaga 26 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats arbetsterapeut digitala
hjälpmedel för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11

· Bilaga 27 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats Aktiviteten för
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11

· Bilaga 28 till tjänsteutlåtande, effektiviseringsinsats samordning arbetslösa
ungdomar för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-12-19

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

· Bilaga 29 till tjänsteutlåtande, effektiviseringsinsats kvarboende genom
anpassning av boendemiljön för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
2016-11-11

· Bilaga 30 till tjänsteutlåtande, effektiviseringsinsats bemanningstest Bohus
för omsorg- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11

· Bilaga 31 till tjänsteutlåtandet, Ansökan om utvecklingsmedel 2017 för
effektiviseringsåtgärder, utbildningsnämndens beslut 2016-11-02 § 89

· Bilaga 32 till tjänsteutlåtandet, tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur
och fritid 2016-11-01

· Bilaga 33 till tjänsteutlåtandet, sammanställning av ansökningar för
utvecklingsstöd 2017 för utbildningsnämnden, 2016-11-11

· Bilaga 34 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats grundskola och förskola
för utbildningsnämnden 2016-11-11

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att prioritera
utvecklingsstödet enligt förslag.

Digital teknik

1. Stratsys rektor UBN 500.000 kr

2. Frånvarohantering fritidshem UBN 229.000 kr

3. Hämta och Lämna inom förskola UBN 162.000 kr

4. Servicetjänster - Effektivisering av hemtjänsten OAN 300.000 kr

5. Nattkamera OAN 1.265.000 kr

6. Nyckelfria lås OAN 1.266.000 kr

7. Digital dokumentation OAN 592.000 kr

8. Digital signering OAN 700.000 kr

9. Min sida KS 500.000 kr

10. Fastighetsdatabas KS 500.000 kr

11. Kost databas Matilda KS 75.000 kr

12. Anställningar Timanställningar KS 300.000 kr

13. IT stöd för hantering av stora projekt SBN 1.200.000 kr

14. Digitaliserade styrdokument SBN 400.000 kr

Verksamhetsutvecklingen baserat på ”best practice”

1. IFO - hemmaplanslösningar OAN 3.900.000 kr

2. Psykogeriatrisk avdelning OAN 620.000 kr

3. Hälsocoach OAN 505.000 kr



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-12-19

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Justeringar i verksamheten

1. Omställning inför läsåret 2017/2018 UBN 9.236.000 kr

2. Mottagning av ensamkommande barn OAN 5.500.000 kr

3. Omställning inför 2017 KS 1.300.000 kr

Gränsöverskridande samverkan för effektivare service

1. Skolskjuts OAN 250.000 kr

2. Bemanningsenhet gemensam för förvaltningen KS 700.000 kr

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
utbildningsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden ges minskade
lokalkostnader under 2017 i avvaktan på en ny intern hyresmodell med 3 253 401
respektive 578 000 kronor. Den minskade hyresintäkten minskar det överskott
som komponentavskrivningsmodellen annars skulle inneburit inom
kommunstyrelsens ansvarsområde.

Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Paula Örn (S) och Dennis
Ljunggren (S) bifall till kommunstyrelsensbeslutsförslag.

Mikael Berglund (M) yrkar följande:

Punkten skolskjuts OAN är otydlig med avseende på investeringsäskande och hur de insparade
pengarna ska fördelas mellan Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och UBN varför vi yrkar
på att denna beslutspunkt lyfts ut och kommer tillbaks till kommunstyrelsen tydligaregjorda.

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

Robert Jansson (SD) yrkar följande poster stryks:

Ansvar Motivering Summa

Omställning av
mottagarverksamheten för
ensamkommande barn

Kommunen har vetat om att
ersättningen ifrån
migrationsverket kommer att
sänkas en tid. Detta ska lösas
och ska inte dras ut på tiden.

5500 000

Hälsocoach Grundorsaken måste först
behandlas vilket är en för dålig
grundbemanning.

505 000



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-12-19

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Ansvar Motivering Summa

Omställning – tjänster
avvecklas

Detta ska kunna lösas inom
ordinarie ram

1300000

 

Robert Jansson (SD) yrkar följande tillägg av poster:

Ansvar Motivering Summa

Bemanningstest inom
hemtjänsten i Bohus. Högre
grundbemanning

En högre grundbemanning tror
vi är lösningen för att komma
tillrätta med höga
sjukskrivningstal.

1 487 000,00

Anställa en poolchef som
kan täcka upp för
sjukfrånvaro och glapp i
rekrytering samt minska
behov av konsulter

Att våra medarbetare alltid har
en chef att vända sig till tror vi
är A och O för att få
kontinuitet i arbetet.

760 000,00

Tillsätta resurs som
samordnar och följer upp
personförskrivna
hjälpmedel

Att på ett effektivt sätt prova
ut, följa upp och återta
hjälpmedel.

100 000,00

Införa "Karriärstegen" för
undersköterskor inom
äldreomsorgen

Att kunna behålla och utveckla
kompetens tror vi är viktigt för
att minska behovet av
nyrekrytering samt öka
attraktiviteten för Ale som
arbetsgivare.

130 000,00

Vidareutbildning barnskötare Att kunna utbilda barnskötare
till förskollärare och på så vis
skapa en karriärstege.
Kommunen som arbetsgivare
blir mer attraktiv.

670 000

Anställa en person som
samordnar arbetet med att
etablera arbetslösa
ungdomar inom kommunen

Uppdraget innefattar stöd till
individen för att nå ökad
anställningsbarhet.

800 000,00

Möta kommande
målgruppsökning

Del av ansökan. Där sektorn
får viss kompensation för att
kunna behålla kompetens. 6,5
tjänst besparas.

3358000



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-12-19

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

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

Rose-Marie Fihn (L) yrkar bifall till Mikael Berglunds ändringsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på Mikael Berglunds (M) ändringsyrkande och
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.

Ordförande ställer proposition på Robert Janssons (SD) yrkanden och finner att
kommunfullmäktige avslår dem.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att prioritera utvecklingsstödet enligt förslag.

Digital teknik

15. Stratsys rektor UBN 500.000 kr

16. Frånvarohantering fritidshem UBN 229.000 kr

17. Hämta och Lämna inom förskola UBN 162.000 kr

18. Servicetjänster - Effektivisering av hemtjänsten OAN 300.000 kr

19. Nattkamera OAN 1.265.000 kr

20. Nyckelfria lås OAN 1.266.000 kr

21. Digital dokumentation OAN 592.000 kr

22. Digital signering OAN 700.000 kr

23. Min sida KS 500.000 kr

24. Fastighetsdatabas KS 500.000 kr

25. Kost databas Matilda KS 75.000 kr

26. Anställningar Timanställningar KS 300.000 kr

27. IT stöd för hantering av stora projekt SBN 1.200.000 kr

28. Digitaliserade styrdokument SBN 400.000 kr

Verksamhetsutvecklingen baserat på ”best practice”

4. IFO - hemmaplanslösningar OAN 3.900.000 kr

5. Psykogeriatrisk avdelning OAN 620.000 kr

6. Hälsocoach OAN 505.000 kr



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-12-19

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Justeringar i verksamheten

4. Omställning inför läsåret 2017/2018 UBN 9.236.000 kr

5. Mottagning av ensamkommande barn OAN 5.500.000 kr

6. Omställning inför 2017 KS 1.300.000 kr

Gränsöverskridande samverkan för effektivare service

3. Skolskjuts OAN 250.000 kr

4. Bemanningsenhet gemensam för förvaltningen KS 700.000 kr

Kommunfullmäktige beslutar att utbildningsnämnden respektive kultur- och
fritidsnämnden ges minskade lokalkostnader under 2017 i avvaktan på en ny
intern hyresmodell med 3 253 401 respektive 578 000 kronor. Den minskade
hyresintäkten minskar det överskott som komponentavskrivningsmodellen annars
skulle inneburit inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Reservation

Mikael Berglund (M), Isabell Mörner (M), Carina Fontenay (M), Lennarth Nilsson
(M), Maj Holmström (M), Kajsa Nilsson (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (M),
Åke Johansson (M), Daniel Mörner (M), Elena Fridfelt (C), Åke Niklasson (C),
Sune Rydén (KD), Jonatan Sundeen (KD), Rose-Marie Fihn (L) och Klas Nordh
(L) reserverar sig emot beslutet att avslå Mikael Berglunds (M) yrkande.

Robert Jansson (SD), Rune Karlsson (SD), Lennie Kjellman (SD), Hanna Tjusling
(SD) och Kennet Sandow (SD) reserverar sig emot beslutet att avslå Robert
Janssons (SD) yrkanden.

Protokollsanteckning

Klas Nordh (L) har inkommit med följande protokollsanteckning:

· Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och måste
därför beredas bästa möjliga förutsättningar att fatta beslut.

· För att ge fullmäktiges ledamöter rätt förutsättningar att fatta beslut är det
grundläggande att samtliga ledamöter bereds möjlighet att ta del av relevanta
handlingar samt föreliggande beslutsförslag från beredande nämnd, i detta
fall kommunstyrelsen, i rimlig tid innan beslutet.

· Beslutsunderlaget fastlades i detta fall vid ett extra kommunstyrelsemöte 30
minuter innan kommunfullmäktigs möte började och efter gruppmöten.



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-12-19

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

· Kommunstyrelsens ledamöter delgavs utskrivet protokoll under första delen
av sittande kommunfullmäktige.

· Övriga kommunfullmäktigeledamöter fick inte del av beslutsförslaget
(kommunstyrelsens protokoll) förrän i direkt anslutning till att ärendet
behandlades och det digitala underlaget uppdaterades.

Hantering så som skett ger inte ledamöterna i kommunfullmäktige förutsättningar
att fatta välavvägda beslut eller till eftertanke.

Hanteringen tyder på brister i respekten för kommunfullmäktiges roll som
kommunens högsta beslutande organ och en missuppfattning om
kommunstyrelsens roll som beredande organ.

___

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Ekonomichef
Respektive nämnd

För kännedom

Förvaltningsledningen













Ursprunglig överenskommelse tom vt-20:

Uppdrag Transportgruppen 4 st skolkörningar (+1 uppdrag som utförs av Byvägens barnboende)

Beräkningsgrunder priskalkyl:

1,0 åa chaufför, nettokostnad lön/bidrag från AF
0,05 åa samordnare
Vikariekostnader 6%
Lokalhyra 10%
Reparation- och underhåll, 2017 års kostnader fördelat på 7,5 fordon
Fortbildning, 3 tkr/åa
Fordonsskatt, uppskattad kostnad för 1 fordon
Övriga kostnader 10% (arbetskläder, datorer, mobiltelefoni mm)
Drivmedel, 2017 års utfall fördelat på 7,5 fordon
Fordonshyra, leasing eller kapitaltjänst, faktiskt snittkostnad samtliga fordon på enheten
OH-kostnad 20 tkr

Debitering av ”vinst” beräknad på netto uppskattad alternativkostnad för taxi-resor jämfört med
kostnad för uppdrag från Transportgruppen.

*Utöver ovanstående 4 uppdrag har även Byvägens barnboende utfört en körning till XXX.
Debitering UBN 8.313 kr/månad (91.443 kr/år) + ”vinst” 9.992 kr (54.912 kr/år)

Förutsättningar from ht-20:

Uppdrag Transportgruppen 7 st skolkörningar (+1 uppdrag Byvägen?)

Beräkningsgrunder priskalkyl:

0,75 åa chaufför, nettokostnad lön/bidrag från AF
0,05 åa samordnare
Vikariekostnader 6%
Lokalhyra 10%
Reparation- och underhåll baserat på historiskt utfall, fördelat på samtliga fordon
Fortbildning, 3 tkr/åa
Fordonsskatt baserat på snittkostnad för samtliga fordon
Övriga kostnader 10% (arbetskläder, datorer, mobiltelefoni mm)
Drivmedel faktiskt kostnad per uppdrag/körsträcka
Fordonshyra, leasing eller kapitaltjänst, faktiskt snittkostnad för bil respektive buss
OH-kostnad enhet 4%

Debitering av ”vinst” 600 tkr/år enligt ursprunglig överenskommelse mellan sektor ATO resp. UBN



Kostnadsberäkning Transportgruppen:

  bil buss

2018 2020:1 2020:2

Personalkostnad chaufför, 1,0 åa/0,75 åa 382 104 284 724 284 724

Personalkostnad samordnare, 0,05 åa 28 870 32 059 32 059

Vikariekostnad, 6% 22 926 17 083 17 083

Bidrag FK -225 600 -131 200 -131 200

Lönekostnader 208 300 202 667 202 667

     

Hyra 22 600 25 625 25 625

Rep underhåll mask/inv 19 185 13 088 13 088

Kurs o konferens 3 000 3 000 3 000

Drivmedel 28 793 25 635 19 705

Fordonsskatt 7 308 4 606 4 606

Leasingbilar 65 589 44 941 92 703

Övriga kostnader 6 500 11 683 11 683

OH Enhetskostnader 20 000 15 525 17 198

Övrigt 172 976 144 103 187 608

     

TOTALT 381 276 346 770 390 275

* Kostnad drivmedel i ovan kalkyl beräknad på snitt för 7 aktuella uppdrag. I kalkyl per uppdrag
istället beräknat på faktiskt kostnad.



Debitering nuvarande uppdrag, tom vt-20:

tom vt-20
per mån

(11 mån/år) per år

     

Buss 1 27 288 300 168

Buss 2 35 955 395 505

Stora Holm o Lerum 38 075 418 825

Trekunga special 19 046 209 506

  120 364 1 324 004

     

Debitering "vinst" 45 611 501 721

     

Total debitering 165 975 1 825 725

     

Snittkostnad/uppdrag   456 431

Förslag debitering from ht-20

from ht-20
per mån

(11 mån/år) per år

Buss 1 35 498 390 474

Buss 2 35 461 390 074

Bil 1 30 557 336 125

Bil 2 32 490 357 390

Bil 3 30 320 333 521

Bil 4 32 759 360 345

Bil 5 31 497 346 466

228 582 2 514 395

Debitering "vinst" 54 545 600 000

Total debitering 292 700 3 114 395

Snittkostnad/uppdrag 444 914



Buss 1      

Kostnadsberäkning 75% Beräkning drivmedel

Personalkostnad chaufför, 0,75 åa. 284 724 Antal dagar/läsår 178

Personalkostnad samordnare, 0,05 åa 32 059 Körsträcka ToR/dag 82,80

Vikariekostnad 6% 17 083 Bränsleåtgång L/ mil 0,90

Bidrag FK -131 200 Bränsleåtgång L/dag 7,45

Lönekostnader totalt 202 667 Bränslepris/L ( medel ) 15,00

Bränslekostnad kr/dag 111,78

Bränsle L/läsår (178 dagar) 1 326,46

Lokalhyra 25 625 Bränslekostnad kr/läsår 19 896,84

Rep underhåll mask/inv. 13 088 Körsträcka/läsår 14 738,40

Kurs o konferens 3 000

Fordonshyra alt Leasingkostnad 92 703

Drivmedel 19 897

Fordonsskatt 4 606

Övriga kostnader 11 683

OH enhetskostnader, 4% 17 205

Övrigt totalt 187 807

Totalt 390 474 kr

Buss 2        

Kostnadsberäkning 75% Beräkning drivmedel

Personalkostnad chaufför, 0,75 åa. 284 724 Antal dagar/läsår 178

Personalkostnad samordnare, 0,05 åa 32 059 Körsträcka ToR/dag 81,20

Vikariekostnad 6% 17 083 Bränsleåtgång L/ mil 0,90

Bidrag FK -131 200 Bränsleåtgång L/dag 7,31

Lönekostnader totalt 202 667 Bränslepris/L ( medel ) 15,00

Bränslekostnad kr/dag 109,62

Bränsle L/läsår (178 dagar) 1 300,82

Lokalhyra 25 625 Bränslekostnad kr/läsår 19 512,36

Rep underhåll mask/inv. 13 088 Körsträcka/läsår 14 453,60

Kurs o konferens 3 000

Fordonshyra alt Leasingkostnad 92 703

Drivmedel 19 512

Fordonsskatt 4 606

Övriga kostnader 11 683

OH enhetskostnader, 4% 17 190

Övrigt totalt 187 407

Totalt 390 074 kr



Bil 1        

Kostnadsberäkning 75% Beräkning drivmedel

Personalkostnad chaufför, 0,75 åa. 284 724 Antal dagar/läsår 178

Personalkostnad samordnare, 0,05 åa 32 059 Körsträcka ToR/dag 82,40

Vikariekostnad 6% 17 083 Bränsleåtgång L/ mil 0,70

Bidrag FK -131 200 Bränsleåtgång L/dag 5,77

Lönekostnader totalt 202 667 Bränslepris/L ( medel ) 15,00

Bränslekostnad kr/dag 86,52

Bränsle L/läsår (178 dagar) 1 026,70

Lokalhyra 25 625 Bränslekostnad kr/läsår 15 400,56

Rep underhåll mask/inv. 13 088 Körsträcka/läsår 14 667,20

Kurs o konferens 3 000

Fordonshyra alt Leasingkostnad 44 941

Drivmedel 15 401

Fordonsskatt 4 606

Övriga kostnader 11 683

OH enhetskostnader, 4% 15 115

Övrigt totalt 133 459

Totalt 336 125 kr

Bil 2        

Kostnadsberäkning 75% Beräkning drivmedel

Personalkostnad chaufför, 0,75 åa. 284 724 Antal dagar/läsår 178

Personalkostnad samordnare, 0,05 åa 32 059 Körsträcka ToR/dag 191,80

Vikariekostnad 6% 17 083 Bränsleåtgång L/ mil 0,70

Bidrag FK -131 200 Bränsleåtgång L/dag 13,43

Lönekostnader totalt 202 667 Bränslepris/L ( medel ) 15,00

Bränslekostnad kr/dag 201,39

Bränsle L/läsår (178 dagar) 2 389,83

Lokalhyra 25 625 Bränslekostnad kr/läsår 35 847,42

Rep underhåll mask/inv. 13 088 Körsträcka/läsår 34 140,40

Kurs o konferens 3 000

Fordonshyra alt Leasingkostnad 44 941

Drivmedel 35 847

Fordonsskatt 4 606

Övriga kostnader 11 683

OH enhetskostnader, 4% 15 933

Övrigt totalt 154 724

Totalt 357 390 kr



Bil 3        

Kostnadsberäkning 75% Beräkning drivmedel

Personalkostnad chaufför, 0,75 åa. 284 724 Antal dagar/läsår 178

Personalkostnad samordnare, 0,05 åa 32 059 Körsträcka ToR/dag 69,00

Vikariekostnad 6% 17 083 Bränsleåtgång L/ mil 0,70

Bidrag FK -131 200 Bränsleåtgång L/dag 4,83

Lönekostnader totalt 202 667 Bränslepris/L ( medel ) 15,00

Bränslekostnad kr/dag 72,45

Bränsle L/läsår (178 dagar) 859,74

Lokalhyra 25 625 Bränslekostnad kr/läsår 12 896,10

Rep underhåll mask/inv. 13 088 Körsträcka/läsår 12 282,00

Kurs o konferens 3 000

Fordonshyra alt Leasingkostnad 44 941

Drivmedel 12 896

Fordonsskatt 4 606

Övriga kostnader 11 683

OH enhetskostnader, 4% 15 015

Övrigt totalt 130 854

Totalt 333 521 kr

Bil 4        

Kostnadsberäkning 75% Beräkning drivmedel

Personalkostnad chaufför, 0,75 åa. 284 724 Antal dagar/läsår 178

Personalkostnad samordnare, 0,05 åa 32 059 Körsträcka ToR/dag 207,00

Vikariekostnad 6% 17 083 Bränsleåtgång L/ mil 0,70

Bidrag FK -131 200 Bränsleåtgång L/dag 14,49

Lönekostnader totalt 202 667 Bränslepris/L ( medel ) 15,00

Bränslekostnad kr/dag 217,35

Bränsle L/läsår (178 dagar) 2 579,22

Lokalhyra 25 625 Bränslekostnad kr/läsår 38 688,30

Rep underhåll mask/inv. 13 088 Körsträcka/läsår 36 846,00

Kurs o konferens 3 000

Fordonshyra alt Leasingkostnad 44 941

Drivmedel 38 688

Fordonsskatt 4 606

Övriga kostnader 11 683

OH enhetskostnader, 4% 16 047

Övrigt totalt 157 678

Totalt 360 345 kr



Bil 5        

Kostnadsberäkning 75% Beräkning drivmedel

Personalkostnad chaufför, 0,75 åa. 284 724 Antal dagar/läsår 178

Personalkostnad samordnare, 0,05 åa 32 059 Körsträcka ToR/dag 135,60

Vikariekostnad 6% 17 083 Bränsleåtgång L/ mil 0,70

Bidrag FK -131 200 Bränsleåtgång L/dag 9,49

Lönekostnader totalt 202 667 Bränslepris/L ( medel ) 15,00

Bränslekostnad kr/dag 142,38

Bränsle L/läsår (178 dagar) 1 689,58

Lokalhyra 25 625 Bränslekostnad kr/läsår 25 343,64

Rep underhåll mask/inv. 13 088 Körsträcka/läsår 36 134,00

Kurs o konferens 3 000

Fordonshyra alt Leasingkostnad 92 703

Drivmedel 25 344

Fordonsskatt 4 606

Övriga kostnader 11 683

OH enhetskostnader, 4% 15 513

Övrigt totalt 143 800

Totalt 346 466 kr



Effektiviseringsinsats

Aktuell verksamhet:

Beskriv syfte och mål med insatsen:

Beskrivning av insatsen:

Analys:

Beskriv förväntad effekt (ekonomisk effekt och annan effekt):

Konsekvenser:

Beskriv konsekvenser för brukare och organisation:

Funktionshinder

Minska skolskjutskostnaderna för UKF genom att transportgruppen inom funktionshinder övertar 

transporten av eleverna.

Det ligger i kommunens kompetens att se till att skolbarn kommer till skolan. Så länge inte någon avgift tas 

ut för transporten bedrivs ingen taxiverksamhet och därför behövs inget tillstånd. Transportgruppen inom 

funktionshinder har transporterat deltagare inom den egna verksamheten under några år med stora 

besparingar som följd. Transportgruppen kommer att behöva köpa in två minibussar och därefter anställa 

två chaufförer. Rekryteringen hanterar funktionshinder. Fordonen måste köpas in som en 

engångsinvestering eftersom leasade fordon inte får drivas på EcoPar-bränslet som kommunens avfallsbilar 

använder. Elever körs därefter till och från skolan.

Kostnaden för skolskjutsar uppskattas till 2,5 Mkr årligen. Köps två större fordon in á 0,6 Mkr styck dvs 1,2 

Mkr totalt är detta en engångssumma. Därefter tillkommer löner och driftskostnader för fordonen 

sammantaget på 1 Mkr årligen. Fordonen bör bytas ut vart femte år. Det gör att avskrivningen blir 1,2 

Mkr/5= 250. 000 kr per år. Sammantaget minskar kostnaderna från 2,5 Mkr till (1+ 0,25) 1,25 Mkr en 

besparing med minst 1,25 Mkr årligen beroende på avskrivningstakten.

Brukarna kommer att få en stabilare resa till och från skolan med en kontinuitet och stabilitet som passar 

bättre efter skolans tider då körningarna flexibelt kan anpassas. Försiktigt kan de elever som vill busstränas 

till att bli mera självständiga i samhället med hjälp av transportgruppen i elevernas egen takt. 

Driftskostnaderna hålls nere då fordonen kan användas till andra transporter under lov och övriga ledigheter 

som den verksamheten då betalar för.



Genomförande:

Tidplan, uppföljning av effekter och konsekvenser

Ekonomiska förutsättningar beskrivs på nästa sida

Leveranstiden för nya fordon som behövs i detta sammanhang är från 6 månader från beställningsdatum. 

Kommer beslutet under hösten 2016 kan driftstagandet ske till höstterminen 2017. Uppföljningen av det 

ekonomiska utfallet kommer enkelt att kunna göras då verksamheten är i drift. Konsekvensen kan bli att den 

eventuella taxiverksamhet som beställs externt idag blir utan uppdrag och besvära sig. Kommunen är dock 

inte skyldig att beställa resor från taxi.



Ekonomi:

Specificera de kostnader insatsen medför (Kr):

Personalkostnad 850 000

Lokalkostnad

Övrig kostnad 400 000

Ev. intäkt (-)

Summa: 1 250 000

Specificera de eventuella investeringar insatsen medför (Kr):

Investering A 600 000

Investering B 600 000

Investering C

Investering D

Summa: 1 200 000

Beskriv den ekonomiska effekten (minskade kostnaden) av insatsen och när den inträffar:

Beskriv den ekonomiska nettoeffekten av insatsen:

Plus 1,24 Mkr för kommunen som helhet. 

När väl transportgruppen hanterar transporten av särskolans elever kommer den minskade sammanlagda 

kostnaden för kommunen att bli minst 1,25 Mkr. Den minskade kostnaden inträder från och med augusti 

2017. Funktionshinderverksamheten behöver ett tilläggsanslag med 1,25 Mkr med indexuppräkning årligen 

för ökade bränslepriser och reparationskostnader med mera.



Verksamhetsområde Funktionshinder – Funktionsstöd
Version: 2019-03-06
Handläggare: Anette Olsson

Verksamhetsbeskrivning Transportgruppen

Transportgruppen startades 2012 som en del av Arbetsmarknadsenheten. Verksamhetens syfte är att
minska arbetslösheten genom att erbjuda stödanställning till personer som står långt från
arbetsmarknaden för utförandet av interna transportuppdrag inom Ale kommun.

Huvuduppdragen är interna arbetsresor för brukare inom daglig verksamhet LSS samt skolresor för
elever på särskolegymnasium. Transportgruppen har även vissa andra transport- och serviceuppdrag
såsom t.ex. återvinning, bilvård och läkemedelstransporter utifrån skriftlig överenskommelse. I mån av
tid och tillgängliga resurser, hjälper Transportgruppen till med andra uppdrag inom sektor ATO.
Vissa medarbetare fungerar även som stödresurs genom att utföra arbetsuppgifter tillsammans med
brukare under handledning från personal på Kompassen Östan-syd.

Transportgruppen har en aktiv samverkan med daglig verksamhet och för vissa uppdrag krävs även
samverkan med Internservice.

Transportgruppen erbjuder tidsbegränsad anställning för personer med långtidsarbetshet som
hänvisas via Arbetsförmedlingen. Anställning sker enligt BEA-avtalet (Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser) t.ex. Lönebidrag eller Nystartsjobb.

Målet är att fungera som en sluss, så att medarbetarna i Transportgruppen utvecklar sin
arbetsförmåga och anställningsbarhet och får stöd vidare ut i arbetslivet.

Verksamhetens innehåll

Transportgruppens huvuduppdrag är att utföra olika transportuppdrag för kommunens verksamheter
t.ex. skolkörningar för sektor UKF, interna arbetsresor, körning till gruppaktivitet, varutransporter.
Verksamheten utför även flera andra kommunala serviceuppdrag såsom bilvård, återvinning och
medicinleveranser.

Vad innebär det att arbeta i Transportgruppen

Arbetet i Transportgruppen är omväxlande och förmåga att vara flexibel krävs. Den enskilde utför
individuellt anpassade arbetsuppgifter inom ramen för verksamhetens yrkesområden. Det krävs
intresse för yrkesområdet samt att den enskilde kan vistas i en rörlig och öppen miljö. Det finns
utrymme för flera olika inriktningar inom området, såsom fokus på transportkörningar, fokus på
brukarstöd och blandade uppgifter. För att få en stödanställning i Transportgruppen krävs körkort och
ett gott bemötande.
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Socialnämnden

Revidering av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom

hemtjänsten (LOV)

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna det reviderade förfrågningsunderlaget för
valfrihetssystem inom hemtjänsten (LOV).

Socialnämnden beslutar att det reviderade förfrågningsunderlaget träder ikraft 2021-07-01.

Sammanfattning

Ale kommun har sedan 2011 beslut om att införa LOV enligt lagen (2008:962) om
valfrihetssystem, LOV, inom området omsorgs- och serviceinsatser. Syftet med att införa
LOV är att kunna erbjuda personer med biståndsbeslutad hemtjänst i Ale kommun ett större
utbud av utförare att välja mellan.

Förfrågningsunderlaget beskriver de förutsättningar, villkor och regler som gäller för de
utförare som avser att erbjuda omsorgs- och serviceinsatser inom ramen för LOV i Ale
kommun.

Revideringen av förfrågningsunderlaget syftar till att tydliggöra de krav och förutsättningar
som gäller för utförare enligt LOV i Ale kommun samt att det ska överensstämma med de
krav som gäller för den kommunala hemtjänsten.

Ebba Gierow Shanaz Ghader

Sektorchef Enhetschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Revidering av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten

(LOV), 2021-05-21

Förfrågningsunderlag LOV, reviderat 2021
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Planeringssekreterare arbetsmiljö och kommunikation

För kännedom:

Verksamhetschef ordinärt boende
Socialt ansvarig samordnare
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Ärendet

Ale kommun har sedan 2011 beslut om att införa LOV enligt lagen (2008:962) om
valfrihetssystem, LOV, inom området omsorgs- och serviceinsatser. Syftet med att införa
LOV är att kunna erbjuda personer med biståndsbeslutad hemtjänst i Ale ett större utbud av
utförare att välja mellan.

Förfrågningsunderlaget beskriver de förutsättningar, villkor och regler som gäller för de
utförare som avser att erbjuda omsorgs- och serviceinsatser inom ramen för LOV i Ale
kommun. Utförare ska godkännas av nämnden.

Ekonomisk bedömning

Förfrågningsunderlaget i sig utgör ingen grund för ökade kostnader för kommunen. Vid
ansökan från potentiell utförare utgörs den ekonomiska påverkan i form av arbetstid för
tjänstemän för att utreda och bedöma ansökan samt fullgöra det uppföljningsansvar som
beskrivs i förfrågningsunderlaget. Gällande ersättning till godkända utförare beskrivs detta i
ersättningsmodellen för LOV hemtjänst (se ärende S.N 2021.85).

Invånarperspektiv

De kommuninvånare som berörs av förfrågningsunderlaget är framför allt äldre personer med
beviljad hemtjänstinsats. Detta under förutsättning att någon utförare ansöker om och
godkänns som utförare enligt LOV i Ale kommun.

Hållbarhetsperspektivet

Utförare enligt LOV ska enligt förfrågningsunderlaget förhålla sig till kommunens energi-
och klimatstrategi och på anmodan från kommunen kunna beskriva hur man bidrar för att
målen i strategin ska uppnås.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats i utformningen av förfrågningsunderlaget.

Remissyttrande

Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Beslutets genomförande

Efter beslut av nämnden behöver förfrågningsunderlaget tillgängliggöras för potentiella
utförare via www.ale.se och eventuella andra forum där kommunen annonserar. Ansökningar
som inkommer behandlas av socialt ansvarig samordnare, SAS.
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Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att det nu reviderade förfrågningsunderlaget tydliggör de krav
och förutsättningar som gäller för utförare enligt LOV i Ale kommun. Det har uppdaterats
utifrån tillkomna krav och lagstiftning och motsvarar nu de krav som gäller för den
kommunala hemtjänsten.
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1 Inledning och syfte 

Ale kommun har sedan 2011 beslut om att införa LOV enligt Lag (2008:962) om 

valfrihetssystem inom området omsorgs- och serviceinsatser. Syftet med att införa LOV är 

att kunna erbjuda personer med biståndsbeslutad hemtjänst i Ale ett större utbud av utförare 

att välja mellan. 

Ale kommun beskriver förutsättningar, villkor och regler för utförare i detta 

förfrågningsunderlag. För samtliga utförare gäller att de krav som ställs i detta 

förfrågningsunderlag ska uppfyllas. 

Ale kommun ser fram emot er ansökan. 

1.1 Ale kommun 

Tack vare den starka befolkningstillväxten är Ale en attraktiv kommun för både människor 

och företag. Vid 2020-12-31 bodde 31 868 invånare i kommunen.  

Ale har funnits som kommun sedan 1974, då Nödinge, Starrkärrs och Skepplanda 

kommuner slogs ihop. Då bodde här 20 558 personer. I dag är Ale Sveriges 85:e största 

kommun med den största tillväxten i Västsverige under 2016. 

Att så många vill bo i Ale beror till stora delar på hur enkel pendlingen har blivit. 2012 

fick Ale fem pendeltågsstationer när järnvägen blev dubbelspårig. Samtidigt blev 

utbyggnaden av väg E 45 klar och inflyttningen tog fart. 

1.2 Nämndens ansvar för hemtjänst 

Beslut om hemtjänstinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) fattas av socialsekreterare. 

 

1.3 Kundvalet 

Kundval innebär att den enskilde själv får välja vem som ska utföra beviljad 

hemtjänstinsats. Den enskilde kan välja mellan olika utförare som godkänts av nämnden. 

Kommunen kan inte garantera att utföraren får några kunder. 

 

1.4 Kundvalets omfattning 

Kundvalet omfattar serviceinsatser, personlig omvårdnad samt delegerade och/eller 

instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. 
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1.5 Geografiskt område 

Ale kommun utgör ett geografiskt område. Avtalet innebär att utförarna ska utföra 

biståndsbedömda uppdrag hos alla omsorgstagare i kommunen som valt denne. 

 

2 Tider på dygnet. 

2.1 Omsorgsinsatser 

Omsorgsinsatser utförs alla årets dagar mellan klockan 6 - 23. 

Nattinsatser utförs av kommunens nattpatrull mellan klockan 23 – 6 alla dagar i veckan. 

Det finns möjlighet att, mellan utförare, göra överenskommelser kring insatser hos 

omsorgstagare som ligger utanför tiden 06-23 om kontinuiteten för enskild förstärks. 

Denna överenskommelse ska alltid meddelas kommunens socialsekreterare. 

Insatser i samband med vård i livets slut ska utföras under hela dygnet.  

 

2.2 Serviceinsatser  

Serviceinsatser ska endast erbjudas av utföraren på helgfria vardagar mellan kl. 8-17. 

 

2.3 Ickevalsalternativ  

Om den enskilde inte vill eller kan välja utförare utses Ale kommun som utförare av 

hemtjänstuppdraget. 

 

3 Godkännande av utförare  

3.1 Ansökan och administrativa krav 

För att lämna anbud, ska sökande registrera sig och lämna ansökan elektroniskt via: 

http://www.kommersannons.se/elite/. 

Den e-postadress som anbudsgivaren använt vid registrering av kontot i systemet kommer 

att användas av kommunen vid all kommunikation mellan kommunen och sökanden.  

Det är kostnadsfritt att ansöka. 
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3.2 Begäran om upphandlingssekretess  

Uppgifter som begärs sekretessbelagda i anbudsgivarens anbud, med hänvisning till 31 kap. 

16 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400), bifogas till anbudet med motivering till 

varför sekretess begärs. 

Garantier om att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan inte ges. En myndighets 

sekretessbeslut kan överklagas. 

3.3 Handläggning av ansökan 

3.3.1 Allmänt 

Ansökan om att få bli utförare av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun kan lämnas 

in löpande. Inkommen ansökan registreras. I handläggning ingår kontroll av att ansökan är 

korrekt och komplett besvarad och inte innehåller förbehåll, att sökande uppfyller de krav 

som anges i förfrågningsunderlaget och att samtliga krav har accepterats av den sökande. 

Om ansökan inte är komplett kommer komplettering att begäras in. Som en del av 

handläggningen kan kommunen kalla till ett möte för att gå igenom ansökan och inskickat 

underlag. Syftet med mötet är att säkerställa att utföraren kommer att klara de krav som 

uppges i förfrågningsunderlaget. 

För ansökningar där inte samtliga krav uppfylls som anges i förfrågningsunderlaget, trots 

komplettering, kommer kommunen att avslå ansökan. Kommunen kommer också att göra en 

referenstagning på företaget. Negativa referenser kan innebära att ansökan avslås. 

Kommunen förbehåller sig rätten att själv utse referenser eller att använda sig av egna 

erfarenheter av utföraren. För nybildade företag kan undantag göras. 

En ansökan behandlas av kommunen och besked lämnas inom tre månader. 

 

3.3.2 Behandling av personuppgifter   

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, (GDPR). Det 

innebär att sökanden godkänner att information lagras och bearbetas i kommunens register. 

Rätt att begära utdrag och rättelser finns. 

3.4 Kapacitetstak och (listningstak) 

Utföraren har i anbudet möjlighet att begränsa sig till ett visst antal uppdrag angivet i timmar 

per månad, ett så kallat kapacitetstak. Vid förändring av kapacitetstak anmäls detta till 

kommunen som godkänner eller avslår. 
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3.5 Krav på sökanden 

Kraven som ställs på en sökande i detta förfrågningsunderlag är tvingande. För att en 

ansökan ska bli kvalificerad måste dessa krav uppfyllas. Om ett krav inte uppfylls eller om 

information saknas som verifierar att kravet uppfyllts kommer kommunen att begära ett 

förtydligande eller komplettering. Om ansökan trots detta inte uppfyller samtliga ställda krav 

kommer ansökan att avslås med motivering. 

En sökande intygar att krav uppfylls genom beskrivning och verifiering. Filer får bifogas. 

Hänvisning till internet eller motsvarande accepteras inte. 

Följande handlingar ska bifogas ansökan för att påvisa att utföraren uppfyller ovanstående 

krav: 

• Godkänt tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg)  

• Beskrivning av verksamhetens mål samt måluppföljning 

• Beskrivning av kvalitetsarbete enligt verksamhetens kvalitetsledningssystem, 

inklusive: 

o Rutin för synpunkter och klagomål 

o Rutin för avvikelser 

o Rutin för rapporteringsskyldighet 

o Rutin för dokumentation 

o Rutin för när omsorgstagare ej är anträffbar 

o Rutin för arbete mot våld i nära relation 

• Redogörelse för hur personalens tillgång till arbetsledning säkerställs 

• Redogörelse för hur kompetensutveckling och handledning för personal säkerställs. 

• Redogörelse över befintlig bemanning 

• Kompetenssammanställning för befintlig personal 

• Beskrivning av hur verksamhetens kompetensförsörjning säkerställs 

• Sammanställning av ledningspersonalens och verksamhetsansvariges kompetens 

• Sammanställning av utförarens referenser ifrån likvärdiga uppdrag 

3.6 Skatter och avgifter 

3.6.1 Lagstadgade skyldigheter 

Företaget ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och 

betalningar av sociala avgifter och skatter i Sverige. Utföraren ska under hela avtalstiden 

fullfölja sina betalningar av sociala avgifter och skatter i Sverige. Ale kommun kommer 

kontrollera denna uppgift mot Skatteverket. Registreringsbevis från bolagsverket F-

Skattsedel samt tillstånd från IVO ska bifogas ansökan. 
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3.6.2 Arbetsmiljöansvar  

Utföraren ansvarar för att gällande lagar inom arbetsrätten följs och att arbetsmiljölagen 

upprätthålls. I detta avtal innebär det att utföraren har övertagit det ansvar som enligt 

arbetsmiljölagen åvilar kommunen som beställare för samordning av åtgärder till skydd mot 

ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället för verksamheten. Utförarens ansvar 

omfattar inte fel eller brist i tjänsten som beror på kommunen. 

3.6.3 Kollektivavtal eller motsvarande krav 

I de fall utföraren har anställd personal ska svensk arbetsrättslig lagstiftning följas. Om 

utföraren inte har tecknat kollektivavtal ska arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, 

tjänstepension och avtalspension motsvarande kollektivavtal tecknas och betalas för anställd 

personal (se även ”vitajobb”-modellen). 

3.6.4 Verksamhet utanför Sverige 

Utförare som inte bedriver verksamhet i Sverige ska uppvisa lagenligt registreringsbevis 

från det land där utföraren bedriver verksamhet. 

3.6.5 Nybildat företag 

Nystartade företag ska till ansökningshandlingarna bifoga verifierad kopia på 

registreringsansökan samt kopia på inbetald registreringsavgift. 

3.7 Ekonomisk stabilitet 

3.7.1 Ekonomisk bas 

Sökande och eventuella underleverantörer ska på anmodan av kommunen kunna redovisa en 

stabil ekonomisk bas. Sökande ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning 

som krävs för att kunna upprätthålla ett långsiktigt kontrakt. Sökanden behöver inte skicka 

med några handlingar som styrker den ekonomiska kapaciteten utan kommunen kommer 

kontrollera sökandens ekonomiska ställning (normal kreditvärdighet eller bättre), genom att 

ta in uppgifter genom ett kreditupplysningsföretag. Sökanden ska vara beredd att skicka in 

årsredovisning eller andra handlingar på begäran. 

3.8 Försäkringar 

3.8.1 Utförarens ansvar 

Utföraren ansvarar för skada på sak och person samt ekonomisk skada som utförare eller 

dennes underleverantör, orsakar genom fel eller försummelse. Utföraren ska teckna och 

under hela avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring för sitt åtagande, som håller 
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kommunen och omsorgstagaren skadelös vid skada vållad av utföraren och anställd hos 

denne. Vid fråga från kommunen ska utföraren kunna uppvisa aktuell försäkring. 

3.9 Krav på tjänsten 

3.9.1 Lagar, förordningar och föreskrifter 

Verksamheten ska utföras i enlighet med lagar, föreskrifter och kommunens riktlinjer som 

följer av socialtjänstlagen, offentlighets- och sekretesslagen, hälso- och sjukvårdslagen och 

övriga tillämpliga lagar. Verksamheten ska även följa Socialstyrelsens föreskrifter. 

Utföraren ska följa och vara uppdaterad avseende: 

• Arbetsmiljölagen (1977:1 160) 

• Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

• Mikrobiologiska arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 

2005:1, Föreskrifter 

• Offentlighets- och Sekretesslag (2009:400) 

• Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

• Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) 

Socialtjänstlagen (2001:453) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd: 

• om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)  

• om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS 

(SOSFS 2014:5) 

• om lex Sarah (SOSFS 2011:5) 

• Våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) 

• om anmälningsskyldighet enligt lex Maria (SOSFS 2013:3) 

• samt övriga gällande lagar, regler, förordningar, allmänna råd och riktlinjer inom 

verksamhetsområdet. 

3.10 Kvalitet  

3.10.1 Krav på värdegrund och service 

Utföraren förutsätts tillämpa Socialstyrelsens SOSFS 2012:3 Nationell värdegrund för 

äldreomsorgen och ska därtill praktisera Ale kommuns lokala värdegrund för äldreomsorgen  

https://ale.se/omsorg--hjalp/aldre/vardegrund.html 

3.10.2 Krav på ledningssystem för kvalitet  

För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska utföraren 

tillämpa Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2011:9 Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska vara anpassat till utförarens verksamhet. 

file:///C:/Users/ulrjoh001/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZE1DPJ2R/
https://ale.se/omsorg--hjalp/aldre/vardegrund.html
https://ale.se/omsorg--hjalp/aldre/vardegrund.html
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Ledningssystemet ska identifiera, beskriva och fastställa arbetssätt och rutiner för processer 

som behövs för att uppfylla de krav och mål som gäller för verksamheten samt för att 

bedriva ett systematiskt förbättringsarbete (riskanalys, utredning av avvikelser, 

förbättringsåtgärder, egenkontroll).  

En viktig del i kommunens kvalitetsarbete är uppföljning av avvikelser, fel och brister samt 

synpunkter och klagomål på verksamheter eller i enskilda ärenden. Därmed ska utföraren ha 

upprättade rutiner för avvikelse-, synpunkts och klagomålshantering. Rutinerna ska vara 

skriftliga och kända av all personal. En sammanställning av verksamhetens inkomna 

synpunkter, klagomål och avvikelser ska redogöras för i kommunens årliga kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelse samt vid de tillfällen då även en kvalitets- och 

patientsäkerhetsrapport upprättas.  

3.11 Synpunkter och klagomål på verksamheten 

3.11.1 Allmänt  

Utföraren ska ha rutiner för att samla in och omhänderta synpunkter och klagomål från 

enskilda samt från till exempel myndigheter och organisationer, med syftet att förebygga 

och identifiera fel och brister och utveckla verksamheten. Omsorgstagarna ska vara 

informerade om hur de kan framföra synpunkter och klagomål på verksamheten. 

Utföraren ska allmänt bidra till deltagande i brukarundersökning och använda det i 

utveckling av verksamheten. 

3.11.2 Avvikelsehantering  

Utförare ska ha rutiner för systematisk avvikelsehantering. Genom avvikelsehantering ska 

utföraren kunna identifiera risker, förbättra och utveckla verksamhetens kvalitet. Med 

avvikelse menas en negativ händelse eller ett tillbud. Exempel på en social avvikelse är om 

en omsorgstagare inte fått ta del av en i genomförandeplanen angiven insats eller om 

utförarens bemötande inte är förenligt med socialtjänstlagens tillika nämndens värdegrund. 

Exempel på en hälso- och sjukvårdsavvikelse är en händelse som hade kunnat medföra 

vårdskada eller händelse som medfört vårdskada. Avvikelser ska dokumenteras i 

kommunens verksamhetssystem Treserva. 

3.11.3 Lex Sarah 

Utföraren ska tillse att personalen har goda kunskaper om skyldigheten att enligt 14 kap. 2 § 

SoL anmäla missförhållanden i omsorgen om äldre eller personer med funktionsnedsättning/ 

funktionsvariation (lex Sarah). 

Utföraren är skyldig att tillämpa föreskrifterna i SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd om lex Sarah samt att omedelbart informera Socialnämnden om 
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inkommen lex Sarah-rapport enligt rutin. Kopian på rapporten ska skyndsamt, dock senast 

inom tre dagar skickas till kommunen. 

Utföraren ska därtill dokumentera utredning, uppföljning och åtgärder. När utredningen är 

avslutad ska den skickas till kommunen. Dokumentationen av utredningen ska sparas i 

minst två år. 

3.11.4 Lex Maria 

Anmälningsskyldigheten i enlighet med SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria är ett uppdrag till kommunens 

medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS), men förutsätter att utföraren ska kontakta MAS 

vid avvikelser som inneburit vårdskada/allvarlig vårdskada eller risk för vårdskada/risk för 

allvarlig vårdskada. Kommunens rutin för hälso- och sjukvårdsavvikelser gäller för 

utföraren. 

3.11.5 Rutin för våld i nära 

Utföraren ansvarar för att det finns rutin för hur man ska agera vid misstanke om våld i nära 
relation, vid misstanke om psykisk ohälsa och suicid. 

3.11.6 Verksamhetens egenkontroll 

Utföraren ansvarar för att egenkontroll sker systematiskt, följs upp, utvärderas och att 

verksamheten bedrivs enligt arbetsprocesser och rutiner i Kvalitetsledningssystemet. 

Egenkontrollen ska innefatta uppföljning av resultat (måluppföljning), undersökning av 

kundernas uppfattning om verksamheten (resultat/effektivitet, bemötande, tillgänglighet, 

personal-kompetens,) samt uppföljning av avvikelser, klagomål och synpunkter. 

3.11.7 Uppföljning och utvärdering av kommunen 

Kommunen har skyldighet att följa Socialstyrelsens föreskrifter gällande uppföljning och 

utvärdering av verksamheten. Utföraren ska medverka vid uppföljningen och bistå 

kommunen med de underlag som behövs för att kunna fullfölja sin skyldighet. Uppföljning 

och utvärdering av utförarens verksamhet utgår även från Socialnämndens fastställda 

dokument för uppföljning av verksamheten. Syftet är att tillse att verksamheten uppfyller de 

krav på kvalitet som gäller enligt författningen om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete samt socialnämndens beslut om kvalitetskrav för utförare av hemtjänst i 

kommunen. 
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3.12 Kvalitets- och patientsäkerhetsrapport/berättelse 

Utföraren ska bidra och lämna underlag till sektorns årliga kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelse (avser helår) samt vid de tillfällen då även en kvalitets- och 

patientsäkerhetsrapport upprättas (avser perioden januari till augusti). Information och 

instruktion skickas till utföraren inför inrapportering. Kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelse respektive rapport publiceras på kommunens hemsida.  

3.13 Dokumentation 

All dokumentation ska ske med respekt för den enskilde omsorgstagaren. Händelser av vikt 

samt händelser som avviker från genomförandeplanen ska dokumenteras löpande i den 

enskildes sociala journal. Dokumentationen ska upprättas i kommunens verksamhetssystem 

och all dokumentation ska ske på svenska. 

Utföraren ansvarar för att dokumentation av insatser enligt SoL görs i enlighet med SOSFS 

2014:5 

Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. 

Utföraren ansvarar för att dokumentation av insatser enligt HSL i enlighet med 

Patientdatalag (2008:355) samt SOSFS 2008:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. 

Eventuella tilläggstjänster verkställs enligt separat överenskommelse mellan den enskilde 

och utföraren, och ska således inte dokumenteras. 

3.14 Krav på lokaler 

Utföraren ansvarar för sitt lokalbehov och ska bekosta sina egna lokaler. 

3.15 Krav på IT 

Utföraren är skyldig att dokumentera i kommunens elektroniska verksamhetssystem 

Treserva. Kommunen tillhandahåller tillgång till standarddator som utförare har möjlighet 

att hyra samt ett konto i kommunens nätverk. Tillgång och behörighet till sektorns 

verksamhetssystem tilldelas utifrån de roller, behov och tekniska förutsättningar som 

föreligger.  

Brukartiden uppmäts genom registrering av tid i ett tids- och planeringsverktyg (TES). 

Omsorgstagaren faktureras hemtjänstavgift grundad på utförd tid. Kommunen 

tillhandahåller licens till systemet TES och fördelar tillgång och behörighet utifrån roller och 

behov. Signering av insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen sker via systemet MCSS i 

mobiltelefon.  
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Omsorgstelefoner som används av personal för bland annat planering, signering och 

dokumentation leasas av kommunens it-enhet.  

För att som utförare få åtkomst till kommunens nätverk ska en blankett avsedd för 

informationssäkerhet för användare skrivas under av alla användare/utförare. Denna 

beskriver kommunens policy gällande hantering av lösenord, externa lagringsenheter, hur 

man hanterar datorn på publika platser osv. Underskriven blankett lämnas till administrativ 

chef i sektorn. 

Inga externa system och program får installeras på de datorer, läsplattor eller mobiler som 

leasas av kommunen och är under kommunen ansvar. Kommunen står för licens- och 

driftkostnaden för samt support på de specifika verksamhetssystemen Treserva, TES och 

MCSS.  

Dator med tillbehör ska återlämnas till kommunen om avtalet upphör. Utförare ansvarar för 

att nätverksuppkoppling är möjlig i utförarens lokaler. Utförare ansvarar för att personalen 

har grundläggande datorkunskap. 

Vid avslut av utförarens personal ska detta meddelas till kommunens IT avdelning och 

sektorns objektsspecialist för avslut av användarkonton. 

Slumpmässiga loggrapporter på samtliga aktiviteter i systemen kommer att genomföras. 

3.16 Individuell genomförandeplan 

Utföraren ska inom 14 dagar från beställningen, upprätta en genomförandeplan för 

utförandet av beviljade insatser enligt biståndsbeslutet och utifrån SOSFS 2015:4. I planen 

ska det tydligt framgå vilket mål insatsen har och hur insatserna i praktiken ska genomföras 

för att uppnå målet. 

Genomförandeplanen är till för att stärka den enskildes inflytande över vardagen och 

omsorgstagaren ska så långt möjligt ges möjlighet att påverka hur och när insatser ska 

genomföras. Utföraren ska erbjuda och uppmuntra den enskilde till att vara aktiv i 

upprättandet av genomförandeplanen för att stärka den enskildes delaktighet, 

självbestämmande och integritet. Avböjer den enskilde att delta ska detta dokumenteras i 

den enskildes journal och en uppdragsplan upprättas istället. Uppdragsplanen ska, i likhet 

med genomförandeplanen, innehålla hur utföraren planerar att genomföra insatser utifrån det 

beställda uppdraget. 

Utföraren ska revidera genomförandeplanen minst en gång per halvår, eller vid förändring 

av den enskildes behov. Vidare ska utföraren i omsorgstagarens sociala journal i 

verksamhetssystemet dokumentera samtliga förändringar och avvikelser från 

genomförandeplanen. Genomförandeplanen kommer således fungera både som ett 
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styrdokument för verkställande av insatser och tillsammans med övrig dokumentation även 

som ett uppföljningsverktyg. Utföraren ska även samverka med nattpersonal då samtlig 

personal under dygnet ska använda sig av samma genomförandeplan. 

3.17 Bemötande och förhållningsätt 

Utföraren ska i sitt bemötande och förhållningssätt tillsammans med den enskilde uppmuntra 

till aktivitet, stötta och motivera till att göra det som han/hon kan göra själv samt i så stor 

utsträckning som möjligt vara delaktig i sin vardag. Verksamheten ska genomsyras av ett 

salutogent förhållningsätt vilket innebär att man ska betona hälsobringande faktorer. Det 

innebär också att utföraren ska se det friska och locka fram de äldres egna förmågor. 

3.18 Dokumentation av hälsa- och sjukvårdsinsatser 

Dokumentation av hälso- och sjukvårdsinsatser som genomförs på delegation ska 

dokumenteras i enlighet med Patientdatalag (2008:355) samt SOSFS 2008:14 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om informationshantering och 

journalföring i hälso- och sjukvården. Utförda delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser 

signeras i systemet MCSS i omsorgstelefon.  

3.19 Arkivering och förvaring  

Utföraren ansvarar för arkivering av handlingar. Utföraren ansvarar för att journal och 

handlingar som rör omsorgstagarens personliga förhållanden hanteras i enlighet med 

gällande lagstiftning samt förvaras på ett sådant sätt att den som är obehörig inte får tillgång 

till den.  

3.20 Planering på sjukhus, och samordnad individuell plan, SIP 

Utföraren ansvarar för att vid behov medverka vid planering på sjukhus eller andra möten 

kring den enskilde, tex samordnad individuell plan, SIP. 

3.21 Teamträffar 

Utföraren ska delta i regelbundna teamträffar med berörda samverkansparter. Syftet med 

teamträffar är att samverka kring omsorgstagare som är inskrivna i hemsjukvården för att ge 

ökad kvalitet på insatser och förlänga kvarboendet i det ordinära hemmet. Även att 

säkerställa aktuella hjälpmedel, analysera avvikelser i treserva och MCSS, samt att arbeta 

med fallprevention. 

3.22 Samverkan  

Utföraren ska ha rutiner för samarbete och samverkan, både internt och externt för att 

säkerställa den enskildes behov och insatser. 
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Den utförare som ansvarar för omsorgstagarens personliga omsorg ansvarar också för att 

förmedla och samordna insatser om den enskilde har flera olika utförare så att dennes 

behov tillgodoses på bästa sätt. Samarbete och överrapportering ska ske på ett lämpligt och 

lagenligt sätt. 

Utföraren ska upprätthålla ett nära samarbete med kommunens nattpatrull, medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS) och socialt ansvarig samordnare (SAS), samt legitimerad 

personal. För omsorgstagare som inte är inskrivna i den kommunal hälso- och sjukvården 

ska utföraren samverka direkt med den enskildes vårdgivare. Utföraren förväntas även att 

delta i utvecklingsarbete inom olika områden som initieras av kommunen. 

Utförarens samverkansansvar avser även närstående, god man, förvaltare och andra för 

omsorgstagaren viktiga personer och organisationer. Sekretess gäller enligt lagstiftning. 

3.23 Samtycke till informationsöverföring 

Information om den enskilde och handlingar ur omsorgstagarens journal kan överlämnas 

mellan extern och intern utförare (exempelvis extern utförare och nattpatrull) eller mellan 

extern utförare och kommunen (exempelvis extern utförare och socialsekreteraren) och 

vice versa, om omsorgstagaren lämnat skriftligt medgivande för detta. Det skriftliga 

samtycket dokumenteras även i den enskildes journal. 

Efter omsorgstagarens samtycke ska dennes journalhandlingar överlämnas från utföraren till 

kommunen i de fall utföraren lämnar valfrihetssystemet, valfrihetssystemet upphör eller om 

utföraren av annan anledning ej längre verkställer insatser hos omsorgstagaren. 

3.24 Journalhantering vid byte av utförare 

När enskild byter utförare ska den sociala dokumentationen, efter samtycke från den 

enskilde, överlämnas till ny utförare. Om samtycke ej medges ska handlingarna återlämnas 

till kommunens socialsekreterare inom 7 dagar för arkivering. 

3.25 Journalhantering vid avslutat ärende  

Utförare ska bekräfta när ärendet avslutas exempelvis vid flytt eller dödsfall. Avslutat 

dokument enligt SoL ska lämnas till socialsekreterare. Avslutat dokument om insatser enligt 

HSL ska lämnas till ansvarig sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut i kommunen. 

Kommunen ansvarar för arkivering och gallring av överlämnade handlingar. 
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3.26 Insyn och uppföljning av kommunen 

3.26.1 Allmänt  

Enligt 6 kap. 7 § kommunallagen är kommunen huvudman och ansvarig för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter, mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige bestämt. Detta gäller även för externa utförare i ett valfrihetssystem. 

Kommunen genomför regelbundna uppföljningar, uppföljningarna kan komma att ske både 

anmälda och oanmälda. Utföraren ska medverka och vara behjälplig i detta arbete. 

Uppföljningen sker både övergripande och på individnivå.  

Av 3 kap, 19a § kommunallagen framgår vidare att kommunen genom avtal ska 

tillförsäkra sig information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur 

verksamheten utförs hos en utförare. Kommunen gör kontinuerliga uppföljningar genom 

mätningar, granskningar, enkäter och intervjuer för att kontrollera att utföraren uppfyller 

sina åtaganden gentemot den enskilde ifråga om kvalitet. Utföraren ska vara kommunen 

behjälplig vid dessa uppföljningar. Resultatet av dessa uppföljningar kan publiceras på 

kommunens hemsida. 

Kommunen kan även uppdra åt fristående konsult, revisor eller annan att utföra 

uppföljning, kontroll och/eller utvärdering. Utföraren ska i sådana fall ge tillträde och 

insyn i sådan utsträckning att denne kan genomföra sitt uppdrag. 

Utföraren ska lämna uppgifter till kommunen som krävs från tillsynsmyndigheter eller 

enligt anvisningar i nationella uppföljningar som bland annat genomförs av Socialstyrelsen 

och Sveriges Kommuner och Regioner. 

Uppföljning av individuella biståndsbedömda insatser görs av respektive socialsekreterare. 

3.26.2 Material till uppföljning  

Utföraren ska bistå kommunen med material som är relevant för uppföljningen av 

verksamheten, såsom personallistor med utbildningsnivåer, tjänstgöringsschema mm. 

3.27 Tillsyn  

Om en myndighet inleder utredning angående verksamheten, tex Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO ska utföraren på eget initiativ informera kommunen. Utföraren ska även på 

eget initiativ meddela kommunen om eventuell kritik från myndigheten. Kopia på eventuella 

tillsynsrapporter och förelägganden ska omedelbart skickas till kommunen 
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3.28 Samverkansmöten och LOV 

För att skapa dialog och samtidigt kunna vidarebefordra information till alla auktoriserade 

utförare kallar kommunen till utförarträffar några gånger per år då representanter från 

utföraren ska medverka utan extra ersättning. 

3.29 Tillgänglighet  

3.29.1 Kontinuitet 

Antalet personer som utför insatserna ska så långt det är möjligt vara begränsat. 

3.29.2 Kontaktperson 

Utföraren ska ansvara för att alla omsorgstagare har en utsedd kontaktperson senast inom 5 

dagar från det att insatserna påbörjats. Kontaktpersonen är den som har det övergripande 

ansvaret för omsorgstagaren. Kontaktpersonen ansvarar för upprättandet av 

genomförandeplanen tillsammans med enskild och där även kontaktpersonens uppgift och 

ansvar för omsorgstagaren ska preciseras. 

3.29.3 Byte av kontaktperson  

Vid särskilda skäl har omsorgstagaren möjlighet till byte av kontaktperson. 

3.29.4 Rutin för kontaktperson 

Utföraren ansvarar för att rutin och ansvarsområde för kontaktpersoner finns skriftligt och 

att all personal ska känna till vad dessa innebär. 

3.29.5 Rutin när omsorgstagare inte är anträffbar 

Utföraren ansvarar för att det finns rutin för eftersökning av omsorgstagare som inte vid 

avtalad tid finns i sin bostad. 

3.30 Kommunens informationsträffar 

Utföraren ska delta vid kommunens anordnade obligatoriska informationsträffar. 

3.31 Verksamhetschef  

3.31.1 Allmänt  

Den som utövar den dagliga ledningen av verksamheten (verksamhetsansvarig) ska ha 

högskoleutbildning med inriktning social omsorg eller annan utbildning som bedöms 

likvärdig.  



 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post  

SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se 

 

 

Verksamhetschefen ska ha goda kunskaper om lagar, förordningar och föreskrifter som är 

relevanta för verksamheten. 

I verksamhetschefens uppdrag ingår bland annat att ansvara för: 

• den dagliga driften 

• att arbetet organiseras så att den enskilde tillförsäkras god kvalitet på utförd insats 

• att verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning, nya forskningsresultat och 

resultat från tillsyn och uppföljningar 

• att verksamheten planeras, utvecklas och följs upp 

• att verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande och 

förhållningssätt 

• att personal med adekvat utbildning och erfarenhet rekryteras och introduceras 

• att personalens behov av kompetensutveckling och handledning bevakas och 

tillgodoses 

3.31.2 Verksamhetschef vid insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

Utförare som erbjuder omvårdnadstjänster inklusive delegerade och/eller instruerade hälso- 

och sjukvårdsinsatser ska svara för att det finns en verksamhetschef i enlighet med HSL 4 

kap. 2 § med ansvar upp till undersköterskenivå. Utföraren ska ha relevant högskole-

utbildning.  

3.31.3 Ledningspersonal  

Verksamhetschef ska ansvara för att ledningspersonal har goda kunskaper om gällande 

lagstiftning, förordningar och föreskrifter som är relevanta för verksamheten. 

Ledningspersonal ska även känna till nämndens mål och riktlinjer för verksamheten. 

Erfarenhet ifrån verksamhetsområdet är ett krav för ledningspersonal. Den som utövar den 

dagliga ledningen av verksamheten ska ha högskoleutbildning med inriktning social omsorg 

eller annan utbildning som bedöms likvärdig. 

3.31.4 Verksamhetschef och ledningspersonals tillgänglighet  

Utförarens ledning ska finnas tillgänglig för kommunen, omsorgstagare, närstående och 

personal på vardagar mellan 08:00 och 16:30. Möten kommer att äga rum på plats i 

kommunens lokaler, digitalt via teams och per telefon. 

3.31.5 Byte av verksamhetschef/ledningspersonal 

Vid byte av verksamhetschef/ledningspersonal ska detta meddelas kommunen innan byte 

sker. Tilltänkt persons cv och referenser ska skickas med. 
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3.32 Arbetsrätt 

3.32.1 Svensk arbetsrättslig lagstiftning  

I de fall utföraren har anställd personal ska svensk arbetsrättslig lagstiftning följas. 

3.32.2 Svenskt kollektivavtal  

Om företaget inte har tecknat svenskt kollektivavtal ska ändå motsvarande villkor gälla för 

utförarens anställda. Med detta menas att arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, 

kontraktspension och tjänstepension tecknas och betalas för anställd personal i nivå med 

kollektivavtal. 

3.33 Personal  

3.33.1 Allmänt 

Adekvat utbildning och erfarenhetsbakgrund. 

3.33.2 Personalens kompetens 

Utföraren ska genomföra sina åtaganden med den personalstyrka och den kompetens som 

krävs för att uppfylla kraven på god kvalitet. 

Utföraren ska ansvara för att all personal inom verksamheten har rätt utbildning och 

erfarenhetsbakgrund för sitt uppdrag, vilket är en viktig förutsättning för att den omsorg 

verksamheten erbjuder, ska vara av god kvalitet. Utförarens målsättning ska vara att samtlig 

personal, som lägst har en examen ifrån omvårdnadsprogrammet, undersköterskeutbildning 

eller likvärdig utbildning. 

Utföraren ansvarar för att personal som utför delegerade eller instruerade hälso- och 

sjukvårdsinsatser från legitimerad personal såsom sjuksköterska, arbetsterapeut, 

sjukgymnast samt logoped har förutsättningar för att inom området kunna utföra 

delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter på ett patientsäkert sätt samt enligt giltig 

delegering. Insatserna ska utföras enligt beställning och utifrån kommunens gällande 

rutiner. 

Utföraren ska se till att nyanställd personal får introduktion. Utföraren ska ha skriftlig rutin 

för introduktion av nyanställd personal. 

Vid nyrekrytering av tillsvidareanställd personal, eller tidsbegränsat vikariat överstigande 

fyra månader, ska utförare säkerställa att minst 80 % av personalen som lägst har examen 

från omvårdnadsprogrammet, undersköterskeutbildning eller likvärdig utbildning. 
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3.33.3 Personalens tillgänglighet  

Utförarens personal ska finnas tillgänglig för överrapportering och samverkan med 

kommunens nattpatrull alla veckodagar i samband med att nattpatrullen avslutar sitt pass 

avseende gemensamma omsorgstagare. Utförarens personal ska också överrapportera till 

nattpatrullen alla veckodagar i samband med att nattpatrullen inleder sitt pass avseende 

gemensamma omsorgstagare som har nattinsatser och där behov av överrapportering finns. 

3.33.4 Belastningsregister 

Utföraren ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av personal. 

I enlighet med ”Registerkontroll av personer som ska arbeta med barn (enligt lag 

2013:852)” ska utföraren begära utdrag ur belastningsregistret från personer som erbjuds 

anställning, uppdrag eller praktiktjänstgöring om det är ett arbete som innebär direkt och 

regelbunden kontakt med barn. 

Utföraren ska kunna redovisa att utdrag skett till kommunen på begäran. 

3.33.5 Anhöriganställning 

Utföraren får inte anställa en anhörig/närstående till omsorgstagaren för att verkställa 

insatser hos denne, s.k. anhöriganställning. 

3.33.6 Kompetensutveckling 

Utföraren ansvarar för att personalen kontinuerligt får adekvat kompetensutveckling. 

Utförarens personal ska medverka vid de av kommunen anordnade obligatoriska 

utbildningarna enligt rutin och riktlinjer. 

3.33.7 Handledning  

Personalen ska ha tillgång till handledning vid behov.   

3.33.8 Arbetsledning 

Personalen ska ha tillgång till lättillgänglig arbetsledning vid behov. 

3.33.9 Språkkunskaper 

Personalen ska kunna läsa, skriva, förstå och tala svenska för att kunna ta till sig 

instruktioner, vara aktuell för att kunna ta emot delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift 

och klara lagstiftningens krav på dokumentation. 
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3.33.10 Teckenspråk och andra språk 

Vid behov ska personalen behärska teckenspråk eller andra språk, alternativt ska tolk anlitas. 

3.33.11 Arbetskläder och skyddsutrustning 

Utföraren ska tillhandahålla arbetskläder samt för arbetsuppgiften föreskriven 

skyddsutrustning enligt gällande rutiner och riktlinjer. 

3.34 Basala hygienrutiner 

Utföraren ska säkerställa att personalen följer basala hygienrutiner enligt Socialstyrelsens 

författning SOSFS 2015:10 samt gällande rutiner för skyddsutrustning. 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-

rad/konsoliderade-foreskrifter/201510-om-basal-hygien-i-vard-och-omsorg/ 

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/utbildning-och-material-covid-19/ 

3.35 Hjälpmedel 

Oavsett om hjälpmedel hos omsorgstagaren personförskrivits eller utgör arbetstekniska 

hjälpmedel, ska utföraren följa de instruktioner som förskrivare och leverantör av 

hjälpmedlet anvisar. 

4 Godkännande 

En sökande som uppfyller samtliga ställda krav erhåller en auktorisering och avtal tecknas. 

Sedan kommunen lämnat sitt godkännande ska kommunen utan dröjsmål teckna avtal med 

utföraren. Godkännandet upphör att gälla om inte avtal tecknas inom 30 dagar och 

dröjsmålet beror på utföraren. 

 

5 Avtal 

5.1 Avtalstecknande 

Avtalstecknande ska ske mellan parterna. Original upprättas i två exemplar, varav det ena 

förvaras hos kommunen och det andra hos utföraren. 

5.2 Tid för avtalet 

Avtalet gäller tillsvidare, se dock punkt 8.13. 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201510-om-basal-hygien-i-vard-och-omsorg/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201510-om-basal-hygien-i-vard-och-omsorg/
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/utbildning-och-material-covid-19/
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5.3 Om utföraren inte får någon kund 

Om utföraren inte har fått någon kund ett år efter godkännande, upphör avtalet automatiskt att 

gälla. Utföraren har möjlighet att ansöka om nytt godkännande. 

6 Beställning och genomförande av uppdrag 

6.1 Beställning och bekräftelse av uppdrag 

När en omsorgstagare fått ett biståndsbeslut eller ska erhålla hälso- och sjukvård, utförd av 

delegerad utförares personal och valt utförare, ska den ansvarige handläggaren 

(socialsekreteraren eller sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut) kontakta utföraren 

och göra en beställning av de insatser som ska utföras. Beställningen skickas via 

verksamhetssystemet Treserva mellan klockan 08.00 och 15.00 vardagar. 

Mottagen beställning ska omgående kvitteras av utföraren genom att ett svar skickas tillbaka 

till socialsekreteraren och/eller legitimerad personal som sjuksköterska, arbetsterapeut eller 

fysioterapeut via verksamhetssystemet. 

6.2 Skyldighet att ta uppdrag 

Utföraren är skyldig att ta emot och utföra de uppdrag som är beskrivna i beställningen om 

inte kapacitetstaket överstigs. Om en omsorgstagare redan har insatser och får ett utökat 

behov ska utföraren utföra den utökade tiden som beviljats, även om kapacitetstaket 

överstigs. 

6.3 Att påbörja uppdrag 

Utföraren ansvarar för att kontakta och komma överens med omsorgstagaren om när 

insatserna ska påbörjas. Kan en utförare inte verkställa beslutet den dag som anges i beslutet 

kan utföraren komma överens med omsorgstagaren om annat verkställighetsdatum. 

Utföraren är skyldig att påbörja insatserna omedelbart, dock senast 24 timmar efter att 

utföraren bekräftat uppdraget. Utföraren ansvarar för eventuella merkostnader som 

kommunen får om utföraren inte klarar av sitt åtagande. 

6.4 Förändring av enskilds behov av service- och omsorgsinsatser 

Om den enskildes service- och omsorgsbehov förändras i sådan grad att behov av 

insatser kan behöva omprövas, ska utföraren omgående kontakta kommunens 

socialsekreterare, ansvarig sjuksköterska eller för rehabinsatser; fysioterapeut eller 

arbetsterapeut. 
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Förändringen av behovet ska tydligt framgå av dokumentationen. Vid sjukhusvistelse eller 

dödsfall ska utföraren omedelbart kontakta kommunens socialsekreterare. 

6.5 Oförutsedda behov 

Utföraren ska tillgodose en omsorgstagares oförutsedda, utökade behov av stöd och omsorg 

som inte omfattas av biståndsbeslutet eller i väntan på ett sådant. Sådana oförutsedda behov 

kan uppstå vid till exempel akut sjukdom, olycksfall, anhörigvårdares frånvaro eller vård vid 

livets slut, och ska tillgodoses även om en utförare har nått sitt eventuella kapacitetstak. Som 

tillfälligt utökade behov räknas även tillfällen då en omsorgstagare akut behöver ledsagning 

till sjukvårdsinrättning. Insatserna måste godkännas i efterhand av socialsekreterare och/eller 

legitimerad personal i den kommunala hälso- och sjukvården. Utföraren meddelar 

beställaren de oförutsedda behoven via verksamhetssystemet. De oförutsedda behoven ska 

även dokumenteras i den enskildes journal. 

Ersättning för den akuta tid som utförts utbetalas förutsatt att socialsekreterare och/eller 

legitimerad personal gör bedömningen att behov av ytterligare insats fanns vid den aktuella 

tidpunkten. 

6.6 Trygghetslarm 

Utförare följer beslutade rutiner kring trygghetslarm. Om larmet kräver åtgärder på plats hos 

den enskilde ska utföraren åtgärda insatsen snarast men senast inom 40 minuter efter 

mottagandet. Om larmåtgärd dröjer mer än 40 minuter krävs avvikelserapportering i 

verksamhetssystemet från utföraren. Ale kommuns nattpatrull ansvarar för alla larm på 

natten. 

6.7 Mat och måltider 

I de fall utföraren ska utföra tillagning av mat i omsorgstagarens kök, inhandla och 

distribuera mat ska personalen som utför insatsen ha grundläggande kunskaper i matlagning. 

Utföraren ska arbeta för att förebygga och upptäcka risker för undernäring hos den enskilde i 

enlighet med SOSFS 2014:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

förebyggande av och behandling vid undernäring. 

6.8 Tandvård och munhälsobedömning 

Omsorgstagare med ett omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser ska av 

kommunens utfärdare erhålla intyg för nödvändig tandvård (N-tandvård) enligt Särskilt 

tandvårdsstöd Västra Götaland (Länk N-tandvård och Munhälsobedömning). 

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
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Omsorgstagare med intyg för nödvändig tandvård ska årligen erbjudas en 

munhälsobedömning i ordinärt boende. Ansvar för utförandet av munhälsobedömningar 

åligger Västra Götalandsregionen och genomförs av upphandlad entreprenör. 

Utföraren ska samverka med både upphandlad entreprenör i fråga om årlig 

munhälsobedömning, och med kommunens tandvårdsadministratör rörande det särskilda 

tandvårdsstödet. 

Utföraren ansvarar för att personal alltid finns delaktig vid personers årliga 

munhälsobedömningar för att kunna ta del av instruktioner och information kring skötsel 

av tänder och munhåla för omsorgstagaren. 

6.9 Nyckelhantering och rutiner 

6.9.1 Allmänt  

Inom ramen för insatser i form av hemtjänst kan det ibland vara nödvändigt att utföraren 

får möjlighet att kunna öppna port- och ytterdörr utan enskilds medverkan. Utföraren ska 

följa kommunens riktlinjer och upprätta tydliga lokala rutiner för kvittens och förvaring. 

Ale kommun tillämpar e-lås och e-medicinskåp för omsorgstagare som har hemtjänst. 

Utföraren ska följa de lokala rutiner och riktlinjer som finns. 

6.9.2 Vid förlust av nycklar 

Vid förlust av nycklar förorsakat av försumlighet hos utförarens personal, ska 

utföraren byta och bekosta byte av lås. 

6.10 Hantering av privata medel 

Privata medel hanteras i begränsad omfattning och endast i situationer där en 

direktredovisning kan ske gentemot den enskilde. Den beslutade rutinen för Ale hemtjänst 

ska också gälla andra utförare. 

6.11 Gåvor 

Gåvor, testamentariska förordnanden eller liknande från omsorgstagare till anställda inom 

hemtjänst betraktas som mutor (bestickning) och får inte förekomma. Lagstiftning om 

mutor finns i brottsbalken kap.17 (1962:700). Gällande rutin kring gåvor i Ale kommun 

ska följas. 

6.12 Sekretess och tystnadsplikt 

Utföraren ansvarar för att all personal som utför uppgifter inom uppdraget förstår och följer 

den sekretess och tystnadsplikt som gäller. All personal ska underteckna en förbindelse om 
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den tystnadsplikt som råder enligt Offentlighets- och sekretesslagen, Socialtjänstlag och 

Hälso- och sjukvårdslag. För uppgifter som kommer till utförarens kännedom och som 

skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser gäller samma sekretess som 

för kommunens egen personal. 

Av sekretessen omfattas även anställda, styrelseledamöter och/eller underleverantörer hos 

utföraren som kan komma i kontakt med information av konfidentiell natur. Utföraren 

ansvarar för att sekretessförbindelser tecknas och dessa ska uppvisas på begäran.  

Utföraren förbinder sig att följa bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR). 

6.13 Fotolegitimation 

All personal hos utförare ska kunna visa upp giltig fotolegitimation där uppgifterna är 

tydliga avseende utförare, namn och titel.  

7 Extraordinära händelser 

7.1 Katastrof och krisberedskap 

Utföraren ska medverka i katastrof- och krisberedskap och ska utföra uppdraget även under 

höjd beredskap och krig. 

7.2 Beredskapsplanering under fredstid 

Utföraren ska, på begäran, medverka och samverka i kommunens beredskapsplanering under 

fredstid och pandemi. 

8 Kommersiella villkor 

8.1 Ekonomisk ersättning  

Ersättningen utgörs av en fastställd timersättning. 

Fakturering till kommunen ska skickas månadsvis. 

8.2 Timersättning  

8.2.1 Allmänt 

Utföraren ersätts för beviljad tid, per timma. Ansökan sker enligt gällande tillämpnings-

anvisning.  

Ersättningen till utförare betalas ut månadsvis i efterskott efter beviljad tid som inhämtas i 

verksamhetssystemet Treserva. Beloppet utgör ersättning för den tid som enskild fått 

beviljad inklusive restid, verksamhetsplanering, dokumentation och arbetsplatsträffar, etc. 
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8.2.2 Förändring av timersättning 

Kommunen beslutar om och när timersättning ska förändras. Ersättningens storlek framgår 

av bilaga ersättningsmodell. 

8.2.3 Förskott 

Förskott beviljas inte. 

8.3 Rapporteringsunderlag 

Rapporteringsunderlag inklusive avvikelser kring insatser med mera bifogas till kommunen 

enligt rutin. Underlaget ska skrivas under av utföraren, där denne försäkrar att lämnade 

uppgifterna är korrekta. Rapporteringsunderlag ska skickas in månadsvis av utföraren. 

8.4 Oplanerad frånvaro 

Vid oplanerad frånvaro vid sjukhusvistelse eller vid dödsfall ersätts de fem första dagarna 

med beviljad tid. 

8.5 Enskilds byte av utförare 

8.5.1 Byte av utförare 

Omsorgstagaren har rätt att byta utförare. Orsak till bytet behöver inte anges. 

8.5.2 Uppsägningstid  

Om omsorgstagaren vill byta utförare är det fem dagars uppsägningstid efter begäran. Under 

dessa dagar utgår ersättning förutsatt att insatserna fortfarande utförs. Anmälan om byte görs 

till socialsekreterare. Information om byte meddelas omgående och skriftligt till berörda 

parter. Utföraren som lämnar över uppdrag ska överlämna dokumentation samt bistå med 

relevant information i samband med överlämnandet efter samtycke av enskild. 

8.6 Betalningsvillkor 

Betalningsvillkor 30 dagar netto. 

8.7 Extra fakturering  

Utföraren får inte kräva eller acceptera ersättning från kommunen utöver värdet för de 

insatser biståndet avser. Utförd insats ska följa socialsekreterares beslut. 

8.8 God man/förvaltare  

Chef och personal hos utföraren får inte åta sig att vara god man/förvaltare hos omsorgstagare 

som utföraren har uppdrag hos. 
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Utföraren kontaktar socialsekreterare om man hos omsorgstagare uppmärksammat behov av 

legal ställföreträdare. 

8.9 Meddelarfrihet  

Utföraren får inte ålägga sina anställda en sådan tystnads- eller lojalitetsplikt, som 

inskränker den anställdes möjligheter att lämna uppgifter till massmedia om allvarliga 

missförhållanden, som är av allmänt intresse i verksamheten. Utföraren ska förbinda sig att 

inte efterforska källan till en uppgift i massmedia av nyss nämnt slag. Förbindelsen gäller 

inte sådana meddelanden som avser företagshemligheter som skyddas av lagen om skydd för 

företagshemligheter. Förbindelsen gäller inte heller sådana meddelanden som omfattas av 

tystnadsplikt för utförarens anställda. 

8.10 Underleverantör  

Utföraren har inte rätt att använda sig av underleverantör utan kommunens skriftliga 

godkännande. Utföraren ansvarar för underleverantörens, såväl som för det egna arbetet och 

underleverantör ska uppfylla samtliga ställda krav. Samarbetsavtal med underleverantör ska 

finnas. 

8.11 Miljökrav på fordon 

Utförare enligt LOV i Ale kommun behöver förhålla sig till kommunens energi- och 

klimatstrategi (antagen av kommunfullmäktige 2021-03-29) som bland annat stipulerar att 

utsläppen från transporter genererade av Alebor och Aleverksamheter ska minska med 80 % 

jämfört med 1990-års nivåer. Vid förfrågan från kommunen ska utförare kunna beskriva hur 

man bidrar till att målen i energi- och klimatstrategin uppnås. 

8.12 Arbetsmiljö 

Utföraren ansvarar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen och ansvarar därmed för att 

kontinuerligt och systematiskt arbeta för att uppnå en god arbetsmiljö. Samtliga arbetsskador 

och tillbud ska dokumenteras på sådant sätt att erfarenheter kan återföras till verksamheten. 

8.13 Ändring av villkor på grund av politiska beslut. 

Ale kommun har rätt att genom politiska beslut ändra villkoren i de riktlinjer, policys 

och priser som ska tillämpas. 

9 Ersättning 

9.1 Ersättningsnivå  

Ersättningsmodellen i Ale kommun är uppbyggd utifrån geografiska områden, se bilaga. 
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9.2 Tilläggstjänster  

Icke kommunal utförare kan erbjuda tilläggstjänster i form av serviceinsatser som ska vara 

kända av kommunen. 

Då utföraren erbjuder tilläggstjänst ansvarar denne för att enskild är väl medveten om att 

tilläggstjänsten ligger utanför biståndsbeslut och därmed inte subventioneras av kommunen. 

Avgifter för tilläggstjänster faktureras av utföraren direkt till den enskilde. 

10 Förändringar i utförarens verksamhet  

10.1 Förändring i verksamhet 

Förändringar av verksamhet ska meddelas kommunen.  

10.2 Byte av inriktning  

Om verksamheten byter inriktning, om företaget byter ägare eller ombildas i ny 

företagsform, krävs ett nytt godkännande. Utföraren ska på eget initiativ ansöka om detta. 

Byte av verksamhetschef, namn och organisationsnummer ska delges kommunen. 

11 Uppsägande av avtal 

11.1 Utförarens uppsägning  

Om utföraren önskar upphöra med verksamheten gäller tre månaders uppsägningstid. 

11.2 Kommunens uppsägning  

Om kommunen önskar göra större förändringar inom kundvalet eller vid kundvalets 

upphörande, har kommunen tre månaders uppsägningstid. 

11.3 Brister i utförandet 

Om utföraren brister i sitt fullgörande enligt avtal och kommunen skriftligt har påtalat detta 

ska rättelse ske senast inom två dygn eller annan överenskommen tidsfrist från det att 

kommunen påtalat avtalsbrottet.  

Utföraren ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att rätta bristen och när rättelse 

skett. Kommunen avgör om rättelse skett. Kommunen avgör även om bristerna 

resulterar i att avtalet hävs. 
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11.4 Hävning av avtal 

Hävning av avtal ska vara skriftlig och innehålla datum för avtalets upphörande. 

Vid kontraktsbrott av väsentlig betydelse äger part rätt att häva avtalet. Kommunen har 

rätt att häva avtalet om utföraren försätts i konkurs eller i övrigt befinner sig på sådant 

obestånd att utföraren inte kan fullgöra sina åtaganden. Som kontraktsbrott av väsentlig 

betydelse avses bland annat att: 

• utföraren bryter mot gällande lagstiftning 

• utföraren vägrat ta emot omsorgstagare enligt kommunens beställning 

• utföraren inte är tillgänglig för kontakt med kommunen och vid flera tillfällen 

under kortare period inte svarat på skriftliga meddelandet eller vid tillfällen 

vägrat medverka vid möten som kommunen kallat till 

• utföraren har brutit mot avtalets bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt 

• utföraren inte har de försäkringar som uppdraget kräver 

• utföraren upprepade gånger har skulder hos Skatteverket eller 

Kronofogdemyndigheten 

• utförarens F-skattsedel återkallas 

12 Tvist 

Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal ska den i första hand lösas av parterna. I andra 

hand ska tvist avgöras enligt svensk rätt av den tingsrätt vars domsaga kommunen tillhör. 

13 Skadestånd  

Sådant avtalsbrott från utförarens sida, som medför avtalets upphörande i förtid, ger 

kommunen rätt till ersättning för den skada som uppstått. Om domstol beslutar att 

kommunen ska betala skadestånd för skada orsakad av utförare, ska utföraren stå för denna 

kostnad. 

14 Force majeure  

Endast inträffad händelse helt utanför parts kontroll och möjlighet att styra kan åberopas 

som Force Majeure händelse. Om sådana händelser inträffar ska parterna dock göra allt som 

är möjligt för att nedbringa skadeeffekterna. 
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Till händelse utanför parts kontroll ska inte räknas strejk, blockad, lockout eller annan 

arbetskonflikt som beror av att part inte följer på marknaden gängse tillämpade regler 

och principer. Part ska visa att konflikt som nämnts inte beror på part, men oavsett göra 

allt som är möjligt för att nedbringa skadeeffekterna.  

15 Beskrivning av verksamhet 

15.1 Information till enskilda om auktoriserade utförare 

Kommunen ansvarar för att lämna information till enskilda omsorgstagare om de utförare 

som kommunen har auktoriserat. Materialet kommer också att finnas tillgängligt på 

kommunens hemsida. 

Kommunen sammanställer informationsmaterial som presenterar alla auktoriserade utförare. 

Informationen lämnas som tryckt material samt på kommunens webbplats. Informationen 

sammanställs i en kundvalsmapp som delas ut till den enskilde i samband med att hemtjänst 

beviljas, och när beslut omprövas. 

Om utförare marknadsför sig som auktoriserad utförare för Ale kommun ska kommunen 

godkänna detta innan publicering. Aktuella lagar, regler och etik inom 

marknadsföringsområdet ska alltid följas. 

15.2 Marknadsföring  

Marknadsföringen ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara 

korrekt mot kunder och övriga utförare. 

16 Begreppsförklaring  

I förfrågningsunderlaget används ett antal begrepp. Nedan följer en sammanställning och 

förklaring av begreppen. Vissa begrepp finns inte i förfrågningsunderlaget men är bra att ha 

kännedom om: 

 

Anhörig 

Person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna, eller annan person som den 

enskilde anser sig ha en nära relation till. 

 

Avlösning i hemmet 

Tillfälligt övertagande av anhörigs vård och omsorg om eller stöd och service till berörd 

individ. 
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Biståndsbeslut 

Socialsekreterarens beslut om vad och i vilken omfattning hjälp ska beviljas. Lagstiftningen 

kan förändras under avtalstiden. 

Omsorgstagare 

Den person som blivit beviljad insatser inom hemtjänst i Ale kommun och som har rätt att 

välja utförare av dessa insatser. 

Delegerande hälso- och sjukvårdsinsatser 

Delegering innebär att hälso- och sjukvårdspersonal med formell kompetens för en 

medicinsk arbetsuppgift, överlåter denna till annan personal som saknar formell kompetens 

för uppgiften. 

Den enskilde 

Person som har behov av hemtjänst. Av språkliga skäl används ibland begreppet 

omsorgstagare eller brukare. 

Genomförandeplan 

En plan som utföraren gör tillsammans med den enskilde/dennes ställföreträdare och som 

beskriver hur och när en beslutad insats praktiskt ska genomföras. 

Samordnad individuell plan, SIP 

En samordnad individuell plan, SIP, görs då den enskilde har behov av samordnade insatser 

från region och kommun. Den enskilde deltar och får en helhetsbild av sin situation och sitt 

behov. 

God man/förvaltare 

Om en person på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande 

inte kan ta vara på sig själv eller sin egendom kan han eller hon få en god man eller 

förvaltare som fungerar som ett ombud/legal ställföreträdare för den enskilde och som utses 

av tingsrätten. 

 

Hemsjukvård 

Kommunal hälso- och sjukvård som ges i omsorgstagarens bostad, till den som innefattas av 

18 § HSL. 
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Hemtjänst 

En biståndsbedömd insats som ges enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende. Med 

hemtjänst avses hjälp i hemmet som omfattar personliga omsorgs- och serviceinsatser. 

Omsorgsinsatser innebär personnära omsorg, hjälp med hygien, av- och påklädning, 

förflyttning, toalettbesök eller stöd i måltidssituation. Serviceinsatser innebär hjälp med 

städning, tvätt, klädvård, renbäddning, varuinköp och matdistribution. 

HSL 

Hälso- och sjukvårdslag. 

HSL-insatser 

Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, vilket innefattar sjuksköterskeenheten och 

rehabenheten. 

Hälso-och sjukvårdspersonal 

All legitimerad personal såsom sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut samt personal 

som biträder en legitimerad vid hälso- och sjukvårdsåtgärder. 

Ickevalsalternativ 

Den som inte vill eller kan välja utförare ska kunna avstå. Omsorgstagaren blir då hänvisad 

till kommunens hemtjänst. 

Kapacitetstak 

Utföraren får ange kapacitetsbegränsning i tid per månad. Med kapacitetsbegränsning menas 

att utföraren anger hur många biståndsbedömda timmar som utföraren maximalt kan åta sig 

att utföra per månad. 

Kommunalt huvudmannaskap 

Kommunen är ytterst ansvarig för verksamheten och beslutar i alla frågor som avser 

myndighetsutövning. I egenskap av huvudman beslutar kommunen bland annat om 

verksamhetens inriktning och mål, uppföljning, utvärdering och avgifter. 

Kontaktperson  

Kontaktperson ska utses och är den som har ett extra ansvar för att hålla kontakt med 

omsorgstagaren. Kontaktperson är ansvarig för att genomförandeplanen upprättas och är 

aktuell, att omsorgstagarens behov är väl kända av alla i arbetsgruppen. Kontaktperson ska 

ha kontakt med närstående och/eller legal ställföreträdare såsom god man eller förvaltare. 
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Legitimerad personal 

Har formell kompetens för medicinska uppgifter, medan personal som biträder saknar 

formell kompetens. 

Lex maria 

Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria, om anmälan till Socialstyrelsen vid händelser som 

har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. 

Lex Sarah 

Socialtjänstlagen SOSFS 2011:5 om tillämpning av 14 kap. 2§ SoL, ålägger personal 

inom enskilt och offentligt driven äldreomsorg och omsorg om personer med 

funktionsvariationer att till arbetsgivaren anmäla, om man får kännedom om eller vid 

misstanke om, övergrepp mot omsorgstagare. 

Lex Sarah är också en del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i 

verksamheter inom socialtjänsten och enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Syftet är att komma till rätta med brister i den egna verksamheten 

och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. 

LOV 

Lagen om valfrihetssystem. 

MAS 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, som har ett övergripande ansvar för den kommunala 

hälso- och sjukvårdens kvalitet och säkerhet, med utgångspunkt från 24 § Hälso- och 

sjukvårdslag. 

Myndighetsutövning 

Beslut eller åtgärd, grundad på lag eller annan författning, som en myndighet har befogenhet 

att besluta om i förhållande till medborgarna. Myndighetsutövning görs av de tjänstemän 

som handlägger ärenden inom socialtjänsten. Att sammanställa, utreda och besluta de 

uppgifter som ligger till grund för ett biståndsbeslut är myndighetsutövning.  

Rehabilitering 

Att stödja omsorgstagaren att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga. 

Omställningstid 

Tid som inte utförs på grund av att omsorgstagaren inte avbeställt insatser i tid eller på 

grund av att omsorgstagaren inte är hemma när utföraren kommer hem till omsorgstagaren.  
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OPI 

Omsorgsprisindex, fastställs årligen av Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges 

kommuner och regioner (SKR). 

Ordinärt boende 

Är boende i vanliga bostäder som hyresrätt, bostadsrätt, egen villa eller 

motsvarande. 

SAS 

Socialt ansvarig samordnare/tillsynsansvarig inom social omsorg, och som har ett 

övergripande tillsynsansvar för den kommunala socialtjänsten, med utgångspunkt 

från SoL, LSS, LVU, LVM. 

SoL 

Socialtjänstlagen. 

SOSFS 

Socialstyrelsens författningssamling. Förfrågningsunderlaget hänvisar till 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för 

utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre. 

Sökande 

Den som lämnat in ansökan om att bli utförare av insatser men vars ansökan ännu 

inte prövats. 

Tilläggstjänst 

Tjänst som utföraren erbjuder sig att utföra och som inte omfattas av 

biståndsbeslutet. Tjänsten bekostas av omsorgstagaren och regleras ekonomiskt 

direkt med utföraren. 

SKR 

Sveriges kommuner och regioner. 

  

 

 

 



Reviderat 
förfrågningsunderlag LOV



Syfte med revisionen:
• Uppdatera förfrågningsunderlaget utifrån utvecklingen som skett inom 

lagstiftning, systemutveckling, befolkning etc.
• Öka tydligheten för aspirerande utförare 
• Redaktionell översyn



Uppdateringar i urval:
• Biståndshandläggare -> Socialsekreterare

• PUL -> GDPR

• Funktionshinder -> Funktionsvariation

• Befolkningsmängd

• Krav på tillståndsbevis från IVO

• 3 månaders handläggningstid

• Ale kommun är ett geografiskt område

• Tydliggörande av ansvar för skadebegränsning 
i fall av force majeure

• Salutogent förhållningssätt 

• Tydliggörande av teamträffar

• Särskilda skäl att byta kontaktperson

• Tydliggörande av följsamhet till kommunens 
styrdokument avseende arbetskläder, basal 
hygien, trygghetslarm, privata medel

• Tillägg av nya system

• Beredskap under pandemi

• Revidering av nya enhetsnamn
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Socialnämnden

Revidering av ersättningsmodell inom hemtjänsten

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att årlig omviktning görs av modellen utifrån analys av körda kilometer i mars månad,

att timersättningen årligen justeras i enlighet med lönekompensation i budget för sektorn i
övrigt,

att höjningen för 2021 gäller retroaktivt från och med den 1 april 2021.

Sammanfattning

Sedan 2011 har Ale kommun tillämpat lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom
området omsorgs- och serviceinsatser. Nuvarande ersättningsmodell gäller från och med den 1
februari 2018 och baseras på beviljad tid med ersättning per timme. Modellen reviderades
även 2019.

Modellen är uppbyggd utifrån geografisk indelning av hemtjänstområdena. Modellen har en
grundersättning som utgår exempelvis ifrån beviljad tid, restid, verksamhetsplanering,
dokumentation, tid för arbetsplatsträffar, lokalkostnader, arbetskläder. Sådana kostnader som
är samma för alla enheter.

Dessutom innebär modellen en viktning utifrån de olika geografiska områdenas specifika
förutsättningar vad gäller körda kilometer. Dessa merkostnader har analyserats och beräknats
i en viktning av timersättningen och styr ersättningen för de olika geografiska områdena.
Detta bedöms sammantaget ge ett ökat bärande i nivåsättning och ge förutsättningar till
ekonomisk balans för utförarna.

Sektor socialtjänsts bedömning och förslag är att en årlig omviktning av ersättningen görs, det
vill säga analys och årlig översyn av viktningen i modellen utifrån körda kilometer i mars
månad, utan att ärendet behöver upp för nytt beslut. Sektorn bedömer även att timersättningen
för hemtjänsten behöver räknas upp årligen med en procentuell ökning motsvarande
lönekompensationen i budget som för sektorn i övrigt. Ersättningen föreslås vara samma både
för intern och eventuell extern utförare.



2(5)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Ebba Gierow

Sektorchef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Revidering av ersättningsmodell inom hemtjänsten, 2021-05-27

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Controllers
För kännedom:

Verksamhetschef ordinärt boende
Enhetschefer hemtjänst
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Ärendet

Sedan 2011 har Ale kommun tillämpat lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom
området omsorgs- och serviceinsatser. Målet med införandet av LOV var att kunna erbjuda
personer med beslut om hemtjänst ett större utbud av utförare att välja mellan.

Ersättningsmodellen har under åren reviderats. Nuvarande ersättningsmodell gäller från och
med den 1 februari 2018 och baseras på beviljad tid med ersättning per timme. Modellen
reviderades senast 2019.

Modellen är uppbyggd utifrån geografisk indelning av hemtjänstområdena. Modellen har en
grundersättning som utgår exempelvis ifrån beviljad tid, restid, verksamhetsplanering,
dokumentation, tid för arbetsplatsträffar, lokalkostnader, arbetskläder. Sådana kostnader som
är samma för alla enheter. Dessutom innebär modellen en viktning utifrån de olika
geografiska områdenas specifika förutsättningar vad gäller körda kilometer. Dessa
merkostnader har analyserats och beräknats i en viktning av timersättningen och styr
ersättningen för de olika geografiska områdena. Detta bedöms sammantaget ge ett ökat
bärande i nivåsättning och ge förutsättningar till ekonomisk balans för utförarna.

Årlig uppräkning av timersättningen

Varje år ökar kostnaden för medarbetarna i och med den årliga löneöversynen, något som
ersättningsmodellen även kompenserar för sedan tidigare revidering. Justeringen av
timersättningen föreslås i fortsättningen räknas upp årligen enligt hur lönerevisionen är
kompenserad i budget för sektorn i övrigt.

Då en uppräkning inte är gjord för 2021 behöver ersättningen, för att hamna i fas, räknas upp
med 2 %, vilket motsvarar löneökningen för 2021. Höjningen för 2021 föreslås gälla
retroaktivt från och med den 1 april 2021.
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Ekonomisk bedömning

Om en revidering inte genomförs urholkas ersättningen varje år vilket får till konsekvens att
verksamheterna får ökade kostnader som inte täcks av ersättningen.

nuvarande

timersättning

förslag till ny

timersättning from

1 april 2021

Surte 402 437

Bohus 405 419

Nödinge 412 413

Alafors 418 439

Nol/Nödinge 418 442

Älvängen 442 437

Skepplanda 442 460

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

Berörda enheter har informerats om hur nuvarande ersättningsmodell föreslås revideras.

Beslutets genomförande

Efter beslut av nämnden skickas beslutet till controllers för vidare hantering. Enhetschefer

inom hemtjänsten får beslutet för kännedom. Detsamma gäller verksamhetschef ordinärt

boende.

Förvaltningens bedömning

Sektor socialtjänst bedömer att en årlig uppräkning av ersättningsmodellen behöver göras
utifrån de förutsättningar som är beskrivna och är grunden för den differentierade
timersättningen för enheterna. Förslaget är att en årlig omräkning av ersättningen görs, det
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vill säga analys och årlig översyn av viktningen i modellen utifrån körda kilometer i mars
månad, utan att ärendet behöver upp för nytt beslut.

Sektorn bedömer även att timersättningen för hemtjänsten behöver räknas upp årligen med en
procentuell ökning motsvarande lönekompensationen i budget som för sektorn i övrigt.

Risken är annars att timersättningen urholkas och enheterna inte kompenseras utifrån de
kostnader som föreligger.

Dessutom behöver en uppräkning göras för 2021 i enlighet med lönekompensation i budget,
eftersom detta inte är gjort. Detta föreslås verkställas retroaktivt från 1 april 2021.

Ersättningen föreslås vara samma både för intern och eventuell extern utförare.



Revidering av 
ersättningsmodell

hemtjänst 



60 km/tim

körda 
kilometer nov 

2020
tidsåtgång i 

timmar
ersatta timmar 

nov 2020

körtid i 
förhållande till 

ersatt tid körtid = vikt

Surte 6 060 101 1 797 5,6% 1,056

Bohus 1 350 23 1 734 1,3% 1,013

Nödinge 0 0 2 318 0,0% 1,000

Alafors 7 890 132 2 134 6,2% 1,062

Nol-Nödinge 7 050 118 1 704 6,9% 1,069

Älvängen 9 390 157 2 710 5,8% 1,058

Skepplanda 14 060 234 2 098 11,2% 1,112

45 800 763 14 495



nuvarande 
timersättning 
2020 års nivå

nuvarande 
timersättning 
2020 års nivå 

omviktad 
efter körtid i 

nov

intäkt (tkr) 
november  2020 

nuvarande 
timersättning

intäkt (tkr) 
november 2020 

vid timersättning 
omviktad efter 

körtid i nov

skillnad 
nuvarande - 
ny viktning

skillnad 
nuvarande - 

ny viktning x 
12 månader

Surte 402 423 723 760 38 450
Bohus 405 406 702 703 1 12
Nödinge 412 400 955 928 -27 -323
Alafors 418 425 892 907 15 181
Nol/Nödinge 418 428 712 729 17 204
Älvängen 442 423 1 198 1 148 -50 -602
Skepplanda 442 445 927 934 7 78
Totalt Ale hemtjänst 6 109 6 109 0 0



intäkt tkr 
november  2020 

nuvarande 
timersättning

intäkt tkr 
november 2020 
vid ny viktning 

efter körda km i 
nov

skillnad 
nuvarande - ny 

viktning x 12 
månader

intäkt vid enhetlig 
timersättning = 

oviktad 
snittersättning =  

421,50 kr

skillnad 
nuvarande jfrt 
oviktat snitt x 

12 månader
Surte 723 760 450 758 420
Bohus 702 703 12 731 343
Nödinge 955 928 -323 977 263
Alafors 892 907 181 899 89
Nol/Nödinge 712 729 204 718 71
Älvängen 1 198 1 148 -602 1 142 -668
Skepplanda 927 934 78 884 -517
Totalt Ale hemtjänst 6 109 6 109 0 6 109 0



Nya kostnader som tillkommit sedan 2018 som timersättningen bör täcka:

månad helår
intäkt november 2020 6 109

högre lokalkostnad Alafors 14 165
passersystem Alafors 4 52

nytt passersystem Bohus 4 52
inbrottslarm Alafors och mobilskåp 4 44

arbetskläder 25 300
it-kostnader 25 300

6 185 913
101,25%

Nya kostnader som tillkommit sedan 2018 som timersättningen ej behöver täcka:
Kapitalkostnad Nyckelfria lås  - externa utförare använder våra

Den interna fordonskostnaden  - en helt intern kostnad som ev extern utförare inom LOV inte har



Fr o m april  2021    
nuvarande 

timersättning
reviderad 

timersättning 
Förslag ti l l  reviderad 

timersättning
viktad efter 
körtid i  nov

 + 1,25% = ti l lkommande 
kostnader

 2020 års nivå 2020 års nivå
 + 2% = 2021 års 

lönerevision

Surte 402 423 437
Bohus 405 406 419
Nödinge 412 400 413
Alafors 418 425 439
Nol/Nödinge 418 428 442
Älvängen 442 423 437
Skepplanda 442 445 460



intäkt april 
nuvarande 

timersättning 
+2%

intäkt april 
föreslagen 

timersättning

skillnad nuvarande - 
föreslagen 

timersättning

skillnad nuvarande - 
föreslagen 

timersättning x 12 
månader

Surte 894 953 59 707
Bohus 860 872 12 150
Nödinge 977 961 -16 -195
Alafors 803 828 25 294
Nol/Nödinge 643 668 24 290
Älvängen 1 233 1 195 -38 -459
Skepplanda 888 906 18 213
Totalt Ale hemtjänst 6 299 6 382 83 998
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Sektor arbete, trygghet och omsorg

Diarienummer:OAN.2021.97
Datum: 2021-05-21
Nämndsekreterare Kristin Johansson
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Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Uppsägning av avtal med pensionärsföreningar

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att delegera till sektorchef att säga upp de avtal med
pensionärsföreningar som omfattas av omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-
05-15 OAN § 56.

Sammanfattning

Sedan år 2000 har det funnits avtal mellan nämnden och vissa pensionärsföreningar inom

kommunen. Avtalen innefattar att pensionärsföreningarna åtar sig uppdrag att anordna sociala

aktiviteter, delta i brukarråd och andra aktiviteter till förmån för kommunens pensionärer.

Såsom ersättning för detta erhåller pensionärsföreningarna fria lokaler. År 2007 ingicks nya

avtal med pensionärsföreningarna och dessa tillämpas fortfarande. Då det har skett

förändringar i den kommunala verksamheten och förutsättningarna har ändrats vill sektor

socialtjänst att socialnämnden säger upp nuvarande avtal i syfte att förhandla och arbeta fram

nya förslag till avtal.

Ulrika Johansson Kristin Johansson

Verksamhetschef ordinärt boende Nämndsekreterare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Uppsägning av avtal med pensionärsföreningar, 2021-05-21

Avtal med SPF

Avtal med PRO

Protokoll 2020-09-07 KF § 142 Avtal med pensionärsföreningar samt taxa för
pensionärsföreningar
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Sektorchef
Nämndsekreterare
För kännedom:

Verksamhetschef ordinärt boende
Pensionärsföreningar
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Ärendet

Alltsedan år 2000 har dåvarande vård- och omsorgsnämnden haft avtal med kommunens
pensionärsföreningar. Avtalen har innefattat att pensionärsföreningarna åtar sig uppdrag mot
att erhålla fria lokaler inom kommunens verksamheter samt tidigare även Folkets Hus- och
bygdegårdslokaler. Avtalen följdes upp 2007 och parterna tecknade då nya avtal med en
avtalstid på fyra år, 2007-01-01--2010-12-31. Därefter förlängdes avtalen med fyra år till och
med 2014-12-31, i enlighet med vad avtalen stadgade.

2014-05-15 fattade omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslut om att säga upp avtalen
med pensionärsföreningarna till 2014-12-31, OAN § 56. Sektorn fick i uppdrag att påbörja
förhandling med pensionärsföreningarna under hösten 2014 i syfte att ta fram nya avtal. Det
gjordes dock invändningar från pensionärsföreningarna att det var en ogiltig uppsägning.

Avtalen som ingicks 2007 har sedan 2014 tillämpats som om de vore bindande för
socialnämnden och efter föreslagen uppsägning gäller dessa fram till och med 31 december
2022.

Kommunfullmäktige fattade 2020-09-07, KF § 142, beslut om att ge omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att slutföra förhandlingar med de pensionärsföreningar
som nämnden 2014-05-15, OAN § 56, gav sin sektor i uppdrag att påbörja förhandling i syfte
att arbeta fram nya avtal. Samarbete ska ske med kultur- och fritidsnämnden. Vidare beslutade
kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att inom uppsiktsplikten tillse att
kommunen säger upp de avtal som omfattas av nämndens beslut 2014-05-15, OAN § 56.

Sektor socialtjänst anser att samtliga lokaler inom äldreomsorgens verksamhetsområden bör
fortsätta hanteras ”där det hör hemma”. Detta innebär att de lokaler som äldreomsorgen
disponerar hanteras i respektive brukarråd, där man beslutar vilka av äldreomsorgens lokaler
som ska disponeras för olika aktiviteter. I antagna ”Brukarrådens funktion och uppgift” från
2019 finns följande inskrivet under rubrik "Brukarrådets arbetsformer":

”Brukarrådet planerar och beslutar vilka av äldreomsorgens lokaler som ska disponeras för
de olika aktiviteter som arrangeras av brukarrådet. Med detta avses lokaler som vid vissa
tidpunkter inte behöver disponeras av kommunal verksamhet”.

Sektor socialtjänst vill fortsätta ha ett gott samarbete med pensionärsföreningarna där dessa
engagerar sig i brukarråden och anordnar aktiviteter för omsorgstagare i våra målgrupper
inom verksamheterna. I nya avtal med pensionärsföreningarna bör det framgå hur dessa kan
använda sig av äldreomsorgens lokaler kostnadsfritt till andra aktiviteter utanför brukarrådens
aktiviteter för målgrupperna.

I likhet med nuvarande avtal ska dispositionsrätten av lokalerna delas mellan de föreningar
som också har överenskommelse/avtal att använda lokalerna inom sektorns verksamheter. Det
ska gälla lokaler som vid vissa tider inte behöver disponeras av sektorns verksamheter.
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Ekonomisk bedömning

Lokalerna bekostas idag av sektorn och kommer att fortsätta finansieras på detta sätt.

Invånarperspektiv

Det är viktigt att pensionärer i Ale kommun, oavsett eventuell föreningstillhörighet, får

möjlighet att delta i social verksamhet, öppna föreningsaktiviteter och studieverksamhet,

vilket är en del av pensionärsföreningarnas uppdrag enligt nuvarande avtal.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats, men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Beslutets genomförande

Efter beslut i socialnämnden ska, förutsatt att nämnden fattar beslut därom, sektorchef
skriftligen säga upp samtliga avtal med pensionärsföreningar.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att samtliga avtal med pensionärsföreningar ska sägas upp och

att sektor socialtjänst ska fortsätta förhandla med berörda pensionärsföreningar, i syfte att ta

fram förslag på nya avtal.



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-09-07

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 142 Dnr KS.2020.224

Avtal med pensionärsföreningar samt taxa för
pensionärsföreningar

Ärendet

Sektor kultur och fritid tar årligen fram förslag på uppdatering av fritidstaxor
och regler för upplåtelse av kommunala anläggningar samt föreningsdrivna
anläggningar med kommunalt stöd. Inför 2020 beslutade kultur- och
fritidsnämnden, 2019-09-26 § 87, att föreslå för kommunfullmäktige att anta
de föreslagna taxorna med undantag av taxor för pensionärsföreningar.
Nämnden föreslog kommunfullmäktige att besluta att gällande nolltaxa för
pensionärsföreningar skulle förlängas fram till och med 2020-06-30. Utöver
förslagen till kommunfullmäktige beslutade kultur- och fritidsnämnden att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram beslutsunderlag omkring avgifter
och taxor för pensionärsföreningar.

Pensionärsföreningar har tidigare definierats som vuxenförening i gällande
kategorisering. Detta har inneburit att de vid förhyrning av lokaler debiterats
med taxa 1 enligt kommunens fritidstaxor.
Under ett antal år fanns det tecknade avtal mellan omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden och pensionärsföreningar. Dessa avtal reglerade
pensionärsföreningarnas sociala uppdrag för pensionärer i kommunen samt
föreningarnas ersättning för detta uppdrag. Ersättningen var enligt avtalen
nolltaxa i alla kommunens lokaler samt i Folkets Hus och bygdegårdar. Sektor
kultur och fritid har vid uthyrning till pensionärsföreningar följt de tecknade
avtalen. Därav har pensionär- samt Röda kors-föreningar bokats med taxa 0,
dvs nolltaxa, vid bokning av kommunala lokaler samt de föreningslokaler som
har kommunalt stöd och innefattas i de kommunala fritidstaxorna.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2014-05-15 § 56 att säga
upp avtalen med pensionärsföreningarna. Uppsägningen av avtalen har bland
annat kommunicerats vid det kommunala pensionärsrådets sammanträde 2014-
06-09. Uppsägningen av avtalen innebär att pensionärs- och rödakors-
föreningar ska hanteras som vuxenföreningar och debiteras med taxa 1 i de
kommunala anläggningarna samt i anläggningar som drivs av föreningar men
som erhåller kommunalt stöd.

Sektorn föreslår att pensionärs- och röda kors- föreningar samt Ale
permobilklubb, reumatikerföreningen och DHR i Ale fortsatt ska erhålla
nolltaxa för alla lokaler i kommunen för mötesverksamhet såsom årsmöte och
styrelsemöten. Vid andra aktiviteter såsom bingo, danser etc skall taxa 1
debiteras. Med alla möteslokaler menas de lokaler som sektor kultur och fritid
har för bokning samt de föreningsdrivna lokaler i Ale kommun som har
kommunalt stöd.



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-09-07

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Föreningarna skall följa gällande bidragsbestämmelser för att taxa 0 och taxa 1
skall utgå. Följs inte bidragsbestämmelserna utgår taxa 2.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid 2020-02-26
Kommunstyrelsens beslut § 110 2020-08-25
Taxor och avgifter, kultur- och fritid 2020
Kommunfullmäktiges beslut § 177 2019-11-18
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 89 2019-09-26
Protokollsutdrag Kommunala pensionärsrådet § 22 2014-06-09
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden § 56 2014-05-15
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 38 2020-05-07

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att slutföra förhandlingarna med de
pensionärsföreningar som omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den 15 maj
2014 § 56, gav sin sektor i uppdrag att påbörja förhandling med i syfte att
arbeta fram nya avtal. Samarbete ska ske med kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till
kommunstyrelsen att inom uppsiktsplikten tillse att kommunen säger upp de
avtal som omfattas av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den 15 maj 2014,
§ 56.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i
uppdrag att slutföra förhandlingarna med de pensionärsföreningar som
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den 15 maj 2014 § 56, gav sin sektor i
uppdrag att påbörja förhandling med i syfte att arbeta fram nya avtal.
Samarbete ska ske med kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att inom
uppsiktsplikten tillse att kommunen säger upp de avtal som omfattas av
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den 15 maj 2014, § 56.

___



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-09-07

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Kultur- och fritidsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sektorchef kultur och fritid

För kännedom

Pensionärsföreningar
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Sektor socialtjänst

Diarienummer:S.N.2021.12
Datum: 2021-05-21
Systemförvaltare Annika Johansson
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Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen

(2001:453), SoL, kvartal 1 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att notera rapporten samt att den tillställs kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.

Sammanfattning

Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för inrapportering av
ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL. Rapporteringen har skickats till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i enlighet med socialnämndens skyldighet.

Under kvartal 1, 2021-01-01 till och med 2021-03-31, har fyra nya beslut rapporterats in som
ej verkställda inom tre månader.

Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har sex verkställts och fyra har
avslutats utan verkställighet. Nio beslut är fortsatt ej verkställda. Se statistikrapport med
rapporteringstillfälle 2021-04-26 för mer information.

Mattias Leufkens Annika Johansson

Administrativ chef Systemförvaltare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453),

SoL, kvartal 1 2021, 2021-05-21

Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2021-04-26

Beslutet skickas till:

För kännedom:

Kommunfullmäktige
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Kommunrevision

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL.

Rutin för inrapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.

Beslutets genomförande

Efter beslut sänder nämndsekreterare protokollsutdrag för kännedom till kommunfullmäktige
och kommunrevisionen.

Förvaltningens bedömning

Kommunen är skyldig att rapportera beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och gör därför det.
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Sektor socialtjänst

Diarienummer:S.N.2021.12
Datum: 2021-05-21
Systemförvaltare Annika Johansson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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E-post: annika.johansson5@ale.se
Socialnämnden

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, kvartal 1 2021

Rapporteringstillfälle: 2021-04-26
Ansvarig rapportör: Systemförvaltare Annika Johansson

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, som inte
är verkställda inom tre månader

Nya beslut som ej är verkställda inom 3 månader, redovisning för kvartal 1 2021 (från och med
2021-01-01 till och med 2021-03-31).

För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut i kvartal 1, ska besluten vara tagna
under perioden 2020-10-01 till och med 2020-12-31.

Antal ej verkställda beslut
äldreomsorg

3 Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 2
Män: 1

Antal ej verkställda beslut
funktionshinder (SoL)

0 Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 0
Män: 0

Antal ej verkställda beslut
individ- och familjeomsorg

1 Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 0
Män: 1

Specificering av nya beslut som inte är verkställda inom tre månader

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

1355082 2020-07-20 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorg

2021-04-26 Lämplig
uppdragstagare har ej hittats.
Den enskilde har beviljats
andra insatser i väntan på att
verksamheten finner lämplig
uppdragstagare.

1349850 2020-11-06 Hemtjänst Äldreomsorg 2021-04-26 Den enskilde
vill avvakta att påbörja
insatser av ekonomiska skäl.
Verksamheten har kontakt
med den enskilde för att reda
ut frågan.
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1349208 2020-10-26 Särskilt boende Äldreomsorg 2020-04-26 Den enskilde
bor idag på särskilt boende i
annan kommun, men önskar
flytta till ett specifikt boende
i Ale kommun. Ingen ledig
plats finns på önskat boende.

1352765 2020-12-16 Medboende Äldreomsorg 2021-04-26 Saknar ledig
lägenhet att erbjuda på
makans boende.

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL, som rapporterats som ej verkställda och avslutade

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Avslutat Kommentar

1333730 2020-01-22 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

2021-02-17 2020-07-07
Verksamheten söker
lämplig
uppdragstagare.

2020-10-22
Verksamheten söker
lämplig
uppdragstagare.

2021-01-21 Möte
bokat med den
enskilde och tilltänkt
kontaktfamilj.

2021-04-26 Den
enskilde har återtagit
ansökan. Ansökt om
kontaktperson och
detta har verkställts.

1314043 2019-03-11 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

2021-02-26 2019-07-17
Resursbrist
verksamheten söker
lämplig
kontaktfamilj,
genom annonsering,
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samt även via
externa företag.

2019-10-17
Verksamheten söker
lämplig
kontaktfamilj.

2020-01-31
Verksamheten söker
lämplig
kontaktfamilj.

2020-04-21 Fanns
ett förslag på
kontaktfamilj som
drog sig ur.
Socialsekreterare på
familjehuset och
familjerättsenheten
behöver utforska
nätverket ytterligare.

2020-07-07
Verksamheten har ej
funnit lämplig
uppdragstagare.

2020-10-22 Ingen
lämplig
uppdragstagare har
hittats.

2021-01-28
Vårdnadshavare
uppger i december
2020 att det ej finns
behov av insatsen
längre.

2021-04-26
Ansökan återtagen,
behov upphört.

1314042 2019-03-11 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

2021-02-26 2019-07-17
Resursbrist
verksamheten söker
lämplig
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kontaktfamilj,
genom annonsering,
samt även via
externa företag.

2019-10-17
Verksamheten söker
lämplig
kontaktfamilj.

2020-01-31
Verksamheten söker
lämplig
kontaktfamilj.

2020-04-21 Fanns
ett förslag på
kontaktfamilj som
drog sig ur.
Socialsekreterare på
familjehuset och
familjerättsenheten
behöver utforska
nätverket ytterligare.

2020-07-07 Saknas
lämplig
uppdragstagare.

2020-10-22
Verksamheten har
inte hittat lämplig
uppdragstagare.

2021-01-28
Vårdnadshavare
uppger i december
2020 att det ej finns
behov av insatsen
längre.

2021-04-26
Ansökan återtagen,
behov upphört.

1331301 2020-01-09 Särskilt boende Äldreomsorg 2021-01-31 2020-07-07
Anhöriga har tackat
nej till erbjudande
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om boende på grund
av rådande
Coronapandemi med
besöksförbud, väljer
att själva ta hand om
den enskilde i
väntan på ändrade
smittorisker.

2020-10-19 Den
enskilde och anhörig
väljer att avvakta
med flytt till särskilt
boende med
hänvisning till
rådande
Coronapandemi.

2021-01-28 Den
enskilde har tackat
nej till erbjudande
om boende, den
enskilde och anhörig
väljer att avvakta
med flytt till särskilt
boende med
hänvisning till
rådande
Coronapandemi.

2021-04-26 Den
enskilde har avlidit.

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL, som verkställts

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Verkställighet Kommentar

1346496 2020-09-10 Särskilt boende Äldreomsorg 2021-02-05 2021-01-28 Den
enskilde har fått
erbjudande om
boende 2020-12-04.
På grund av Corona-
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smitta på boendet har
den enskilde valt att
ännu inte flytta in.

2021-04-26 Den
enskilde väljer att
flytta in på erbjuden
boendeplats 2021-
02-05.

1347621 2020-09-29 Bostad med
särskild service

Funktionshinder
(SoL)

2021-04-19 2021-01-28 Saknar
lämplig ledig
boendeplats att
erbjuda. Den
enskilde vistas i
väntan på ledig
boendeplats på en
köpt plats på
korttidsboende i
annan kommun
sedan 2020-11-09.

2021-04-26 Den
enskilde får
erbjudande om
boende i Ale
kommun 2021-03-11
och flyttar in på
erbjuden boendeplats
2021-04-19.

1347705 2020-09-30 Särskilt boende Äldreomsorg 2021-04-01 2021-01-28 Finns
ingen lämplig ledig
bostad att erbjuda
den enskilde.

2021-04-26 Den
enskilde har tackat ja
till erbjuden
boendeplats och
flyttar in 2021-05-
01.

1346507 2020-09-10 Särskilt boende Äldreomsorg 2021-02-01 2021-01-28 Den
enskilde har blivit
erbjuden boende
2021-01-12, har
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tackat ja till
erbjudandet.

2021-04-26 Den
enskilde har flyttat in
på erbjuden
boendeplats 2021-
02-01.

1309675 2019-01-10 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

2021-02-01 2019-07-19
Resursbrist
verksamheten söker
efter lämplig
kontaktfamilj.

2019-10-14 Sökning
efter lämplig
uppdragstagare
pågår.

2020-01-21
Verksamheten söker
lämplig
uppdragstagare.

2020-04-21 Finns ett
förslag på
kontaktfamilj.

2020-08-19
Verksamheten
fortsätter söka
lämplig
uppdragstagare.

2020-10-22 Lämplig
uppdragstagare har
ej hittats.

2021-01-28 Finns
förslag på
kontaktfamilj.
Kontaktfamiljen har
godkänts men
insatsen har ännu
inte verkställts.

2021-04-26 Insatsen
har verkställts 2021-
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02-01.

1320479 2019-06-24 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

2021-04-01 2019-10-17
Verksamheten saknar
lämplig
uppdragstagare,
sökning pågår.

2020-01-31
Verksamheten saknar
lämplig
uppdragstagare,
sökning pågår.

2020-04-21 Kontakt
är tagen med
socialsekreterare för
att gemensamt
utforska nätverket
ytterligare.

2020-07-07 Lämplig
uppdragstagare ännu
ej funnen.

2020-10-22
Verksamheten saknar
lämplig
uppdragstagare.
Sökning pågår.

2021-01-28 Under
november 2020
utreds förslag på
kontaktfamilj.
Föreslagen
kontaktfamilj
avböjer uppdraget.

2021-04-26
Uppdraget har
verkställts 2021-04-
01.
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Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL, som fortfarande ej är verkställda

Beslut nr. Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

1346783 2020-09-17 Särskilt boende Äldreomsorg 2021-01-28 Finns ingen lämplig
ledig bostad att erbjuda den
enskilde.

2021-04-26 Den enskilde tackar
nej till erbjuden bostad, tycker att
det fungerar bra i eget boende.

1347003 2020-09-21 Dagverksamhet Äldreomsorg 2021-01-28 Den enskilde har
blivit erbjuden plats på
dagverksamhet 2020-09-30, men
tackat nej. Vill avvakta tills
rådande Coronapandemi har
lugnat ner sig.

2021-04-26 Dagverksamheten har
varit stängd under en period på
grund av Covid-smitta. Öppnad
igen från 2021-04-12. Samtal förs
med den enskilde för att starta
igång insatsen.

1344110 2020-07-21 Särskilt boende Äldreomsorg 2021-01-28 Den enskilde har
tackat nej till erbjudet boende, vill
endast bo på ett specifikt boende i
Ale kommun.

2021-04-26 Ingen ny boendeplats
har erbjudits. Saknas ledig
lägenhet på önskat boende.

1320477 2019-06-24 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

2019-10-17 Verksamheten saknar
lämplig uppdragstagare, sökning
pågår.

2020-01-31 Verksamheten saknar
lämplig uppdragstagare, sökning
pågår

2020-04-21 Kontakt är tagen med
socialsekreterare för att
gemensamt utforska nätverket
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ytterligare.

2020-07-07 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.

2020-10-22 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.

2021-01-28 Under november
2020 utreds förslag på
kontaktfamilj. Föreslagen
kontaktfamilj avböjer uppdraget.

2021-04-26 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.

1327118 2019-10-24 Kontaktfamilj Individ och
familjeomsorgen

2020-04-21 Finns förslag på
kontaktfamilj, men dessa har inte
gått att nå via telefon eller sms.

2020-07-07 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.

2020-08-24 Tilltänkt
kontaktfamilj avsäger sig
uppdraget. Verksamheten söker
ny uppdragstagare.

2021-01-28 Verksamheten har
inte funnit lämplig
uppdragstagare, annonsering efter
uppdragstagare pågår.

2021-04-26 Verksamheten har
inte funnit lämplig
uppdragstagare. Den enskilde har
fått annan insats i väntan på
verkställighet.

1341174 2020-06-04 Särskilt boende Äldreomsorg 2020-10-19 Den enskilde erbjuds
boende 2020-10-06, men väljer att
tacka nej med hänsyn till rådande
Coronapandemin.

2021-01-28 Den enskilde har inte
fått något nytt erbjudande i Ale
kommun. Den enskilde har flyttat
in på särskilt boende i Göteborgs
kommun.
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2021-04-26 Den enskilde har inte
fått något nytt erbjudande i Ale
kommun. Den enskilde bor på
särskilt boende i Göteborgs
kommun.

1329208 2019-11-28 Särskilt boende Äldreomsorg 2020-04-14 Saknas ledig bostad.
Bor på boende på Orust.

2020-07-07 Saknas ledigt boende.
Den enskilde har redan plats på
särskilt boende och har i stort sett
sina behov tillgodosedda, därmed
inte prioriterad för flytt med
pågående Coronapandemi.

2020-10-19 Den enskilde erbjuds
plats på boende 2020-07-14, men
tackar nej. Vill ha plats på
speciellt boende inom kommunen.
Den enskilde har redan plats på
särskilt boende.

2021-01-28 Saknas ledigt boende,
inget nytt erbjudande har lämnats
till den enskilde. Den enskilde har
redan plats på särskilt boende och
har i stort sett sina behov
tillgodosedda, därmed inte
prioriterad för flytt med pågående
Coronapandemi.

2021-04-26 Saknas ledigt boende,
inget nytt erbjudande har lämnats
till den enskilde. Den enskilde har
redan plats på särskilt boende och
har i stort sett sina behov
tillgodosedda, därmed inte
prioriterad för flytt med pågående
Coronapandemi.

1331962 2020-01-22 Särskilt boende Äldreomsorg 2020-07-07 Den enskilde har
erbjudits plats på boende 2020-
06-01, men tackat nej till
erbjudandet. Vill bo på specifikt
boende i kommunen.
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2020-10-19 Inget nytt erbjudande
har kunnat ges till den enskilde.

2021-01-28 Inget nytt erbjudande
har kunnat ges till den enskilde.

2021-04-26 Inget nytt erbjudande
har kunnat ges till den enskilde.

1292899 2018-03-08 Dagverksamhet Funktionshinder
(SoL)

2020-10-19 Den enskilde erbjuds
plats och insatsen verkställdes
2019-01-08. Den enskilde har valt
att avbryta verkställigheten och
inte delta i daglig verksamhet
sedan 2020-02-21. Verksamheten
har haft dialog med den enskilde
att delta några enstaka dagar, men
den enskilde har valt att avstå.
Dialog mellan den enskilde och
verksamheten pågår.

2021-01-28 Den enskilde har
fortsatt valt att inte delta i
verksamheten. Dialog mellan den
enskilde och verksamheten pågår.

2021-04-26 Den enskilde har
fortsatt valt att inte delta i
verksamheten. Den enskilde
kommer att erbjudas plats på
annan daglig verksamhet från och
med maj 2021.
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Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 1
2021

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att notera rapporten samt att den tillställs kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.

Sammanfattning

Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för inrapportering av
ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS. Rapporteringen har skickats till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, i enlighet med socialnämndens skyldighet.

Under kvartal 1 2021, 2021-01-01 till 2021-03-31, har fem nya beslut rapporterats in som ej
verkställda inom tre månader.

Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har inget verkställts, två har avslutats utan
verkställighet och åtta beslut är fortsatt ej verkställda. Se statistikrapport med
rapporteringstillfälle 2021-04-26 för mer information.

Mattias Leufkens Annika Johansson

Administrativ chef Systemförvaltare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 1 2021, 2021-05-21

Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2021-04-26

Beslutet skickas till:

För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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Lagstiftning och kommunala styrdokument

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.

Rutin för inrapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS.

Beslutets genomförande

Efter beslut sänder nämndsekreterare protokollsutdrag för kännedom till kommunfullmäktige
och kommunrevisionen.

Förvaltningens bedömning

Kommunen är skyldig att rapportera beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och gör därför det.
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Diarienummer:S.N.2021.13
Datum: 2021-05-21
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Socialnämnden

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, kvartal 1 2021

Rapporteringstillfälle: 2021-04-26
Ansvarig rapportör: systemförvaltare Annika Johansson

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, enligt 9 § lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte är verkställda inom
tre månader

Nya beslut som ej är verkställda inom 3 månader, redovisning för kvartal 1 2021 (från och
med 2021-01-01 till och med 2021-03-31).

För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut i kvartal 1, ska besluten vara tagna
inom perioden 2020-10-01 till och med 2020-12-31.

Antal nya ej verkställda
beslut

5 Varav antal som gäller
insatser till:

Kvinnor: 1

Män: 4

Specificering av nya beslut som inte är verkställda inom tre månader

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

1348112 2020-10-08 Bostad med
särskild service för
vuxna, LSS

Funktionshinder 2021-02-17 Samtal med
anhörig, erbjuden köpt plats
i annan kommun. Enskild
tackar nej.

2021-04-26 Samtal förs med
enskild och anhörig om
väntetid för boende inom
kommunen.

1352287 2020-12-16 Korttidsvistelse Funktionshinder 2021-04-26 Anhörig önskar
helgvistelse. Verksamheten
kan endast verkställa vistelse
på vardagar. Verksamheten
och socialsekreterare har
kontakt med anhörig.
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1347940 2020-10-06 Korttidsvistelse/
stödfamilj

Funktionshinder 2021-04-26 Den enskilde har
särskilda önskemål gällande
utförare av insatsen
korttidsvistelse i stödfamilj.
Rekryteringsprocess pågår
för att söka lämplig
uppdragstagare.

1347914 2020-10-05 Ledsagarservice Funktionshinder 2021-04-26 Insatsen har ej
verkställts på grund av de
restriktioner som gäller på
grund av rådande pandemi.
Den enskilde önskar
ledsagning till aktiviteter
som innebär vistelse i
folksamlingar.

1348417 2020-10-14 Kontaktperson Funktionshinder 2021-04-26 Den enskilde har
fått annan insats. Om den
insatsen fungerar kommer
kontaktperson inte att vara
aktuellt. Verksamheten
avvaktar med verkställande.

Tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut, enligt 9 § LSS som
rapporterats som ej verkställda och avslutade

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Avslutat Kommentar

1341503 2020-06-09 Korttidsvistelse Funktionshinder 2021-04-26 2021-01-28
Anhöriga vill
avvakta med
verkställighet av
insatsen med
hänvisning till
rådande
Coronapandemi.

2021-04-26
Anhöriga avvaktar
med verkställighet
av insatsen med
hänvisning till
rådande
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Coronapandemi och
beslutets
avslutsdatum har nu
passserat.

1345375 2020-08-21 Korttidsvistelse Funktionshinder 2021-02-22 2021-01-28
Verksamheten
saknar återkoppling
från vårdnadshavare
angående kallelse till
möte. Ny kontakt
sker inom kort.

2021-02-22
Ansökan återtagen,
behovet upphört.

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut, enligt
9 § LSS, som verkställts

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Verkställt Kommentar

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut, enligt
9 § LSS, som fortfarande ej är verkställda

Beslut nr. Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

1326749 2019-10-21 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionshinder 2020-04-22 Finns i nuläget ingen
lämplig plats tillgänglig.

2020-08-18 Finns ingen lämplig
plats tillgänglig i Ale kommun.

2020-10-19 Ale kommun saknar
lämplig ledig plats. Verksamheten
kommer att starta process kring
att erbjuda en lämplig extern
plats. Den enskilde har andra
insatser i väntan på att boende
kan verkställas.
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2021-01-07 Erbjuden köpt plats,
men den enskilde tackar nej.
Saknas lämplig ledig boendeplats
i Ale kommun.

2021-04-26 Erbjuden köpt plats i
annan kommun men tackar nej.
Saknas lämplig ledig boendeplats
i Ale kommun. Den enskilde har
andra insatser i väntan på att
boende kan verkställas.

1339769 2020-05-14 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionshinder 2020-10-19 Ale kommun saknar
ledig bostad till den enskilde.
Kommer att erbjudas externt
boende under oktober månad.
Har andra insatser i väntan på
ledig bostad.

2021-01-28 Finns ingen lämplig
ledig bostad att erbjuda.

2021-04-26 Erbjuden köpt plats i
annan kommun, men tackar nej.
Ingen lämplig ledig plats finns att
erbjuda i kommunen.

1338315 2020-04-21 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionshinder 2020-10-19 Önskar specifikt
boende. Ale kommun saknar
ledig bostad på önskat boende.
Har andra insatser i väntan på
boende.

2021-01-28 Saknar lämplig ledig
bostad. Den enskilde vill inte bo
på den ort där de flesta av Ale
kommuns boendeplatser finns.
Vill ej heller bo i annan kommun.

2021-04-26 Erbjuden köpt plats i
annan kommun, men tackar nej.
Har särskilda önskemål på
boende. Den enskilde har andra
insatser i väntan på boende.



5(7)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

1327174 2019-10-25 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionshinder 2020-04-22 Finns i nuläget ingen
lämplig ledig plats.

2020-08-18 Finns i nuläget ingen
lämplig plats ledig i Ale
kommun, kommer att erbjudas en
möjlighet till placering utanför
kommunen i väntan på ledig plats
i Ale kommun.

2020-10-19 Verksamheten har
regelbunden kontakt med
anhörig, som uppger att köpt
plats utanför kommunen inte är
aktuellt. Boendesituationen i
hemmet är god. Man väljer att
vänta på lämplig ledig plats i
kommunen. Den enskilde har
andra insatser i väntan på boende.

2021-01-28 Saknar lämplig ledig
boendeplats.

2021-04-26 Erbjuden köpt plats i
annan kommun, men tackar nej.
Den enskilde har andra insatser i
väntan på boende.

1328252 2019-11-14 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionshinder 2020-04-22 Finns i nuläget ingen
lämplig ledig bostad.

2020-08-18 Finns i nuläget ingen
lämplig ledig bostad i Ale
kommun. God man uppger att
den enskilde inte vill att
kommunen söker placering i
annan kommun, utan vill avvakta
lämplig bostad inom kommunen.

2020-10-19 Finns inget lämpligt
boende i kommunen. God man
uppger att den enskilde inte
önskar bo utanför kommunen.
Har andra insatser i väntan på
lämplig bostad.

2021-01-28 Erbjuden köpt plats i
annan kommun 2020-12-04,
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tackat nej till erbjudandet. Finns
ingen lämplig ledig bostad i Ale
kommun.

2021-04-26 Finns i nuläget inget
lämpligt ledigt boende i
kommunen. Den enskilde har
andra insatser i väntan på boende.

1336059 2020-03-12 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionshinder 2020-08-18 Saknar lämplig ledig
bostad i kommunen. Den
enskilde vill enligt pappan ej bo
utanför Ale kommun. Har ej
bråttom med att flytta utan vill
vänta på lämpligt boende i
kommunen.

2020-10-19 Verksamheten har
regelbunden kontakt med god
man/pappa angående
boendesituationen. Den enskilde
har andra insatser i väntan på
boendeplats.

2021-01-28 Saknar lämplig ledig
boendeplats.

2021-04-26 Erbjuden köpt plats i
annan kommun, men tackar nej.
Den enskilde har andra insatser i
väntan på boende.

1331179 2020-01-08 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionshinder 2020-08-18 Saknar lämplig ledig
bostad i kommunen. Samtal med
god man 2020-08-18, kommer
inom kort att erbjudas alternativt
boende. Den enskilde har andra
insatser i väntan på att beslutet
kan verkställas.

2020-10-19 Muntligt erbjudande
om lägenhet lämnas till den
enskilde. Den enskilde uttrycker
att hen inte vill bo på orten där
lägenheten finns. Vill endast bo i
en speciell ort i kommunen, men
inte i det boende som finns på
orten.
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2021-01-28 Erbjuden boendeplats
2020-12-18, men tackar nej till
erbjudandet då den enskilde inte
vill bo på den aktuella orten i Ale
kommun.

2021-04-26 Saknar lämplig ledig
boendeplats i kommunen. Den
enskilde har särskilda och
specifika önskemål/krav om
boende.

1347175 2020-09-23 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionshinder 2021-01-28 Saknar lämplig ledig
bostad i Ale kommun.

2021-04-26 Erbjuden köpt plats i
annan kommun. Den enskilde har
specifikt önskemål. Önskar
endast boende som är under
byggnation. Den enskilde har
andra insatser i väntan på
verkställande.
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Sektor socialtjänst

Diarienummer:S.N.2021.68
Datum: 2021-05-21
Nämndsekreterare Kristin Johansson
Dödsbohandläggare Tilda Magnusson Tell
Dödsbohandläggare Linda Hellman
Dödsbohandläggare Annika Mellqvist

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Socialnämnden

Revidering av delegeringsordningen avseende

dödsbohandläggning

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att anta förslag till revidering av socialnämndens delegeringsordning, i enlighet med
nedanstående förslag,

att den reviderade delegeringsordningen ska träda i kraft 2021-06-10,

att nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Förslag

Ärvdabalken (1958:637), ÄB

Beslut Lagrum Delegat

Dödsboanmälan till Skatteverket 20 kap. 8 a § ÄB Dödsbohandläggare

Provisorisk dödsboförvaltning 18 kap. 2 § ÄB Dödsbohandläggare

Föranstalta om bouppteckning 20 kap. 2 § 2 st ÄB Dödsbohandläggare

Anmälan till Kammarkollegiet 17 § lagen (1994:243)
(Allmänna arvsfonden) om Allmänna arvsfonden Dödsbohandläggare

Ordna gravsättning 5 kap. 2 § BL Dödsbohandläggare

Ersättare (samtliga delegeringar ovan)

Enhetschef enheten för ledningsstöd och utveckling

Sammanfattning

Sektor socialtjänst har tagit fram ett förslag till revidering av socialnämndens

delegeringsordningen avseende dödsbohandläggning. I nuvarande delegeringsordning finns

delegerat att upprätta dödsboanmälan och att ombesörja gravsättning. Det saknas emellertid

delegering avseende så kallad provisorisk dödsboförvaltning, föranstalta om bouppteckning

samt anmälan till Kammarkollegiet (vilken förvaltar Allmänna arvsfonden). Förslaget är
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bättre anpassat till sektorns verksamhet och behovet av snabb, effektiv och rättssäker

ärendehantering.

Mattias Leufkens Kristin Johansson

Enhetschef enheten för ledningsstöd och utveckling Nämndsekreterare

Tilda Magnusson Tell Linda Hellman

Dödsbohandläggare Dödsbohandläggare

Annika Mellqvist

Dödsbohandläggare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Revidering av delegeringsordningen avseende dödsbohandläggning, 2021-

05-21

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Nämndsekreterare
För kännedom:

Enhetschef enheten för ledningsstöd och utveckling
Dödsbohandläggare
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Ärendet

Allmänt

Socialnämndens delegeringsordning ska på ett tydligt sätt beskriva nämndens överföring av

beslutanderätt till anställda och andra instanser. Huvudregeln är att om ett beslut inte omfattas

av delegering och inte betraktas som verkställighet är det nämnden som ska besluta i frågan.

För att undvika onödiga oklarheter i fråga om beslutsmandat är det av vikt att

delegeringsordningen är anpassad utifrån hur verksamheten är organiserad vid varje givet

tillfälle.

Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725), KL, framgår att nämnden får delegera till en

anställd enligt 7 kap. 5-8 §§ KL att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss

grupp av ärenden. I 6 kap. 38 § KL anges vilka beslut som inte får delegeras av nämnden.

Allmänna bestämmelser om dödsbo finns i 18 kap. ärvdabalken (1958:637), ÄB. När en

person avlider kvarstår ett dödsbo och det är dödsbodelägare som har hand om och företräder

dödsboet.

Dödsboanmälan

För det fall den avlidnes tillgångar eller, i de fall denne efterlämnar make, tillgångarna och

dennes andel i makens giftorättsgods inte räcker till annat än kostnader för begravning och

andra utgifter med anledning av dödsfallet och tillgångarna inte innefattar fast egendom eller

tomträtt, behöver bouppteckning inte upprättas. I dessa fall gör socialnämnden en

dödsboanmälan till Skatteverket, 20 kap. 8 a § ÄB.

Det ankommer enligt ovan på socialnämnden att göra dödsboanmälan. Den behöriga

socialnämnden är den i den avlidnes vistelsekommun. I socialnämndens nuvarande

delegeringsordning finns redan delegering till dödsbohandläggare att "Upprätta

dödsboanmälan". Sektor socialtjänst föreslår att detta delegeringsbeslut förtydligas genom att

formulera det "Dödsboanmälan till Skatteverket", vilket det faktiskt innebär. Delegat ska

fortsatt vara dödsbohandläggare och ersättare ska fortsatt vara enhetschef enheten för

ledningsstöd och utveckling.

Föranstalta bouppteckning

För det fall det finns egendom i dödsboet som inte tas om hand av dödsbodelägare,

boutredningsman eller testamentsexekutor kan socialnämnden bli tvungen att föranstalta om

bouppteckning enligt 20 kap. 2 § 2 st ÄB. Om det finns tillgångar i dödsboet och den

provisorisk dödsboförvaltningen inte har avslutats inom tre månader från dödsfallet inträder

en skyldighet för socialnämnden att föranstalta om bouppteckning. Att föranstalta om

bouppteckning finns inte delegerat i socialnämndens nuvarande delegeringsordning. Sektor

socialtjänst föreslår att beslutanderätten att föranstalta om bouppteckning delegeras till
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dödsbohandläggare. Ersättare föreslås enhetschef för enheten för ledningsstöd och utveckling

vara.

Provisorisk dödsboförvaltning

Fram till dess att dödsboet har tagits om hand av samtliga dödsbodelägare kan det behövas tas

om hand, vilket vanligtvis sker av någon dödsbodelägare, närstående eller annan i den

avlidnes närhet, 18 kap. 2 § 1 st ÄB. Finns det inte någon sådan ska medlem av den avlidnes

hushåll, hyresvärd eller annan som har anknytning till dödsboet ta hand om dödsboet och

underrätta dödsbodelägare eller anmäla dödsfallet till socialnämnden, 18 kap. 2 § 2 st ÄB.

Efter en sådan anmälan, eller om det på annat sätt kommit till kännedom, ska socialnämnden,

om det behövs, provisoriskt förvalta dödsboet i enlighet med 18 kap. 2 § 1 st ÄB, 18 kap. 2 §

2 st ÄB. Socialnämnden har rätt till ersättning från dödsboet för kostnader som den

provisoriska förvaltningen medför.

Delegering från socialnämnden avseende provisorisk dödsboförvaltning, i enlighet med 18

kap. 2 § ÄB, saknas i socialnämndens nuvarande delegeringsordningen. Sektor socialtjänst

föreslår att socialnämnden delegerar detta till dödsbohandläggare. Motiveringen är att

dödsbohandläggningen ska vara effektiv och rättssäker och inte dra ut på tiden samt att de

som är dödsbohandläggare har särskilt kunskap och erfarenhet inom detta område. Ersättare

föreslås vara enhetschef enheten för ledningsstöd och utveckling.

Allmänna arvsfonden

Om Allmänna arvsfonden är enda arvinge eller om fonden är testamentstagare ska den som

vårdar dödsboet anmäla detta till Kammarkollegiet, 17 § lagen (1994:243) om Allmänna

arvsfonden. För det fall det är socialnämnden som har hand om dödsboet är det denna som

ska anmäla till Kammarkollegiet. Att göra anmälan till Kammarkollegiet föreslås delegeras

till dödsbohandläggare. Ersättare föreslås vara enhetschef enheten för ledningsstöd och

utveckling.

Gravsättning

Om den avlidne inte har någon i sin närhet som kan ordna med gravsättning ska den ordnas av

kommunen. Det är den kommun som den avlidne senast var folkbokförd i som ska ordna med

gravsättning, 5 kap. 2 § 1 st begravningslagen (1990:1144), BL. Kommunen har rätt till

ersättning från dödsboet för detta, 5 kap. 2 § 2 st BL. Ovanstående finns delegerat i

socialnämndens nuvarande delegeringsordning såsom "Gravsättning enligt begravningslagen

(1990:1144)". Denna delegering föreslås ändras till formuleringen "Ordna gravsättning", för

att delegeringen ska stämma överens med lagtexten i begravningslagen. Det är också

överflödigt att ha med lagrum i rubriceringen av delegeringsbeslutet, eftersom lagrum

framkommer särskilt i delegeringsordningen i anslutning till delegeringsbeslutet.
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Dödsbohandläggning

Dödsboanmälan

Processen inleds ofta genom ett informativt samtal med sökande, exempelvis anhörig till
avliden, om vad en dödsboanmälan innebär och vilka grunder man prövar förutsättning för
dödsboanmälan på. Denna information kommer också ibland direkt från begravningsbyrå
eller socialsekreterare ekonomiskt bistånd. Socialnämnden lämnar sedan ut, ofta via postgång,
en broschyr och en ansökningsblankett tillsammans med ett portofritt svarskuvert. I
broschyren finns bland annat information om vilka handlingar som ska bifogas ansökan.
När ansökan inkommer till dödsbohandläggare påbörjas en boutredning och ärendet

handläggs enligt socialtjänstlagens (2001:453) handläggningsregler, som i vissa fall hänvisar

till förvaltningslagen (2017:900). Socialnämnden utreder om det föreligger grund för

dödsboanmälan genom att jämföra tillgångar och utgifter från begravning och avveckling av

dödsboet, gravsten, flyttstäd med mera. Handläggningen ska vara lättöverskådlig och

uppgifter om tillgångarna ska vara tydliga. Det får inte finnas några oklarheter avseende

värdet av dödsboet, är så fallet hänvisar socialnämnden till en bouppteckning.

Om förutsättningar för dödsboanmälan föreligger tas beslut i verksamhetssystemet Treserva

och dödsboanmälan skickas in till Skatteverket via postgång. Kopia av dödsboanmälan finns

därefter hos Skatteverket att begära ut av dödsbodelägare efter cirka tre veckor.

Provisorisk dödsboförvaltning

Som ovan framgår kan socialnämnden under vissa förutsättningar bli ansvarig att förvalta
dödsboet provisoriskt enligt 18 kap. 2 § ÄB. I första hand handlar det om att vårda dödsboet,
vilket kan kräva en del åtgärder såsom exempelvis omhänderta kvarlåtenskap, soptömning,
skötsel av eventuella husdjur, sköta ekonomin och avsluta autogiron.

För att utreda om dödsboet har dödsbodelägare beställs en släktutredning från Skatteverket
eller i vissa fall från Riksarkivet. Socialnämnden eftersöker också eventuella testamenten. Om
dödsboet fortsatt saknar dödsbodelägare efter att släktutredning inkommit och testamente
saknas gör socialnämnden en anmälan till Kammarkollegiet (Allmänna arvsfonden) enligt 17
§ lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden och överlämnar förvaltning och avveckling av
dödsboet.

Socialnämndens provisoriska dödsboförvaltning är som ordet anger endast provisorisk till
dess att den egentliga boutredningen tar vid. Socialnämndens förvaltning ska bevara
dödsboet. Egendom i dödsboet får inte avyttras eller förändras mer än vad som är nödvändigt.
Vid socialnämndens förvaltning ska dödsbodelägares, borgenärers och testamentstagares
intresse bevakas.
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Socialnämndens provisoriska dödsboförvaltning pågår fram till dess att eventuella
dödsbodelägare spårats och underrättats. När så skett överlämnas förvaltning och avveckling
av dödsboet till dessa. Anträffas ingen dödsbodelägare, men socialnämnden misstänker att
sådan kan finnas ska anmälan om god man för bortavarande part göras hos överförmyndaren
enligt 11 kap. 3 § FB.

Vid provisorisk dödsboförvaltning kan denna således avslutas genom beslut om att överlämna
förvaltning och avveckling till dödsbodelägare, Allmänna arvsfonden, god man för
bortavarande part eller att socialnämnden ska fortsätta förvalta dödsboet och avveckla det.
Socialnämnden kan också föranstalta om bouppteckning för det fall att dödsbodelägare inte
agerar.

Gravsättning

I de fall ingen ombesörjer begravning för avliden person notifierar Skatteverket detta till
socialnämnden i den kommun den avlidne var folkbokförd eller, för det fall den avlidne inte
var folkbokförd i Sverige, kommunen där dödsfallet inträffade. Det är socialnämnden som har
det yttersta ansvaret för att gravsättning sker. 

Om det inte finns någon som kan ordna med gravsättningen, exempelvis att det saknas
dödsbodelägare eller att dödsbodelägare eller annan anhörig inte tar tag i begravning trots
uppmaning från kommun, är det kommunens ansvar att ordna med gravsättning, 5 kap. 2 §
BL. Riktlinjerna för detta är att hålla en enkel, värdig begravning utifrån den avlidnes
önskemål om möjligt.

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

Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725), KL, framgår att nämnden får delegera till en

anställd enligt 7 kap. 5-8 §§ KL att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss

grupp av ärenden. Av 6 kap. 38 § KL anges vilka beslut som inte får delegeras av nämnden.

Allmänna bestämmelser om dödsbo finns i 18 kap. Ärvdabalken (1958:637), ÄB. I 20 kap. 8

a § ÄB finns bestämmelser om dödsboanmälan till Skatteverket. Provisorisk

dödsboförvaltning regleras i 18 kap. 2 § ÄB. Socialnämndens skyldighet att i vissa fall

föranstalta om bouppteckning stadgas i 20 kap. 2 § 2 st ÄB.
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I lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden finns bestämmelser om anmälan till

Kammarkollegiet för det fall att Allmänna arvsfonden är enda arvinge, 17 §.

I begravningslagen (1990:1144), BL, finns bestämmelser om gravsättning. Av 5 kap. 2 § BL

framgår att kommunen är ytterst ansvarig att ordna med gravsättning.

Remissyttrande

Förslag till revidering av socialnämndens delegeringsordning avseende dödsbohandläggning
har tagits fram i samråd med sektorns dödsbohandläggare och enhetschef enheten för
ledningsstöd och utveckling.

Beslutets genomförande

Efter beslut åligger det nämndsekreterare att göra erforderliga revideringar av socialnämndens
delegeringsordning. Därefter delges den dödsbohandläggare och andra berörda för kännedom.

Förvaltningens bedömning

Sektor socialtjänst bedömer att det nya förslaget till revidering av socialnämndens

delegeringsordning avseende dödsbohandläggning är bättre anpassat till verksamhetens behov

och föreslår nämnden att anta förslaget. Sektorn föreslår att den reviderade

delegeringsordningen ska träda i kraft 2021-06-10.
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Socialnämnden

Tillfällig delegering av beslutanderätt i alkohol- och
tobaksärenden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att delegera beslutanderätten i alkoholärenden, när det gäller att bevilja ansökningar om
stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622), till enhetschef
enheten för ledningsstöd och utveckling. Avslagsbeslut delegeras till ordförande i
socialnämnden. Denna tillfälliga delegering ska gälla från och med den 10 juni 2021 till och
med den 31 augusti 2021.

att delegera beslutanderätten i tobaksärenden, när det gäller att avslå ansökningar om tillstånd
att försälja tobaksvaror enligt 5 kap 1 och 3 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter, till ordförande i socialnämnden. Denna tillfälliga delegering ska gälla från och med
den 10 juni 2021 till och med den 31 augusti 2021.

att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Delegeringsordningen är ett levande dokument som fortlöpande måste uppdateras för att
anpassas till ny lagstiftning, föreskrifter och förändringar inom kommunens verksamhet.
Sektor socialtjänst har tagit fram ett förslag till tillfällig delegering för sommaren 2021
gällande verksamhetsområde alkohol- och tobak, som är bättre anpassad till verksamheten
under sommaren och behovet av snabb, effektiv och rättssäker ärendehantering.

När det gäller att bevilja ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 §
alkohollagen (2010:1622) föreslås beslutanderätten delegeras till enhetschef enheten för
ledningsstöd och utveckling. Avslagsbeslut föreslås delegeras till ordförande i socialnämnden.
Denna tillfälliga delegering är nödvändig för att verksamheten ska fungera under sommaren
på ett bra sätt, eftersom socialnämnden inte sammanträder. Den tillfälliga delegeringen
föreslås gälla från och med den 10 juni 2021 till och med den 31 augusti 2021.

När det gäller att avslå ansökningar om tillstånd för försäljning av tobaksvaror enligt 5 kap 1
och 3 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter föreslås beslutanderätten
delegeras till ordförande i socialnämnden. Denna tillfälliga delegering är nödvändig för att
verksamheten ska fungera under sommaren på ett bra sätt, eftersom socialnämnden inte
sammanträder. Den tillfälliga delegeringen föreslås gälla från och med den 10 juni 2021 till
och med den 31 augusti 2021.
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Mattias Leufkens Kristin Johansson

Enhetschef enheten för ledningsstöd och utveckling Nämndsekreterare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Tillfällig delegering av beslutanderätt i alkohol- och tobaksärenden, 2021-

05-27

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Nämndsekreterare
För kännedom:

Enhetschef enheten för ledningsstöd och utveckling
Tillståndsenheten, Göteborgs Stad
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Ärendet

Socialnämndens delegeringsordning ska på ett tydligt sätt beskriva nämndens överföring av
beslutanderätt till anställda och andra instanser. Huvudregeln är att om ett beslut inte omfattas
av delegering och inte betraktas som verkställighet är det nämnden som ska besluta i frågan.
För att undvika onödiga oklarheter i fråga om beslutsmandat är det av vikt att
delegeringsordningen är anpassad utifrån hur verksamheten är organiserad vid varje givet
tillfälle.

Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725), KL, framgår att nämnden får delegera till en
anställd enligt 7 kap. 5-8 §§ KL att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden. I 6 kap. 38 § KL anges vilka beslut som inte får delegeras av nämnden.

I nuvarande delegeringsordning är det socialnämndens arbetsutskott som har beslutanderätten
avseende beslut (bevilja och avslå) gällande ansökningar om stadigvarande
serveringstillstånd. Det hade varit önskvärt om beslutanderätten att bevilja stadigvarande
serveringstillstånd under sommaren 2021 delegeras till enhetschef enheten för ledningsstöd
och utveckling. Beslut att avslå ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd bör
delegeras till ordföranden i socialnämnden.

När det gäller beslutanderätten att bevilja ansökningar om försäljning av tobak delegerades
detta nyligen till enhetschef enheten för ledningsstöd och utveckling. Beslut att avslå
ansökningar i tobaksärenden ligger idag på nämnden. Sommarens behov gör att det vore bra
om avslagsbeslut delegerades till ordföranden i socialnämnden.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Det är betydelsefullt att personer med serveringsställen i Ale kommun får en snabb, effektiv

och rättssäker hantering av sina ansökningar avseende serveringstillstånd. Detsamma gäller

personer med försäljningsställe avseende tobak i Ale kommun.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Socialnämndens delegeringsordning ska på ett tydligt sätt beskriva nämndens överföring av
beslutanderätt till anställda och andra instanser. Huvudregeln är att om ett beslut inte omfattas
av delegering och inte betraktas som verkställighet är det nämnden som ska besluta i frågan.
För att undvika onödiga oklarheter i fråga om beslutsmandat är det av vikt att



4(4)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

delegeringsordningen är anpassad utifrån hur verksamheten är organiserad vid varje givet
tillfälle.

Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725), KL, framgår att nämnden får delegera till en
anställd enligt 7 kap. 5-8 §§ KL att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden. I 6 kap. 38 § KL anges vilka beslut som inte får delegeras av nämnden.

Bestämmelser om alkohol finns i alkohollagen (2010:1622).

Bestämmelser om tobak finns i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Remissyttrande

Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Beslutets genomförande

Efter beslut åligger det nämndsekreterare att göra erforderliga revideringar av socialnämndens
delegeringsordning. Därefter delges Tillståndsenheten, Göteborgs Stad och andra berörda för
kännedom.

Förvaltningens bedömning

Sektor socialtjänst bedömer att förslaget avseende tillfällig delegering gällande alkohol- och
tobaksärenden är bättre anpassad till verksamhetens behov under sommaren 2021 och föreslår
nämnden att anta förslaget.
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