
KALLELSE
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-09-13

Tid Kl. 18:00

Plats Lokal Teatern i Ale Kulturrum och
via bild- och ljudöverföring

Ledamöter Claes-Anders Bengtsson (KD), ordförande
Mikael Berglund (M)
Oliver Andersson (M)
Susanna Mouvitz (M)
Jan Skog (M)
Henrik Fogelklou (M)
Lars Kopp (M)
Lennarth Nilsson (M)
Kajsa Nilsson (M)
Dan Björk (M)
Maj Holmström (M)
Erik Liljeberg (M)
Lennarth Dahl (C)
Åke Niklasson (C)
Jessika Loftbring (C)
Tyrone Hansson (FIA)
Jonas Molin (-)
Renée Palmnäs (FIA)
Stefan Ekwing (L)
Rose-Marie Fihn (L)
Sune Rydén (KD)
Jenny Sandkvist (MP)
Sonny Landerberg (MP)
Paula Örn (S)
Krister Bergenhus (S)

Monica Samuelsson (S)
Johnny Sundling (S)
Ann Lundgren (S)
Dennis Ljunggren (S)
Lena Orstadius (S)
Rolf Gustafsson (S)
Catharina Eliasson (S)
Johan Nordin (S)
Ingrid Inhammar (S)
Elaine Björkman (S)
Klas Karlsson (S)
Lisa Gustafsson (V)
Sven Engdahl (V)
Christer Pålsson (V)
Birgitta Andersson (V)
Sven Nicolaisen (AD)
Robert Jansson (SD
Rune Karlsson (SD)
Kennet Sandow (SD)
Lennie Kjellman (-)
Marita Henriksson (SD)
Alexis Tranmarker (SD)
Pernilla Johansson (SD)
Robert Roos (SD)

Ersättare
Urban Wallbert (M)
Anna Löfgren Silfversparre (M)
Dennis Larsen (M)
Gustav Havilehto (M)
Magnus Wennergren (M)
Lina Bodestad (C)
Hampus Eskilsson (C)
Brita Karlsson (FIA)
Christer Eriksson (FIA)
Eva Lans Samuelsson (L)
Patrik Rasmusson (L)
Christer Mörlin (KD)
Ingvar Arvidsson (KD)
Geo de Maré (MP)
Lars-Åke Ellbén (MP)

Hiba Sahtaogullari (S)
Jarl Karlsson (S)
Christina Oskarsson (S)
Aree Said Gaff (S)
Monica H Westberg (S)
Toni Andersson (S)
Bo-Ivar Andersson (S)
Adam Jones (V)
Ann Franzén (V)
Börje Ohlsson (AD)
Kjell Brattfors (AD)
Ronny Alm (SD)
Rainer Andreasson (SD)
Mattias Börjesson (SD)
Anna-Karin Axelsson (SD)

Övriga Maria Reinholdsson, kommunchef Amra Muminhodzic, kommunsekreterare
Josefin Thorn Tuvestad, kommunjurist

Förhinder att närvara anmäls till: Amra Muminhodzic, tel 0303 70 33 60 eller
amra.muminhodzic@ale.se
Claes-Anders Bengtsson, ordförande

Obs! Kom ihåg att inför mötet spara handlingarna i läsplattans offline-läge.



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-09-13

Ärenden Föredragande

A

B

Upprop

Justering

1 KS.2021.2 - Fastställande av
föredragningslista

2 KS.2021.1 - Allmänhetetens frågestund

3 KS.2020.93 - Avsägelse från Ronny Alm
(SD) avseende uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen

4 KS.2020.140 - Avsägelse från Ronny Alm
(SD) avseende uppdraget som ersättare i
socialnämnden

5 KS.2020.427 - Avsägelse från Ronny Alm
(SD) avseende uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige

6 KS.2021.393 - Val av ny ledamot i
revisorerna

7 KS.2020.189 - Val av ersättare i AB



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-09-13

Ärenden Föredragande

Alebyggens styrelse

8 KS.2020.93 - Begäran om en ny
sammanräkning till Länsstyrelsen avseende
en ny ersättare efter Homayoun Amiri (M)

9 KS-SÄK.2021.126 - Handlingsplan för
arbetet mot hedersrelaterat våld och
förtryck för Ale kommun

10 KS.2021.216 - Strategi för gatubelysning

11 KS.2021.340 - Avyttring av fastigheten
Nödinge 5:116, Pigegårdsvägen

12 KS.2021.396 - Förslag på extra satsningar
2021 för samhällsbyggnadsnämnden

13 KS-EKO.2021.328 - Tilläggsyrkande om
utökad investeringsram för
utbildningsnämnden avseende uppstart av
yrkesutbildningar

14 KS.2021.148 - Ansvarig utgivare för
kommunfullmäktiges webbsändningar



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-09-13

Ärenden Föredragande

15 KS.2021.336 - Avsiktsförklaring mellan
Alebyggen och Ale kommun

16 KS.2020.84 - Reglementes förändringar med
anledning av omorganisering av
bostadsanpassning och färdtjänst

17 KS.2021.341 - Hantering av fordon vid
elbortfall

18 KS.2021.344 - Sammanträdestider 2022

19 KS.2021.339 - Rapportering av ej verkställda
beslut enligt LSS, 2021

20 KS.2021.338 - Rapportering av ej verkställda
beslut SoL, kvartal 1 2021

21 KS.2021.5 - Redovisning av underättelser
och beslut



 
 
Från: Ronny Alm <ronny.alm@ale.se> 
Skickat: den 18 augusti 2021 18:40
Till: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Ämne: Avsägelse
 
Hej Amra
 
Jag avsäger mig alla min politiska uppdrag i kommunen så som 
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Servicenämden
Från och med den 1/9/2021
 
Mvh
Ronny Alm
Sverigedemokraterna.
 
Skickades från E-post för Windows
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


 
 
Från: Ronny Alm <ronny.alm@ale.se> 
Skickat: den 19 augusti 2021 12:23
Till: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Ämne: Sv: Avsägelse
 
Tack
Bara ett fel Jag skrev servicenämden
 
Det ska vara Socialnämnden
Mvh
Ronny Alm  
 
Skickades från E-post för Windows
 
Från: Amra Muminhodzic
Skickat: den 19 augusti 2021 08:30
Till: Ronny Alm
Ämne: Sv: Avsägelse
 
Hej Ronny,
 
Dina avsägelser är mottagna och kommer behandlas på nästa kommunfullmäktige 
sammanträde. 
 
 
 
Vänliga hälsningar
 
Amra Muminhodzic 
Kommunsekreterare 
_______________________
 

 
Kansli- och säkerhetsavdelningen
Sektor kommunstyrelsen
449 80 Alafors
 
Telefon: 0303-70 32 60
E-post: amra.muminhodzic@ale.se 
 
Besöksadress: Ale Torg, Nödinge
www.ale.se
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Ale kommun behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via e-post med oss.
Du kan läsa mer om dina rättigheter och hur Ale kommun behandlar personuppgifter på 
ale.se/personuppgifter.
 
 
 
 
Från: Ronny Alm <ronny.alm@ale.se> 
Skickat: den 18 augusti 2021 18:40
Till: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Ämne: Avsägelse
 
Hej Amra
 
Jag avsäger mig alla min politiska uppdrag i kommunen så som 
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Servicenämden
Från och med den 1/9/2021
 
Mvh
Ronny Alm
Sverigedemokraterna.
 
Skickades från E-post för Windows
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Från: Ronny Alm <ronny.alm@ale.se> 
Skickat: den 18 augusti 2021 18:40
Till: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Ämne: Avsägelse
 
Hej Amra
 
Jag avsäger mig alla min politiska uppdrag i kommunen så som 
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Servicenämden
Från och med den 1/9/2021
 
Mvh
Ronny Alm
Sverigedemokraterna.
 
Skickades från E-post för Windows
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-12-14

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 211 Dnr KS.2020.189

Avsägelse från Håkan Gustavsson (M) avseende uppdraget
som ersättare i AB Alebyggens styrelse

Ärendet

Håkan Gustavsson (M) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som ersättare i
AB Alebyggens styrelse.

Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
entlediga Håkan Gustavsson (M) från uppdraget som ersättare i AB Alebyggens styrelse
och att Jan Murray (M) väljs till ny ersättare i AB Alebyggens styrelse.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Håkan Gustavsson (M) inkommen 2020-11-22

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Håkan Gustavsson (M) från uppdraget som
ledamot i AB Alebyggens styrelse.

Kommunfullmäktige beslutar att Jan Murray (M) väljs till ny ledamot i AB Alebyggens
styrelse.

___

Beslutsexpediering

För vidare hantering

HR-avdelningen

Utvecklingsledare, kansliavdelningen

För kännedom

Håkan Gustavsson

Jan Murray

AB Alebyggens styrelse

14(24)



 
 
Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län <vastragotaland@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 31 maj 2021 08:58
Till: FN-KOMMUN <kommun@ale.se>
Ämne: Till kommunfullmäktige, underrättelse om valbarhetshinder
 
 

        Rättsenheten

Meddelande 
 
 
 
Kommunfullmäktige i Ale kommun
Valbarhetshinder
Kommunallagen 4 kap 7 § säger att om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också 
uppdraget genast. 
Efter att ha kontrollerat valbarheten i valdatasystemets valbarhetskontroll vill Länsstyrelsen 
härmed uppmärksamma Ale kommun på att vald ersättare i kommunfullmäktige, Homayoun 
Amiri (M), har valbarhetshinder eftersom han inte längre är folkbokförd i valområdet.
 
Med vänlig hälsning
 
David
 
David Forsberg
Handläggare
Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg
 
+46(0)10-224  40 00
vastragotaland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland


PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-08-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 160 Dnr KS-SÄK.2021.126

Återremiss avseende handlingsplan för arbetet mot

hedersrelaterat våld och förtryck för Ale kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa

handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck för Ale

kommun.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga

nämnder och kommunala bolag att implementera handlingsplanen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta till

kommunstyrelsen att besluta om eventuella revideringar av handlingsplanen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2021-06-08 § 124 med uppdraget att

revidera texten under rubrik 3 Vem omfattas av handlingsplanen ändras till:

Denna handlingsplan riktar sig till kommunens samtliga nämnder och dess

kommunala bolag, samt att revidera punkt nummer 3 under rubriken 5.2.

Flickor - specifika varningstecken.

Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale

kommun ska bidra i att utveckla och stärka ett förvaltningsgemensamt arbete

mot hedersrelaterat våld och förtryck i Ale kommun och tillgodose alla

Alebors, särskilt barn och ungas, rätt till ett liv fritt från våld och förtryck.

Denna handlingsplan riktar sig till samtliga nämnder och kommunala bolag.

Den ska vara ett konkret verktyg för att upptäcka och agera vid tecken på

hedersproblematik. Genom kunskap och tidiga insatser när problem uppstår,

eller är på väg att kunna hända samt genom att erbjuda snabbt och adekvat stöd

till de utsatta och ta ett samlat grepp om problematiken.

Genom att:

● göra personal medvetna om tecken på hedersrelaterat våld och förtryck

● skapa rutin för att upptäcka utsatthet för hedersvåld och förtryck och

agera

● ge handlingsberedskap i akuta situationer

● tydliggöra ansvar



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-08-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Handlingsplanen ska revideras löpande efter behov.

Samverkansforumet för barn, unga och familj, tidiga samordnade insatser-

plattformen (TSI) ansvarar för styrdokumentets förvaltning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-06-02

Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck för Ale

kommun 2021-04-20

Protokoll 2021-06-08 - KS § 124

Tjänsteutlåtande, 2021-06-14

Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck för Ale

kommun 2021-06-14

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Samtliga nämnder

Samtliga stryelser för kommunala bolag

För kännedom

Samordnare för trygghet och missbruksprevention

Säkerhetschef

Utvecklingsledare kansli och säkerhet

Utvecklingsledare social hållbarhet och folkhälsa



Handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och
förtyck i Ale kommun

Antagen av Kommunfullmäktige
Datum § XX
Ansvarig sektor: Sektor kommunstyrelse
Ikraftträdande 2021-XX-XX
Giltighetstid Gäller tills vidare
Revideras Senast fyra år efter ikraftträdande
Diarienummer KS.SÄK.2021.126

Ansvarig handläggare Dzemal Sabovic, Trygghets- och missburkssamordnare, Kommunstyrelsen
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1. Syfte

Syftet med planen är att enhetliggöra, utveckla och stärka Ale kommuns arbete
mot hedersrelaterat våld och förtryck och tillgodose alla Alebors, särskilt barn
och ungas, rätt till ett liv fritt från våld och förtryck.

Genom att:

 göra personal medvetna om tecken på hedersrelaterat våld och förtryck
 skapa rutin för att upptäcka utsatthet för hedersvåld och förtryck och agera
 ge handlingsberedskap i akuta situationer
 tydliggöra ansvar

Handlingsplanen ska revideras löpande efter behov. Samverkansforumet för
barn, unga och familj, Tidiga Samordnade Insatser-plattformen (TSI) ansvarar
för styrdokumentets förvaltning.

2. Mål

Målet är att handlingsplanen ska vara ett konkret verktyg för att upptäcka och
agera vid tecken på hedersproblematik. Genom kunskap och tidiga insatser när
problem uppstår eller är på väg att kunna hända samt genom att erbjuda snabbt
och adekvat stöd till de utsatta och ta ett samlat grepp om problematiken.

3. Vem omfattas av handlingsplanen

Denna handlingsplan riktar sig till samtliga nämnder och kommunala bolag.

4. Sammanfattning

Frågor om hedersrelaterat våld och förtryck har sedan slutet av 1990-talet
uppmärksammats i flertalet västeuropeiska länder och internationellt genom
FN:s arbete. Sedan morden på Sara Abed Ali (1996) och Pela Atroshi (1999)
och framförallt mordet på Fadime Sahindal (2002) har begrepp som
hedersmord, hedersvåld och hedersförtryck använts i den svenska debatten.

Det råder dock en polariserad samhällsdebatt och en oenighet kring förståelsen
av hedersrelaterat våld och förtryck då det finns flera olika perspektiv på
frågan. De konflikter och motsättningar som finns i debatten visar på att
hedersrelaterat våld och förtryck är en komplex samhällsfråga.
Motsättningarna kan även utgöra en utmaning både för kunskapsinhämtning
samt arbetet med främjande, förebyggande och riktade insatser. Ale kommuns
arbete behöver därför vara förvaltningsgemensamt, kunskapsbaserat,
långsiktigt, systematiskt och agilt.

Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) är att det har
sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. På det sättet
liknar det mäns våld mot kvinnor i nära relationer i stort. Hedersrelaterat våld
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utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet är att det
inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation.

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en
ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet
utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen
och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska
återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta
familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen. Det
hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär gör att gränserna mellan offer och
förövare blir otydliga. De som medverkar till förtrycket kan själva vara utsatta.

Anseende och status är beroende av faktiska eller påstådda beteende. Det
innebär att rykten kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder. Det
kan också medföra att flickor och kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp
inte vågar berätta om det, och att de skuldbeläggs om det kommer fram.

Föreställningen om att mäns och familjers heder beror på kvinnors och flickors
sexuella beteende hör också samman med förekomsten av barnäktenskap,
tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Hedersrelaterat
våld och förtryck kan därmed inkludera flera olika former av våld, inklusive
psykiskt, socialt, sexuellt och fysiskt våld och angränsar ofta till, eller
överlappar med, våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.

I många fall är det psykiska våldet i form av begränsningar, kontroll, hot,
kränkningar och ryktesspridning mer utbrett än det fysiska våldet. Ofta är det
även dolt och rädslan för att bli utsatt bidrar till att ständigt vara på sin vakt
eller anpassa sig. Våldet och förtrycket utövas inte uteslutande i hemmet av
den närstående familjen, utan kan även utövas av en större gemenskap där
bostadsområden, skolor, sociala medier och transnationella nätverk framträder
alltmer som arenor för hedersrelaterat våld och förtryck. Förståelsen för
hedersrelaterat våld och förtryck i denna handlingsplan utgår ifrån en bred
ansats som även inkluderar kvinnlig könsstympning, barn- och
tvångsäktenskap, situationen för HBTQ-personer och intellektuellt
funktionsnedsatta.

Att leva i en hederskontext innebär att det finns förväntningar och krav på att
familjens, släktens eller ett ännu större kollektivs intressen sätts framför de
egna. Val av partner är till exempel många gånger inte en individs eget val utan
en angelägenhet för familjen eller ett större kollektiv.

Det är därför i Ale kommuns arbete extra viktigt att uppmärksamma och agera
vid alla former av hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att stärka vår
demokratiska värdegrund och värna om grundläggande mänskliga rättigheter
och framför allt värna om barnens rätt.

I Ale kommuns program för trygghet och säkerhet (Program för trygghet och
säkerhet 2021 - 2024 Ale kommun ) riktas särskilt fokus på minskning av våld
i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Att ha
förvaltningsgemensamma, enhetliga och överenskomna handlingsstrategier och
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https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
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rutiner för att förebygga, motverka och hantera problematiken. På nationell
nivå återfinns arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom ramen för den
nationella jämställdhetspolitiken. Den tioåriga nationella strategin från 2017,
Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid,
omfattar mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck
samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det nationella
kompetensteamet, vid Länsstyrelsen i Östergötland, samordnar och stödjer
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer,
inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och
kvinnor.

I och med att problemområdet är komplext samt riktar sig mot
primärmålgruppen barn och unga (och deras familjer) så förutsätter det ett
förvaltningsgemensamt, långsiktigt och välutvecklat arbete som inkluderar
samtliga kommunala verksamheter och bolag.

5. Att upptäcka hedersrelaterat våld – vad ska
uppmärksammas

En förutsättning för att kunna hjälpa personer som utsätts för hedersrelaterat
våld och förtryck är att uppmärksamma och förstå utsattheten. Därför krävs en
viss grundkunskap hos all personal i kommunen som möter barn och ungdomar
för att kunna identifiera varningstecken som tyder på en utsatthet för
hedersrelaterat våld och förtryck.

OBS! Observera att nedan varningstecken ensamma i sig inte behöver utgöra
en anledning för att känna oro för på en utsatthet för hedersrelaterat våld och
förtryck utan får sättas in i en helhetskontext. Det räcker dock med att den
enskilde medarbetaren känner oro för att en ungdom är utsatt för att agera.

Nedan finns några varningstecken som bör uppmärksammas:

 Begränsningar av en persons handlingsutrymme för att upprätthålla
gruppens/familjens heder

 Könsstympning av flickor och kvinnor

 Omskärelse av pojkar

 Det finns önskemål hemifrån om undantag från viss undervisning eller
aktiviteter, till exempel musik, idrott, sex- och samlevnad, lägerskola och
skolresor

 Ofta återkommande magvärk, huvudvärk och illamående

 Återkommande frånvaro och skolk

 Koncentrationssvårigheter och försämrade skolresultat

 Synliga skador av våld

 Depression och självmordstankar

 Få eller inga vänner

 Får inte välja partner själv

 Kvardröjande på fritidsaktiviteten eller i skolan efter sista lektionen

 Föräldrar som drar sig undan all kontakt med skolan och/eller
socialtjänst och föräldrar som motsätter sig olika stödinsatser
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 Avsaknad av vuxna stöttande personer utanför familjen

 Oro över att föras ut ur landet under sommarlov eller utlandssemester,
giftermål eller uppfostringsresa

 Oro över att familjen ska få reda på att man är homosexuell, bisexuell
eller transperson

 Önskemål om att inte gå i samma klass eller skola som syskon eller
kusiner

 Rymmer hemifrån

 Kontroll av exempelvis mobiltelefon, dator eller egna pengar

 Får inte gå ut efter skola på egen hand, eller får inte gå ut alls

 Familjen diskuterar omvändelse av HBTQ-personer

 Hot och våld används som straff när man bryter mot hedersnormer

 Rädsla för vad föräldrarna ska säga eller göra om det kommer fram att
man sökt hjälp

 Söker ofta elevhälsa för det som kan vara psykosomatiska besvär

 Ändrar sig plötsligt, tystnar eller tar tillbaka allt man tidigare sagt

5.1. Pojkar – varningstecken

● Krav på att kontrollera sina syskon, kusiner eller andra inom gruppen
genom att tex invänta dem efter skolan eller ”skvallra” om vad en flicka
gjort i skolan.

*Att tex. ta en bild på flickan när hon gör något som bryter mot hedersnormer och skickar det till hennes
familjesystem

5.2. Flickor - varningstecken

 Olika kläd- och beteendekoder i och utanför förskolan/skolan eller
hemmet. Bär exempelvis slöja och heltäckande kläder i
förskolan/skolan men inte hemma

 Rigid kontroll av fritiden, exempelvis att inte få delta i aktiviteter
utanför skolan

 Hon får inte ha vänner med annan etnicitet eller med en annan
trosuppfattning

 Hon får inte umgås med killar

 Önskan om att ”återställa” eller kontrollera sin ”mödomshinna” eller
slidkrans

 Det talas om att flickan ska bli kvinna eller ”bli ren”

*Om flickan är gravid eller har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller våld kontakta alltid
socialtjänsten

6. Att ställa frågor

Det är viktigt att våga ställa frågor som berör hedersrelaterat våld och förtryck
eller annan utsatthet.
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Vissa som utsätts för våld ser sig inte som utsatta och tänker inte på våldet som
misshandel, övergrepp och hot.

När man ställer frågor om våld är det därför viktigt att fokusera på personens
egen upplevelse. Det kan vara svårt för en utsatt person att göra en fullständig
analys av sitt liv. Ställ därför korta, enkla och raka frågor som inte är ledande.

6.1. Exempel på frågor att ställa vid misstanke om att någon
är utsatt

 Vad vill du göra som du inte får?

 Vad måste du göra som du inte vill?

 Vilka argument används för att reglerna ska efterföljas?

 Vilka metoder används för att reglerna ska efterföljas?

 Vilka personer upprätthåller reglerna? Vem bestämmer vad?

 Vika är konsekvenserna om reglerna bryts?

 Har någon du känner till varit i en liknande situation?

 Hur reagerade familjen eller då?

 Hur länge har kontrollen pågått?

 Föreligger underliggande eller direkt uttalat hot, i så fall från vem eller
vilka?

 Vad tycker andra om den du är kär i? Kan du ta hem din partner? Kan
du ha vänner av motsatt kön?

 Vilka krav finns kring ditt utseende?

 Vad har sagts om din framtid?

 Vilken är familjens/församlingens hållning i det här som tagits upp?

 Hur ser syskon, släktingar eller andra gruppmedlemmars inställning och
agerande ut?

 Finns det någon inom gruppen som känner till din situation?

 Finns det någon du litar på inom eller utanför gruppen?

 Hur ställer du dig själv till din situation?

7. Ansvar

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn, eller kommer i kontakt med barn i sitt
yrke, har enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen skyldighet att genast anmäla till
socialtjänsten om de får kännedom eller misstänker att ett barn far illa (14 kap
§1 SoL) se Rutiner för anmälan till socialtjänsten. (sharepoint.com)

8. Rutiner vid misstanke om utsatthet för hedersvåld
och förtryck

 Vid misstanke om att ett barn eller ungdom utsätts för hedersrelaterad
problematik är det viktigt att en orosanmälan görs snarast - se Rutiner
för anmälan till socialtjänsten. (sharepoint.com

https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
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 Föräldrar/vårdnadshavare skall aldrig kontaktas, utan eventuell
kontakt sker genom Socialtjänsten.

 Om situationen är akut ska omedelbar kontakt tas med
socialsekreterare i mottagningsgruppen, SSPF eller annan
socialsekreterare.

 Om akut situation uppstår under kvällstid eller helg ska omedelbar
kontakt med socialjour eller polis tas.

8.1. Akuta insatser

I vissa fall behöver akuta insatser sättas in vid tecken på hedersrelaterat våld
och förtryck.

Detta kan vara när det finns en akut risk för att personen ska:

 bli utsatt för våld

 ingå äktenskap mot sin vilja

 utsättas för könsstympning

 eller av annan anledning behöver omedelbart skydd

8.2. Checklista stödfrågor vid bedömning av akuta insatser

 Vad är det som gör att du söker hjälp just nu?

 Vad vill du ha hjälp med?

 Har du sökt hjälp tidigare och i så fall var?

 Hur ser din familj/släkt/nätverk ut?

 Vilka regler har du brutit mot och vad tror du blir påföljden?

 Hur stor är risken att någon får reda på det? I så fall vem?

 Har någon annan i nätverket brutit mot reglerna? Vad hände då?

 Finns det någon i din närhet som känner till din situation?

 Om vi skulle kontakta någon i din familj vem skulle det vara?

 Vet någon att du är här?

 Finns något uttalat hot?

 Vad händer om du går hem idag?

8.3. Om personal misstänker att det handlar om ett akut läge
för den unga

 Gör upp en ansvarsfördelning kring vem som arbetar vidare med
ärendet.

 Kontakta socialtjänsten, hälso- och sjukvården om det finns behov av
vård eller dokumentation av skador.

 Försök så snabbt som möjligt ta reda på våldets karaktär och
omfattning, vem eller vilka som utövar våldet och hur den utsatta
personens nätverk ser ut.

 Försök att utforska barnets/ungdomens situation utan att värdera
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eller kommentera. Ha ett objektivt förhållningssätt. Dokumentera om
möjligt.

 Individ och familjeomsorg (IFO) enheten för barn och unga och SSPF-
koordinator, mottagningsenheten och säkerhetsenheten kan vara
behjälpliga med att bedöma skyddsbehovet.

 Informera aldrig vårdnadshavare vid misstanke om
hedersrelaterat våld och förtryck

 Försök att uppehålla barnet/ungdomen tills socialtjänsten återkopplar.

8.4. Utredning hos socialtjänsten

När hedersrelaterat våld och förtryck förekommer och personen önskar stöd
och hjälp ska utredning enligt SoL (11 kap 1§) inledas hos socialtjänsten.

En utredning inom socialtjänsten ska utreda behov av stöd och hjälp hos den
unge, på kort sikt och på lång sikt. En utredning som handlar om oro för
hedersrelaterat våld och förtryck handläggs av individ och familjeomsorg
(IFO).

En utredning får pågå i max 4 månader och görs för att ta reda på hur den
unge mår, har det hemma och om och på vilket man eventuellt behöver stötta
och hjälpa den unge. Utredningen sammanställs sedan i ett skriftligt dokument
där den unge, föräldrar, skola och sjukvård kan komma att uttala sig.

Antingen avslutas utredningen utan stöd och ärendet avslutas. Om
utredningen istället avslutas med en insats, innebär det att den unge får någon
form av stöd exempelvis boende i familjehem eller kontakt med
familjebehandlare.

Utredning av någon över 18 år kan inte göras utan samtycke.
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS-SÄK.2021.126
Datum: 2021-06-14
Strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention Dzemal Sabovic

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

Kommunstyrelsen

Återremiss avseende handlingsplan för arbetet mot

hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa handlingsplan för

arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder och

kommunala bolag att implementera handlingsplanen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen

att besluta om eventuella revideringar av handlingsplanen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2021-06-08 § 124 med uppdraget att revidera

texten under rubrik 3 Vem omfattas av handlingsplanen ändras till: Denna handlingsplan

riktar sig till kommunens samtliga nämnder och dess kommunala bolag, samt att revidera

punkt nummer 3 under rubriken 5.2. Flickor - specifika varningstecken.

Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun ska bidra i

att utveckla och stärka ett förvaltningsgemensamt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

i Ale kommun och tillgodose alla Alebors, särskilt barn och ungas, rätt till ett liv fritt från

våld och förtryck.

Denna handlingsplan riktar sig till samtliga nämnder och kommunala bolag. Den ska vara ett

konkret verktyg för att upptäcka och agera vid tecken på hedersproblematik. Genom kunskap

och tidiga insatser när problem uppstår, eller är på väg att kunna hända samt genom att

erbjuda snabbt och adekvat stöd till de utsatta och ta ett samlat grepp om problematiken.

Genom att:

● göra personal medvetna om tecken på hedersrelaterat våld och förtryck

● skapa rutin för att upptäcka utsatthet för hedersvåld och förtryck och agera

● ge handlingsberedskap i akuta situationer
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● tydliggöra ansvar

Handlingsplanen ska revideras löpande efter behov.

Samverkansforumet för barn, unga och familj, tidiga samordnade insatser-plattformen (TSI)

ansvarar för styrdokumentets förvaltning.

Maria Reinholdsson William Försth

Kommunchef Säkerhetschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun 2021-04-20

Protokoll 2021-06-08 - KS § 124

Tjänsteutlåtande, 2021-06-14

Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun 2021-06-14

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Samtliga nämnder
Samtliga stryelser för kommunala bolag

För kännedom:

Samordnare för trygghet och missbruksprevention
Säkerhetschef
Utvecklingsledare kansli och säkerhet
Utvecklingsledare social hållbarhet och folkhälsa

Ärendet

Frågor om hedersrelaterat våld och förtryck har sedan slutet av 1990-talet uppmärksammats i

flertalet västeuropeiska länder och internationellt genom FN:s arbete. Sedan morden på Sara

Abed Ali (1996) och Pela Atroshi (1999) och framförallt mordet på Fadime Sahindal (2002)

har begrepp som hedersmord, hedersvåld och hedersförtryck används i den svenska debatten.

Det råder dock en polariserad samhällsdebatt och en oenighet kring förståelsen av

hedersrelaterat våld och förtryck då det finns flera olika perspektiv på frågan. De konflikter
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och motsättningar som finns i debatten visar på att hedersrelaterat våld och förtryck är en

komplex samhällsfråga. Motsättningarna kan även utgöra en utmaning både för

kunskapsinhämtning samt arbetet med främjande, förebyggande och riktade insatser.

Ale kommuns arbete behöver därför vara förvaltningsgemensamt, kunskapsbaserat,

långsiktigt, systematiskt och agilt.

Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) är att det har sin grund i

kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. På det sättet liknar det mäns våld mot

kvinnor i nära relationer i stort. Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva

uttryck. Kännetecknande för våldet är att det inte utövas av en enskild man mot en enskild

kvinna i en parrelation.

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons

handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den

rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att

familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder.

Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av

gemenskapen. Det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär gör att gränserna mellan offer

och förövare blir otydliga. De som medverkar till förtrycket kan själva vara utsatta.

Anseende och status är beroende av faktiska eller påstådda beteende. Det innebär att rykten

kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder. Det kan också medföra att flickor och

kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp inte vågar berätta om det, och att de skuldbeläggs

om det kommer fram.

Föreställningen om att mäns och familjers heder beror på kvinnors och flickors sexuella

beteende hör också samman med förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och

könsstympning av flickor och kvinnor. Hedersrelaterat våld och förtryck kan därmed

inkludera flera olika former av våld, inklusive psykiskt, socialt, sexuellt och fysiskt våld och

angränsar ofta till, eller överlappar med, våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.

I många fall är det psykiska våldet i form av begränsningar, kontroll, hot, kränkningar och

ryktesspridning mer utbrett än det fysiska våldet. Ofta är det även dolt och rädslan för att bli

utsatt bidrar till att ständigt vara på sin vakt eller anpassa sig. Våldet och förtrycket utövas

inte uteslutande i hemmet av den närstående familjen, utan kan även utövas av en större

gemenskap där bostadsområden, skolor, sociala medier och transnationella nätverk framträder

alltmer som arenor för hedersrelaterat våld och förtryck. Förståelsen för hedersrelaterat våld

och förtryck i denna handlingsplan utgår ifrån en bred ansats som även inkluderar kvinnlig

könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, situationen för HBTQ-personer och intellektuellt

funktionsnedsatta.
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Att leva i en hederskontext innebär att det finns förväntningar och krav på att familjens,

släktens eller ett ännu större kollektivs intressen sätts framför de egna. Val av partner är till

exempel många gånger inte en individs eget val utan en angelägenhet för familjen eller ett

större kollektiv.

Det är därför i Ale kommuns arbete extra viktigt att uppmärksamma och agera vid alla former

av hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att stärka vår demokratiska värdegrund och värna

om grundläggande mänskliga rättigheter och framför allt värna om barnens rätt.

I Ale kommuns program för trygghet och säkerhet (Program för trygghet och säkerhet 2021 -

2024 Ale kommun ) riktas särskilt fokus på minskning av våld i nära relation, inklusive

hedersrelaterat våld och förtryck. Att ha förvaltningsgemensamma, enhetliga och

överenskomna handlingsstrategier och rutiner för att förebygga, motverka och hantera

problematiken.

På nationell nivå återfinns arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom ramen för den

nationella jämställdhetspolitiken. Den tioåriga nationella strategin från 2017, Makt, mål och

myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid, omfattar mäns våld mot kvinnor,

inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella

ändamål. Det nationella kompetensteamet, vid Länsstyrelsen i Östergötland, samordnar och

stödjer arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, inklusive

barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

I och med att problemområdet är komplext samt riktar sig mot primärmålgruppen barn och

unga (och deras familjer) så förutsätter det ett långsiktigt, välutvecklat och

förvaltningsgemensamt arbete som inkluderar alla kommunala verksamheter och bolag.

Ekonomisk bedömning

Fastställande avhandlingsplanen bedöms i nuläget inte innebära några direkta kostnader och

informations- och implementeringsarbetet kan ske inom ramenf ör de ordinarie

arbetsplatsmötena samt via information på intranätet (DAP).

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
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Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Handlingsplanen ligger i linje med Program för trygghet och säkerhet i Ale kommun 2021 -

2024.

Remissyttrande

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

Beslutets genomförande

Efter beslut av kommunfullmäktige att anta denna handlingsplan ska kommunfullmäktige

uppdra åt samtliga nämnder och samtliga styrelser för kommunala bolag att implementera

handlingsplanen ute i sina verksamheter.

Förvaltningens bedömning

Ale kommun ansvarar för att förebygga och motverka alla typer av våld och förtryck i
lokalsamhället.

Målsättningen är att allt våldsförebyggande arbetet skall bedrivas förvaltningsgemensamt,

kunskapsbaserat, långsiktigt, strukturerat och kostnadseffektivt och handlingsplanen är ett

verktyg för att uppnå detta. Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck

för Ale kommun ska vara ett konkret verktyg för att upptäcka och agera vid tecken på

hedersproblematik.

Genom kunskap och tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända samt

genom att erbjuda snabbt och adekvat stöd till de utsatta och ta ett samlat grepp om

problematiken, ska handlingsplanen bidra i att utveckla och stärka kommunens arbete mot

hedersrelaterat våld och förtryck och tillgodose alla Alebors, särskilt barn och ungas, rätt till

ett liv fritt från våld och förtryck.

Detta genom att tydliggöra ansvar och göra all personal medvetna om tecken på
hedersrelaterat våld och förtryck, skapa rutiner för att upptäcka utsatthet och agera och ge
handlingsberedskap i akuta situationer.

Förvaltningen bedömer således att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa handlingsplanen för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale

kommun och uppdrar åt samtliga nämnder och kommunala bolag att implementera den

samma.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 124 Dnr KS-SÄK.2021.126

Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld

och förtryck

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med uppdraget att revidera

punkt nummer 3 under rubriken 5.2. Flickor - specifika varningstecken samt att

texten under 3. Vem omfattas av handlingsplanen ändras till: Denna

handlingsplan riktar sig till kommunens samtliga nämnder och dess

kommunala bolag.

Sammanfattning

Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale

kommun ska bidra i att utveckla och stärka kommunens arbete mot

hedersrelaterat våld och förtryck och tillgodose alla Alebors, särskilt barn och

ungas, rätt till ett liv fritt från våld och förtryck.

Denna handlingsplan riktar sig till socialnämnden, Utbildningsnämnden,

kultur- och fritidsnämnden och Alebyggen AB. Den ska vara ett konkret

verktyg för att upptäcka och agera vid tecken på hedersproblematik. Genom

kunskap och tidiga insatser när problem uppstår, eller är på väg att kunna

hända samt genom att erbjuda snabbt och adekvat stöd till de utsatta och ta ett

samlat grepp om problematiken.

Genom att:

● göra personal medvetna om tecken på hedersrelaterat våld och förtryck

● skapa rutin för att upptäcka utsatthet för hedersvåld och förtryck och agera

● ge handlingsberedskap i akuta situationer

● tydliggöra ansvar

Handlingsplanen ska revideras löpande efter behov.

Samverkansforumet för barn, unga och familj, tidiga samordnade insatser-

plattformen (TSI) ansvarar för styrdokumentets förvaltning

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-04-22

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och fötryck
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att ärendet återremitteras med uppdraget att

revidera punkt nummer 3 under rubriken 5.2. Flickor - specifika

varningstecken.

Dennis Ljunggren (S) yrkar att ärendet återremitteras med uppdraget att texten
under rubriken 3. Vem omfattas av handlingsplanen ändras till:

Denna handlingsplan riktar sig till kommunens samtliga nämnder och dess
kommunala bolag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget återremissyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på Dennis Ljunggrens (S) återremissyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Handläggare
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1. Syfte

Syftet med planen är att utveckla och stärka kommunens arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck och tillgodose alla Alebors, särskilt barn och
ungas, rätt till ett liv fritt från våld och förtryck.

Genom att:

● göra personal medvetna om tecken på hedersrelaterat våld och förtryck
● skapa rutin för att upptäcka utsatthet för hedersvåld och förtryck och agera
● ge handlingsberedskap i akuta situationer
● tydliggöra ansvar

Handlingsplanen ska revideras löpande efter behov. Samverkansforumet för
barn, unga och familj, Tidiga Samordnade Insatser-plattformen (TSI) ansvarar
för styrdokumentets förvaltning.

2. Mål

Målet är att handlingsplanen ska vara ett konkret verktyg för att upptäcka och
agera vid tecken på hedersproblematik. Genom kunskap och tidiga insatser när
problem uppstår eller är på väg att kunna hända samt genom att erbjuda snabbt
och adekvat stöd till de utsatta och ta ett samlat grepp om problematiken.

3. Vem omfattas av handlingsplanen

Denna handlingsplan riktar sig till Socialnämnden, Utbildningsnämnden,
Kultur och Fritidsnämnden och Alebyggen AB.

4. Sammanfattning

Frågor om hedersrelaterat våld och förtryck har sedan slutet av 1990-talet
uppmärksammats i flertalet västeuropeiska länder och internationellt genom
FN:s arbete. Sedan morden på Sara Abed Ali (1996) och Pela Atroshi (1999)
och framförallt mordet på Fadime Sahindal (2002) har begrepp som
hedersmord, hedersvåld och hedersförtryck används i den svenska debatten.

Det råder dock en polariserad samhällsdebatt och en oenighet kring förståelsen
av hedersrelaterat våld och förtryck då det finns flera olika perspektiv på
frågan. De konflikter och motsättningar som finns i debatten visar på att
hedersrelaterat våld och förtryck är en komplex samhällsfråga.
Motsättningarna kan även utgöra en utmaning både för kunskapsinhämtning
samt arbetet med främjande, förebyggande och riktade insatser. Ale kommuns
arbete behöver därför vara kunskapsbaserat, långsiktigt, systematiskt och agilt.

Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) är att det har
sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. På det sättet
liknar det mäns våld mot kvinnor i nära relationer i stort. Hedersrelaterat våld
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utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet är att det
inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation.

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en
ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet
utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen
och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska
återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta
familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen. Det
hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär gör att gränserna mellan offer och
förövare blir otydliga. De som medverkar till förtrycket kan själva vara utsatta.

Anseende och status är beroende av faktiska eller påstådda beteende. Det
innebär att rykten kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder. Det
kan också medföra att flickor och kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp
inte vågar berätta om det, och att de skuldbeläggs om det kommer fram.

Föreställningen om att mäns och familjers heder beror på kvinnors och flickors
sexuella beteende hör också samman med förekomsten av barnäktenskap,
tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Hedersrelaterat
våld och förtryck kan därmed inkludera flera olika former av våld, inklusive
psykiskt, socialt, sexuellt och fysiskt våld och angränsar ofta till, eller
överlappar med, våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.

I många fall är det psykiska våldet i form av begränsningar, kontroll, hot,
kränkningar och ryktesspridning mer utbrett än det fysiska våldet. Ofta är det
även dolt och rädslan för att bli utsatt bidrar till att ständigt vara på sin vakt
eller anpassa sig. Våldet och förtrycket utövas inte uteslutande i hemmet av
den närstående familjen, utan kan även utövas av en större gemenskap där
bostadsområden, skolor, sociala medier och transnationella nätverk framträder
alltmer som arenor för hedersrelaterat våld och förtryck. Förståelsen för
hedersrelaterat våld och förtryck i denna handlingsplan utgår ifrån en bred
ansats som även inkluderar kvinnlig könsstympning, barn- och
tvångsäktenskap situationen för HBTQ-personer och intellektuellt
funktionsnedsatta vardagsheder.

Att leva i en hederskontext innebär att det finns förväntningar och krav på att
familjens, släktens eller ett ännu större kollektivs intressen sätts framför de
egna. Val av partner är till exempel många gånger inte en individs eget val utan
en angelägenhet för familjen eller ett större kollektiv.

Det är därför i Ale kommuns arbete extra viktigt att uppmärksamma och agera
vid alla former av hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att stärka vår
demokratiska värdegrund och värna om grundläggande mänskliga rättigheter
och framför allt värna om barnens rätt.

I Ale kommuns program för trygghet och säkerhet (Program för trygghet och
säkerhet 2021 - 2024 Ale kommun ) riktas särskilt fokus på minskning av våld
i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Att ha enhetliga och
överenskomna handlingsstrategier rutiner för att förebygga, motverka och

https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
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https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
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hantera problematiken. På nationell nivå återfinns arbetet mot hedersrelaterat
våld och förtryck inom ramen för den nationella jämställdhetspolitiken. Den
tioåriga nationella strategin från 2017, Makt, mål och myndighet – feministisk
politik för en jämställd framtid, omfattar mäns våld mot kvinnor, inklusive
hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för
sexuella ändamål. Det nationella kompetensteamet, vid Länsstyrelsen i
Östergötland, samordnar och stödjer arbetet mot hedersrelaterat våld och
förtryck och dess olika uttrycksformer, inklusive barnäktenskap,
tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Iom att problemområdet är komplext samt riktar sig mot primärmålgruppen
barn och unga (och deras familjer) så förutsätter det ett långsiktigt och
välutvecklat internt samarbete mellan kommunala verksamheter inom främst
Sektor Arbete Trygghet och Omsorg (ATO), Sektor Utbildning (UTB) och
sektor Kultur och Fritid (KoF).

5. Att upptäcka hedersrelaterat våld – vad ska
uppmärksammas

En förutsättning för att kunna hjälpa personer som utsätts för hedersrelaterat
våld och förtryck är att uppmärksamma och förstå utsattheten. Därför krävs en
viss grundkunskap hos all personal i kommunen som möter barn och ungdomar
för att kunna identifiera varningstecken som tyder på en utsatthet för
hedersrelaterat våld och förtryck.

OBS! Observera att nedan varningstecken ensamma i sig inte behöver utgöra
en anledning för att känna oro för på en utsatthet för hedersrelaterat våld och
förtryck utan får sättas in i en helhetskontext. Det räcker dock med att den
enskilde medarbetaren känner oro för att en ungdom håller är utsatt för att
agera.

Nedan finns några varningstecken som bör uppmärksammas:

● Begränsningar av en persons handlingsutrymme för att upprätthålla
gruppens/familjens heder

● Könsstympning av flickor och kvinnor
● Omskärelse av pojkar
● Det finns önskemål hemifrån om undantag från viss undervisning eller

aktiviteter, till exempel musik, idrott, sex- och samlevnad, lägerskola och
skolresor

● Ofta återkommande magvärk, huvudvärk och illamående
● Återkommande frånvaro och skolk
● Koncentrationssvårigheter och försämrade skolresultat
● Synliga skador av våld
● Depression och självmordstankar
● Få eller inga vänner
● Får inte välja partner själv
● Kvardröjande på fritidsaktiviteten eller i skolan efter sista lektionen
● Föräldrar som drar sig undan all kontakt med skolan och/eller

socialtjänst och föräldrar som motsätter sig olika stödinsatser
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● Avsaknad av vuxna stöttande personer utanför familjen
● Oro över att föras ut ur landet under sommarlov eller utlandssemester,

giftermål eller uppfostringsresa
● Oro över att familjen ska få reda på att man är homosexuell, bisexuell

eller transperson
● Önskemål om att inte gå i samma klass eller skola som syskon eller

kusiner
● Rymmer hemifrån
● Kontroll av exempelvis mobiltelefon, dator eller egna pengar
● Får inte gå ut efter skola på egen hand, eller får inte gå ut alls
● Familjen diskuterar omvändelse av HBTQ-personer
● Hot och våld används som straff när man bryter mot hedersnormer
● Rädsla för vad föräldrarna ska säga eller göra om det kommer fram att

man sökt hjälp
● Söker ofta elevhälsa för det som kan vara psykosomatiska besvär
● Ändrar sig plötsligt, tystnar eller tar tillbaka allt man tidigare sagt

5.1. Pojkar – specifika varningstecken

● Krav på att kontrollera sina syskon, kusiner eller andra inom gruppen
genom att tex invänta dem efter skolan eller ”skvallra” om vad en flicka
gjort i skolan.

*Att tex. ta en bild på flickan när hon gör något som bryter mot hedersnormer och skickar det till hennes
familjesystem

5.2. Flickor - specifika varningstecken

● Olika kläd- och beteendekoder i och utanför förskolan/skolan eller
hemmet. Bär exempelvis slöja och heltäckande kläder i
förskolan/skolan men inte hemma

● Rigid kontroll av fritiden, exempelvis att inte få delta i aktiviteter
utanför skolan

● Hon får inte ha svenska vänner
● Hon får inte umgås med killar
● Önskan om att ”återställa” eller kontrollera sin ”mödomshinna” eller

slidkrans.
● Det talas om att flickan ska bli kvinna eller ”bli ren”

*Om flickan är gravid eller har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller våld kontakta alltid
socialtjänsten

6. Att ställa frågor

Det är viktigt att våga ställa frågor som berör hedersrelaterat våld och förtryck
eller annan utsatthet.

Vissa som utsätts för våld ser sig inte som utsatta och tänker inte på våldet som
misshandel, övergrepp och hot.
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När man ställer frågor om våld är det därför viktigt att fokusera på personens
egen upplevelse. Det kan vara svårt för en utsatt person att göra en fullständig
analys av sitt liv. Ställ därför korta, enkla och raka frågor som inte är ledande.

6.1. Exempel på frågor att ställa vid misstanke om att någon
är utsatt

● Vad vill du göra som du inte får?
● Vad måste du göra som du inte vill?
● Vilka argument används för att reglerna ska efterföljas?
● Vilka metoder används för att reglerna ska efterföljas?
● Vilka personer upprätthåller reglerna? Vem bestämmer vad?
● Vika är konsekvenserna om reglerna bryts?
● Har någon du känner till varit i en liknande situation?
● Hur reagerade familjen eller då?
● Hur länge har kontrollen pågått?
● Föreligger underliggande eller direkt uttalat hot, i så fall från vem eller

vilka?
● Vad tycker andra om den du är kär i? Kan du ta hem din partner? Kan

du ha vänner av motsatt kön?
● Vilka krav finns kring ditt utseende?
● Vad har sagts om din framtid?
● Vilken är familjens/församlingens hållning i det här som tagits upp?
● Hur ser syskon, släktingar eller andra gruppmedlemmars inställning och

agerande ut?
● Finns det någon inom gruppen som känner till din situation?
● Finns det någon du litar på inom eller utanför gruppen?
● Hur ställer du dig själv till din situation?

7. Ansvar

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn, eller kommer i kontakt med barn i sitt
yrke, har enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen skyldighet att genast anmäla till
socialtjänsten om de får kännedom eller misstänker att ett barn far illa (14 kap
§1 SoL) se Rutiner för anmälan till socialtjänsten. (sharepoint.com)

8. Rutiner vid misstanke om utsatthet för hedersvåld
och förtryck

● Vid misstanke om att ett barn eller ungdom utsätts för hedersrelaterad
problematik är det viktigt att en orosanmälan görs snarast - se Rutiner
för anmälan till socialtjänsten. (sharepoint.com

● Föräldrar/vårdnadshavare skall aldrig kontaktas, utan eventuell
kontakt sker genom Socialtjänsten.

● Om situationen är akut ska omedelbar kontakt tas med
socialsekreterare i mottagningsgruppen, SSPF eller annan
socialsekreterare.

https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
https://eduale.sharepoint.com/sites/Verksamhetshandbok/SitePages/Rutiner-f%C3%B6r-anm%C3%A4lan-till-socialtj%C3%A4nsten.aspx
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● Om akut situation uppstår under kvällstid eller helg ska omedelbar
kontakt med socialjour eller polis tas.

8.1. Akuta insatser

I vissa fall behöver akuta insatser sättas in vid tecken på hedersrelaterat våld
och förtryck.

Detta kan vara när det finns en akut risk för att personen ska:

● bli utsatt för våld
● ingå äktenskap mot sin vilja
● utsättas för könsstympning
● eller av annan anledning behöver omedelbart skydd

8.2. Checklista stödfrågor vid bedömning av akuta insatser

● Vad är det som gör att du söker hjälp just nu?
● Vad vill du ha hjälp med?
● Har du sökt hjälp tidigare och i så fall var?
● Hur ser din familj/släkt/nätverk ut?
● Vilka regler har du brutit mot och vad tror du blir påföljden?
● Hur stor är risken att någon får reda på det? I så fall vem?
● Har någon annan i nätverket brutit mot reglerna? Vad hände då?
● Finns det någon i din närhet som känner till din situation?
● Om vi skulle kontakta någon i din familj vem skulle det vara?
● Vet någon att du är här?
● Finns något uttalat hot?
● Vad händer om du går hem idag?

8.3. Om personal misstänker att det handlar om ett akut läge
för den unga

● Gör upp en ansvarsfördelning kring vem som arbetar vidare med
ärendet.

● Kontakta socialtjänsten, hälso- och sjukvården om det finns behov av
vård eller dokumentation av skador.

● Försök så snabbt som möjligt ta reda på våldets karaktär och
omfattning, vem eller vilka som utövar våldet och hur den utsatta
personens nätverk ser ut.

● Försök att utforska barnets/ungdomens situation utan att värdera
eller kommentera. Ha ett objektivt förhållningssätt. Dokumentera om
möjligt.

● Individ och familjeomsorg (IFO) enheten för barn och unga och SSPF-
koordinator, mottagningsenheten och säkerhetsenheten kan vara
behjälpliga med att bedöma skyddsbehovet.

● Informera aldrig vårdnadshavare vid misstanke om
hedersrelaterat våld och förtryck
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● Försök att uppehålla barnet/ungdomen tills socialtjänsten återkopplar.

8.4. Utredning hos socialtjänsten

När hedersrelaterat våld och förtryck förekommer och personen önskar stöd
och hjälp ska utredning enligt SoL (11 kap 1§) inledas hos socialtjänsten.

En utredning inom socialtjänsten ska utreda behov av stöd och hjälp hos den
unge, på kort sikt och på lång sikt. En utredning som handlar om oro för
hedersrelaterat våld och förtryck handläggs av individ och familjeomsorg
(IFO).

En utredning får pågå i max 4 månader och görs för att ta reda på hur den
unge mår, har det hemma och om och på vilket man eventuellt behöver stötta
och hjälpa den unge. Utredningen sammanställs sedan i ett skriftligt dokument
där den unge, föräldrar, skola och sjukvård kan komma att uttala sig.

Antingen avslutas utredningen utan stöd och ärendet avslutas. Om
utredningen istället avslutas med en insats, innebär det att den unge får någon
form av stöd exempelvis boende i familjehem eller kontakt med
familjebehandlare.

Utredning av någon över 18 år kan inte göras utan samtycke.
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Kommunstyrelsen

Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck

för Ale kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa handlingsplan för

arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden,

utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och Alebyggen AB att implementera

handlingsplanen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen

att besluta om eventuella revideringar av handlingsplanen.

Sammanfattning

Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun ska bidra i

att utveckla och stärka kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och

tillgodose alla Alebors, särskilt barn och ungas, rätt till ett liv fritt från våld och förtryck.

Denna handlingsplan riktar sig till Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur och

Fritidsnämnden och Alebyggen AB. Den ska vara ett konkret verktyg för att upptäcka och

agera vid tecken på hedersproblematik. Genom kunskap och tidiga insatser när problem

uppstår, eller är på väg att kunna hända samt genom att erbjuda snabbt och adekvat stöd till de

utsatta och ta ett samlat grepp om problematiken.

Genom att:

● göra personal medvetna om tecken på hedersrelaterat våld och förtryck

● skapa rutin för att upptäcka utsatthet för hedersvåld och förtryck och agera

● ge handlingsberedskap i akuta situationer

● tydliggöra ansvar

Handlingsplanen ska revideras löpande efter behov.
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Samverkansforumet för barn, unga och familj, tidiga samordnade insatser-plattformen (TSI)

ansvarar för styrdokumentets förvaltning.

Maria Reinholdsson William Försth

Kommunchef Säkerhetschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-04-22
Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Alebyggen AB

För kännedom:

Samordnare för trygghet och missbruksprevention
Säkerhetschef
Utvecklingsledare kansli och säkerhet
Utvecklingsledare social hållbarhet och folkhälsa

Ärendet

Frågor om hedersrelaterat våld och förtryck har sedan slutet av 1990-talet uppmärksammats i

flertalet västeuropeiska länder och internationellt genom FN:s arbete. Sedan morden på Sara

Abed Ali (1996) och Pela Atroshi (1999) och framförallt mordet på Fadime Sahindal (2002)

har begrepp som hedersmord, hedersvåld och hedersförtryck används i den svenska debatten.

Det råder dock en polariserad samhällsdebatt och en oenighet kring förståelsen av

hedersrelaterat våld och förtryck då det finns flera olika perspektiv på frågan. De konflikter

och motsättningar som finns i debatten visar på att hedersrelaterat våld och förtryck är en

komplex samhällsfråga. Motsättningarna kan även utgöra en utmaning både för

kunskapsinhämtning samt arbetet med främjande, förebyggande och riktade insatser.

Ale kommuns arbete behöver därför vara kunskapsbaserat, långsiktigt, systematiskt och agilt.
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Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) är att det har sin grund i

kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. På det sättet liknar det mäns våld mot

kvinnor i nära relationer i stort. Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva

uttryck. Kännetecknande för våldet är att det inte utövas av en enskild man mot en enskild

kvinna i en parrelation.

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons

handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den

rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att

familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder.

Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av

gemenskapen. Det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär gör att gränserna mellan offer

och förövare blir otydliga. De som medverkar till förtrycket kan själva vara utsatta.

Anseende och status är beroende av faktiska eller påstådda beteende. Det innebär att rykten

kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder. Det kan också medföra att flickor och

kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp inte vågar berätta om det, och att de skuldbeläggs

om det kommer fram.

Föreställningen om att mäns och familjers heder beror på kvinnors och flickors sexuella

beteende hör också samman med förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och

könsstympning av flickor och kvinnor. Hedersrelaterat våld och förtryck kan därmed

inkludera flera olika former av våld, inklusive psykiskt, socialt, sexuellt och fysiskt våld och

angränsar ofta till, eller överlappar med, våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.

I många fall är det psykiska våldet i form av begränsningar, kontroll, hot, kränkningar och

ryktesspridning mer utbrett än det fysiska våldet. Ofta är det även dolt och rädslan för att bli

utsatt bidrar till att ständigt vara på sin vakt eller anpassa sig. Våldet och förtrycket utövas

inte uteslutande i hemmet av den närstående familjen, utan kan även utövas av en större

gemenskap där bostadsområden, skolor, sociala medier och transnationella nätverk framträder

alltmer som arenor för hedersrelaterat våld och förtryck. Förståelsen för hedersrelaterat våld

och förtryck i denna handlingsplan utgår ifrån en bred ansats som även inkluderar kvinnlig

könsstympning, barn- och tvångsäktenskap situationen för HBTQ-personer och intellektuellt

funktionsnedsatta vardagsheder.

Att leva i en hederskontext innebär att det finns förväntningar och krav på att familjens,

släktens eller ett ännu större kollektivs intressen sätts framför de egna. Val av partner är till

exempel många gånger inte en individs eget val utan en angelägenhet för familjen eller ett

större kollektiv.
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Det är därför i Ale kommuns arbete extra viktigt att uppmärksamma och agera vid alla former

av hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att stärka vår demokratiska värdegrund och värna

om grundläggande mänskliga rättigheter och framför allt värna om barnens rätt.

I Ale kommuns program för trygghet och säkerhet (Program för trygghet och säkerhet 2021 -

2024 Ale kommun ) riktas särskilt fokus på minskning av våld i nära relation, inklusive

hedersrelaterat våld och förtryck. Att ha enhetliga och överenskomna handlingsstrategier och

rutiner för att förebygga, motverka och hantera problematiken.

På nationell nivå återfinns arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom ramen för den

nationella jämställdhetspolitiken. Den tioåriga nationella strategin från 2017, Makt, mål och

myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid, omfattar mäns våld mot kvinnor,

inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella

ändamål. Det nationella kompetensteamet, vid Länsstyrelsen i Östergötland, samordnar och

stödjer arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, inklusive

barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Iom att problemområdet är komplext samt riktar sig mot primärmålgruppen barn och unga

(och deras familjer) så förutsätter det ett långsiktigt och välutvecklat internt samarbete mellan

kommunala verksamheter inom främst sektor socialtjänst, sektor Utbildning och sektor

kultur- och fritid.

Ekonomisk bedömning

Fastställande avhandlingsplanen bedöms i nuläget inte innebära några direkta kostnader och
informations- och implementeringsarbetet kan ske inom ramenf ör de ordinarie
arbetsplatsmötena samt via information på intranätet (DAP).

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.

Handlingsplanen ligger i linje med Program för trygghet och säkerhet i Ale kommun 2021 -

2024.

Remissyttrande

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

https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
https://www.ale.se/download/18.3f40370c176683596908fdf/1612793309706/Program%20f%C3%B6r%20trygghet%20och%20s%C3%A4kerhet%202021%20-%202024%20Ale%20kommun.pdf
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Beslutets genomförande

Efter beslut av kommunfullmäktige att anta denna handlingsplan ska kommunfullmäktige

uppdra åt socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur och Fritidsnämnden och Alebyggen AB

att implementera handlingsplanen i verksamheterna.

Förvaltningens bedömning

Ale kommun ansvarar för att förebygga och motverka alla typer av våld och förtryck i
lokalsamhället.

Målsättningen är att allt våldsförebyggande arbetet skall bedrivas kunskapsbaserat,

långsiktigt, strukturerat och kostnadseffektivt och handlingsplanen är ett verktyg för att uppnå

detta. Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun ska

vara ett konkret verktyg för att upptäcka och agera vid tecken på hedersproblematik.

Genom kunskap och tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända samt

genom att erbjuda snabbt och adekvat stöd till de utsatta och ta ett samlat grepp om

problematiken ska handlingsplanen bidra i att utveckla och stärka kommunens arbete mot

hedersrelaterat våld och förtryck och tillgodose alla Alebors, särskilt barn och ungas, rätt till

ett liv fritt från våld och förtryck.

Detta genom att tydliggöra ansvar och göra personal medvetna om tecken på hedersrelaterat
våld och förtryck, skapa rutiner för att upptäcka utsatthet och agera och ge
handlingsberedskap i akuta situationer.

Förvaltningen bedömer således att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa handlingsplanen för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale

kommun och uppdrar åt socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och

Alebyggen AB att implementera den samma.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-08-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 161 Dnr KS.2021.216

Strategi för gatubelysning

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta strategi för

för gatubelysning med tillägget att strategin byter namn till strategi för yttre

belysning istället för strategi för gatubelysning.

Sammanfattning

2019 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta

fram en belysningsstrategi. Uppdraget har tolkats som att det avser en strategi

för gatubelysning.

Syftet med strategin var att peka ut riktning samt ambitionsnivå för hur

kommunen vill gestalta det offentliga rummet under dygnets mörka timmar.

Strategin ska fungera som ett planeringsverktyg för förvaltningen och omfattar

hela kommunen och tar avstamp i att skapa en levande, trygg och attraktiv

kommun som bidrar till en jämlikhet och hållbarhet. Den ska möjliggöra och

underlätta för alla i Ale kommun att röra sig tryggt, säkert och hållbart under

dygnets mörka timmar.

Strategin kommer att kompletteras av riktlinjer som antas av

samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-25

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-31 § 48

Strategi för gatubelysning Ale kommun

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2021-03-25

Yrkande

Ordförande Mikael Berglund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med

tillägget att strategin byter namn till strategi för yttre belysning istället för

sttrategi för gatubelysning.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att man

beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att

kommunstyrelsen beslutar detsamma.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-08-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden

Författningssamlingen/styrdokument



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 48 Dnr SBN.2021.40

Strategi för gatubelysning

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
strategi för gatubelysning Ale kommun.

Sammanfattning

2019 fick infrastrukturenheten i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en
belysningsstrategi. Efter samtal och diskussion med politiker i
samhällsbyggnadsnämnden kom man i förvaltningen fram till att strategin
skulle ge svar på vilka sträckor och platser i kommunen som skall belysas.

Syftet med strategin var att peka ut riktning samt ambitionsnivå för hur man
vill gestalta det offentliga rummet under dygnets mörka timmar. Strategin
skall fungera som ett planeringsverktyg för förvaltningen och visionen omfattar
hela kommunen och tar avstamp i att skapa en levande, trygg och attraktiv
kommun som bidrar till en jämlikhet och hållbarhet. Den ska möjliggöra och
underlätta för alla i Ale kommun att röra sig tryggt, säkert och hållbart under
dygnets mörka timmar.

Belysning är något som påverkar alla invånare i Ale kommun. För att skapa bra
förutsättningar för alla är det viktigt att ha en väl planerad belysning som är rätt
för ändamålet. Ljuset ska skapa säkra och inbjudande utomhusmiljöer för alla,
så att man kan förlänga utomhusvistelsen och inbjuda till aktivitet, rörelse, lek
och sport även under kvällstid.

Vid planering av belysning måste även hänsyn till djur och naturliv tas för att
ej störa det ekologiska systemet och dess biologiska mångfald.

Ale kommun har stora naturområden med mörker vilka ger naturliga
förutsättningar för djurlivet. Belysningen skall planeras med hänsyn till detta
och därför tillämpas restriktivt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-25

Strategi för gatubelysning Ale kommun, 2021-03-24

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Begreppsförklaring 

 

Nedan förklaras termer och begrepp som återkommande återfinns i texten. Listan följer 

alfabetisk ordning. 

 

▪ Armatur: Avser belysningsarmaturen med ljuskällan i, i dagligt tal ”lampan”. 

 

▪ Belysningsstyrka: En fotometrisk storhet för att mäta hur mycket ljus som träffar en yta. 

Enhet Lux (lx). 

 

▪ Bländning: En störning av den visuella uppfattningen, orsakad av en obehagligt ljus, 

ljuskälla eller reflektion. En form av visuellt oljud som uppkommer som ett resultat av 

alltför stora kontraster i synfältet. 

 

▪ Obehagsbländning: Bländning som upplevs distraherande eller obehaglig men ej 

signifikant reducerar möjligheten att ta in visuell information. 

 

▪ Synnedsättande bländning: Bländning som reducerar möjligheten att ta in visuell 

information. 

 

▪ Synergonomi: Belysningen utformad utifrån ögats förutsättningar 

 

 

▪ Färgåtergivning: Är ett mått på hur naturtrogna färger återges, belysta av en ljuskälla. 

Återgivningen mäts genom ett färgåtergivningsindex, vanligen förkortat CRI altnativt 

Ra. 

 

 

Projektgrupp 
 

Gustaf Nilvall, Ale kommun  

Enhetschef Infrastrukturenheten 

Christian Rönkkö, Ale kommun 

Infrastrukturenheten 

 

Konsultgrupp  

Andreas Milsta, White arkitekter 

Kajsa Sperling, White arkitekter  

Viktor Martinsson, White arkitekter 
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1. INLEDNING 

 

Bakgrund  
 

År 2019 fick infrastrukturenheten i Ale kommun uppdraget att ta fram en 

gatubelysningsstrategi som ska användas av infrastrukturenheten vid planering och 

upprustning av den kommunägda gatubelysningen. Strategin skulle ge svar på samt omfatta 

riktlinjer på vilka sträckor och platser som ska belysas. Genom dialog med kommunens 

tjänstemän, samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott och White arkitekter utökades 

uppdraget till att bli en mer övergripande plan för hur kommunen ska arbeta med offentlig 

belysning.  

 

År 1974 gjordes en kommunsammanslagning av ett flertal mindre kommuner vilka 

tillsammans bildade Ale kommun. Dessa kommuner hade fram till sammanslagningen 

ansvar för sin egen gatubelysning. Detta har lett till att vi idag kan se spår av olika 

gatubelysningslösningar i kommunen. 

Ale kommun har befunnit sig i ett mycket expansivt skede de senaste åren. Med invigningen 

av de nya pendelstationerna år 2012 har en stark inflyttning till kommunen skett. Detta 

påverkar alla delar av en kommuns infrastruktur och service, således även belysningen. 

 

Syfte  
 

Syftet med strategin är att peka ut riktningen och ambitionsnivån för hur det offentliga 

rummet gestaltas under dygnets mörka timmar, för såväl vägar som för enskilda platser. 

Arbetet med belysning ska utgå från människans behov och eftersträva balans mellan 

funktionella, estetiska, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Strategin ska bidra till att 

kvalitetssäkra framtidens belysningsanläggningar och fungera som ett planeringsunderlag 

genom riktlinjer, program och handbok för belysningen i Ale kommun. 

 

Vision 
 

Visionen omfattar hela kommunen och tar avstamp i att skapa en levande, trygg och 

attraktiv stadsmiljö som bidra till en jämlik och hållbar stadsutveckling. Den ska möjliggöra 

och underlätta för alla i Ale kommun att röra sig tryggt, säkert och hållbart under dygnets 

mörka timmar. Ledorden i denna strategi handlar om rätt belysning på rätt plats i rätt tid för 

att uppnå största möjliga samhällsnytta. 
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Mål 
 

Den offentliga belysningen i Ale kommun skall skapa levade och attraktiva utemiljöer som 

möjliggör att det offentliga rummet används efter mörkrets inbrott. Målet är att fler 

människor ska röra sig ute och i högre utsträckning välja ett hållbart resande och uppleva 

trygghet.  

 

 

 

Ljus för människor 
 

Denna strategi sätter fokus på det oskyddade trafikanterna med människan i centrum. Bilar 

har sina egna lyktor varpå fokus istället ligger på att säkerställa god belysning som främjar 

aktivitet, rekreation och vistelse. Genom en väl gestaltad utemiljö förlängs utomhusvistelsen 

och bidrar på så sätt att fler spenderar mer tid utomhus, såväl inom som utanför tätorterna. 

Det handlar om att säkerställa trygga och säkra utomhusmiljöer som länkar samman 

funktioner och kommunikationer i Ale med en hög visuell komfort. Väl planerad belysning 

av lekplatser och aktivitetsområden möjliggör aktivitet, rörelse, lek och sport även under 

kvällstid. Bra belysning av gång- och cykelvägsnätet kan motivera användandet av cykeln 

framför bilen. På landbyggden kan belysning bidra till att främja vardagsmotionen. 

 

 

 

Trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet 
 

Ett väl fungerande underhåll och en avvägd belysningsplanering kan öka trafiksäkerheten, 

trygghetsupplevelsen och tillgängligheten för alla som använder det offentliga rummet. Ett 

standardiserat förhållningssätt i form av riktlinjer för olika typmiljöer hjälper till att besvara 

återkommande frågor avseende utformningen. 

 

 

 

Energi- och driftseffektiviteten  
 

Genom investeringar i nya energieffektiva belysningsanläggningar som är optimerade 

avseende drift och underhåll kan energiförbrukningen minskas. Likväl ett fungerade 

styrsystem som ser till att belysningen används när den gör nytta är av stor vikt.  

Att välja kvalitativa material och beprövade tekniker säkerställs en lång livslängd. 

Estetiska och tekniska aspekter på belysningsanläggningen skall alltid utvärderas och ställas 

mot varandra för att uppnå bästa funktionalitet. 
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Förstudie och dokumentshierarki 
 

En förstudie genomfördes hösten 2019 med målet att identifiera kommunens behov av en 

övergripande strategi, föreslå lämpliga detaljeringsnivåer samt identifiera prioriterade 

frågeställningar specifikt för Ale kommun. Underlaget användes sedan för att skapa samsyn 

mellan kommunens arbetsgrupp och konsulten kring det fortsatta arbetet. 

 

Utifrån insamlat material samt arbetsmöten med politiker ifrån samhällsbyggnadsnämndens 

arbetsutskott och tjänstemän (Infrastrukturchef, projektledare) föreslås en 

kommunomfattande gatubelysningsstrategi bestående i fyra delar: 

1. Strategi  

 

Delen avseende vision och strategi behandlar ljuset i relation till den befintliga och 

kommande översiktsplaner, med syfte att integrera ljus som en viktig del i 

stadsplaneringsprocessen. 

En gemensam målbild och vision om vad ljuset har för roll i utvecklingen av Ale 

kommun formuleras och ambitionsnivån ska framgå tydligt. Denna kortfattade del 

vänder sig till kommunens politiker, tjänstemän och invånare i Ale kommun för att 

beskriva det långsiktiga och strategiska arbetet. 

 

2. Riktlinjer 

 

Riktlinjerna ska ge svar på vad som skall beaktas i olika typmiljöer: tätort, utanför tätort, 

resandemiljö samt natur- och rekreationsområden. De ska ge vägledning om vilka 

visuella, tekniska och miljömässiga hänsynstaganden som ska beaktas. 

 

Vidare skall riktlinjerna vara till hjälp vid prioritering av vilka vägar och platser som ska 

belysas och hantera samverkansprocessen mellan olika intressenter. Riktlinjerna 

beskrivs med text och syftar till att ge alla som arbetar med ljusplanering goda 

förutsättningar att hantera återkommande frågor som rör gatubelysning samt till alla som 

äger och förvaltar belysningsanläggningar. 

 



      
      

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post

  

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

  www.ale.se 

 7 / 15 

 

3. Belysningsprogram  
 

Mer konkreta belysningsprogram arbetas på sikt fram för respektive tätort inom Ale 

kommun. Dessa är platsspecifika och innehåller bärande belysnings principer med grund 

i strategin och riktlinjerna.  

 

Principerna kan redovisa typarmaturer, placeringar, stolpe och styrning mm. 

Programmens detaljeringsnivå kan variera beroende på den geografiska omfattningen; 

om det är ny-exploatering eller upprustning av befintligt samhälle. Programmet bör tas 

fram i samverkan med andra aktörer som ansvarar för belysningen inom respektive 

område. 

 

Programmet vänder sig till arkitekter och planerare som gestaltar den fysiska miljön 

samt aktörer som projekterar och förvaltar belysningen. Detta skall ses som en 

rekommendation vid fördjupad översiktsplanering i respektive tätort. 

 

 

 

4. Teknisk handbok 
 

Ale kommun har en teknisk handbok som innehåller bestämmelser vad gäller utförandet 

av tekniska installationer. Detta dokument syftar till att ge Ale kommun standardiserade 

lösningar och enhetliga förutsättningar avseende anläggningar som kommunen ansvarar 

för. 

 

Dokumentet saknar i dagsläget ett kapitel om belysningsanläggningar. Genom att utöka 

handboken med visuella och tekniska förutsättningar för belysningsanläggningar skapas 

bättre förutsättningar för en mer långsiktig utveckling av kommunens belysning.  Målet 

är att ge stöd för projektörer och exploatör avseende kommunens krav på anläggningen 

för framtida drift. 
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Visualisering av dokumentsstruktur  
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Hållbarhet 
 

Ljus och belysning har en viktig roll att spela i utvecklingen av hållbara livsmiljöer. Med 

ljus som huvudsakligt verktyg kan såväl ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet 

främjas.   

 

▪ Ekologisk hållbarhet 

Ljus och mörker är en viktig biologisk och ekologisk faktor för människor, djur och 

naturen vi lever i. Artificiell belysning kan utgöra ett störande inslag då belysningen 

rubbar balansen i dagsljusets naturliga dygnsrytm. I planering av belysning måste därför 

hänsyn till djur och naturliv tas för att ej störa det ekologiska systemet och dess 

biologiska mångfald. 

 

Ale kommun har stora naturområden med mörker vilka ger naturliga förutsättningar för 

djurlivet. Belysningen skall planeras med hänsyn till detta och därför tillämpas 

restriktivt. Läs mer om ljus och biologisk mångfald i Riktlinjer för naturområden.  

 

▪ Ekonomisk hållbarhet 

Belysning har traditionellt sett varit en investering med relativt låg inköpskostnad, med 

tonvikt på efterföljande drift och underhåll. Med dagens LED-teknik har de senare 

kostnaderna kraftigt minskats, ett gott incitament för nyinvestering av modern teknik vid 

uttjänta anläggningar. 

 

Ale kommun skall sträva efter att investera i bästa möjliga ljusteknik avseende 

energieffektiva ljuskällor och styrsystem, utan att ge avkall på ljusets kvalitet där 

människor vistas. Resursanvändningen ska optimeras genom att väl använda platser och 

stråk belyses med hög ljuskvalitet medan platser och stråk som inte behöver användas 

under mörka timmar lämnas obelysta. Belysningen skall bidra till att öka andelen 

hållbara resor genom att skapa attraktiva ljusmiljöer för gående, cyklister och resenärer 

med kollektivtrafik.  

 

Förutom ett direkt ekonomiskt värde av investering i belysning ökar man också 

attraktiviteten till de aktuella platserna, vilket i sig är värdeskapande. Samverkan mellan 

offentlig förvaltning och privata intressen skapar förutsättningar för gemensamma 

belysningsinvesteringar som är hållbara över tid. 
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▪ Social hållbarhet 

God belysning är en av de viktigaste punkterna för att kvällstid uppnå en trygg miljö. 

Upplevd trygghet förutsätter en god orienterbarhet och förståelse för sin närmiljö vilket 

välplanerad belysning möjliggör. 

 

Eftersom upplevelsen av trygghet varierar mellan olika grupper är trygghet en fråga om 

jämställdhet och demokrati. Alla grupper i samhället skall ha tillgång till det offentliga 

rummet. Välplanerad belysning kan bidra till att befolka platser under fler av dygnets 

timmar och därigenom öka tryggheten och livskvaliteten för de som bor och verkar i 

området. 

 

För att förbättra tillgängligheten på ett jämlikt sätt ska gång- och cykelvägar som binder 

samman aktivitets- eller boendemiljöer med kollektivtrafik, skolor och lokala 

verksamheter prioriteras. Genom att ge dessa närmiljöer bra belysning främjas vardagen, 

särskilt för de yngre och äldre medborgarna som ofta färdas till fots eller på cykel.  
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2.  METODER OCH VERKTYG 

 

Platsanpassad belysning 

För att uppnå de ljusmässiga hållbarhetsmålen behöver belysningen utgå ifrån platsspecifika 

behov och förutsättningar. Dessa förutsättningar kan struktureras enligt följande:   

 

▪ Rumsliga förutsättningar vilket rör den fysiska miljöns form och skala.  

▪ Sociala förutsättningar vilket rör människans sociala aktiviteter 

▪ Karaktärs- och identitetsskapande förutsättningar vilket rör platsens utmärkande 

egenskaper såsom, arkitektur-, kultur- och naturvärden.  

▪ Biologiska förutsättningar som behandlar risken för störningar på människors hälsa och 

välbefinnande och på livsförutsättningar för djur- och naturliv. 

▪ Tekniska förutsättningar – Kopplat till tekniska krav på platsen enligt t.ex. teknisk 

handbok. 

 

 

Samverkan 

I det offentliga rummets ljusmiljö finns ett flertal olika aktörer vilka tillsammans skapar 

helhetsbilden av Ale kommun under dygnets mörka timmar. För att nå ett gott resultat där 

de olika aktörerna har synkroniserade mål och får synergieffekter av varandras satsningar är 

samverkan dem emellan väsentlig. Aktörerna bör identifieras tidigt i projektet för att skapa 

gemensamma mål samt underlätta framtida planering och projektering. 

▪ Medborgare och civilsamhälle 

Ale kommuns satsningar görs till förmån för dess invånare, varför det finns ett värde i 

att involvera och engagera dessa medborgare i planeringen och genomförandet av 

åtgärder. Detta syftar dels till att öka kunskapen om vad som händer i kommunen samt 

stärka den demokratiska delaktigheten och lokala förankringen. Genom inkludering i 

form av informationsmöten, trygghetsvandringar och gestaltningsprocesser stärks 

förståelsen och tilltron till de kommunala satsningarna. Detta bidrar till att öka 

förståelsen för åtgärder och ett omhändertagande av nya satsningar. 

▪ Privata aktörer 

Belysningen i Ale kommuns offentliga rum ägs i mindre omfattning av privata aktörer. I 

de fall en privat aktör önskar införskaffa en fasadbelysning eller liknande är det viktigt   
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att samordning sker med kommunen och/eller annan privat aktör som kan komma 

påverkas. 

 

▪ Kommunens förvaltningar och bolag 

Behöver samverka internt för att samlade investeringar ska ge optimal samhällsnytta. 

Kommunala bolag som Alebyggen ansvarar för belysningsanläggningar som påverkar 

stadsbilden. 

▪ Statliga myndigheter 

Trafikverket är den statliga myndighet som ansvarar för belysningen på Europaväg 45 

bland annat, samt trafikplatserna i anslutning till dessa vägar. Vidare verkar 

Länsstyrelsen i vissa fall som tillståndsgivare när det rör sig om belysning av 

naturområden eller kulturhistoriskt intressanta miljöer. 

 

De statliga myndigheterna kan vara både ägare av belysningsanläggningar samt också 

fungera som tillståndsgivare i naturområden eller kulturhistoriskt intressanta miljöer. 

Belysningsanläggningarna behöver integreras väl tillsammans med den kommunala 

belysningen vad gäller funktionalitet och utseende. 

▪ Regionala bolag 

Kan vara exempelvis bolag för kollektivtrafik såsom Västtrafik. För att öka det hållbara 

resandet behöver man i samverkan med denna aktör uppmärksamma belysningen på och 

intill hållplatser för att på detta sätt skapa en trygg, attraktiv och tillgänglig miljö. Rent 

konkret kan det röra sig om att det regionala bolaget står för belysningen i busskurer, 

under cykeltak etcetera. Kommunen ombesörjer i sin tur strömförsörjningen till dessa 

ljuspunkter.  
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Trygghet 
 

Trygghet är människors subjektiva upplevelse av att vara säker. Den upplevda tryggheten 

skapas utifrån mentala bilder, sociala ställning och uppfattningen av det fysiska rummet 

man befinner sig i. 

Ljusmiljön har stor inverkan på om en plats upplevs trygg eller otrygg. En ljusmiljö med 

god orienterbarhet, synergonomi och anläggningsskötsel skapar goda förutsättningar för en 

ökad trygghet under dygnets mörka timmar. Eftersom otrygghet i många fall innebär att 

människor avstår från aktiviteter eller användning av vissa transportmedel är variationen i 

upplevd trygghet mellan olika grupper av människor en mycket viktig fråga. Tillgången till 

det offentliga rummet skall vara jämställd.  

 

 

Säkerhet 

 

Ljus på vägar och platser är en viktig funktion för att öka säkerheten. I utomhusmiljöer 

handlar det i första hand om trafikbelysning på gator och vägar, såväl för fotgängare som 

cyklister. En väl utformad och underhållen anläggning syftar till att minska olycksfallen, 

framför allt i konfliktzoner där olika trafikslag möts. Krav på jämnhet, intensitet, bländfrihet 

och färgåtergivning är exempel på några viktiga faktorer att ta hänsyn till.  

 

Utformningen skiljer sig åt utifrån vem som är anläggningsägare och om det är inom eller 

utanför tätort i Ale kommun. Utgångspunkten för kommunal belysning är att 

anläggningarna utformas enligt teknisk handbok som också hänvisar till gällande krav ex. 

VGU, vägar och gators utformning. 
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Synförutsättningar 

 

Det mänskliga ögat har en god förmåga att gradvis adaptera till olikt ljusa ytor. 

Omställningen från mörker till ljus sker vanligen inom loppet av några sekunder, medan 

anpassningen från ljus till mörker är betydligt mer krävande. Anpassningen från en ljus till 

en mörk vistelsemiljö tar oftast flera minuter, där en total mörkeradaptation kan ta nästan en 

timme. 

 

Stora kontrastförhållanden mellan olika områden leder således till en försämrad 

synprestanda på grund av den besvärande omadaptationen ljusmiljöerna sinsemellan. 

Mycket stora skillnader kan orsaka obehags- såväl som synnedsättande bländning. 

 

För personer med synnedsättningar, allmänt åldrade ögon inräknat, är det extra viktigt att 

säkerställa en adaptationsvänlig ljusmiljö. Generellt sett främjas de flesta typer av 

synnedsättning av mjuka övergångar mellan olikbelysta områden, samt väl avbländade 

armaturer. I och med att ett åldrat öga medför synnedsättningar i sig, är det för det 

gatubelysningsstrategiska arbetet lämpligt att ställa höga krav på bländfrihet i allmänhet. 

Vidare är belysta adaptationssträckor, exempelvis mellan två byar som endast ligger cirka 

500 meter från varandra, att rekommendera. Mer om detta finns att läsa under 

Bedömningskriterier vid nyprojektering eller upprustning i Riktlinjer för gatubelysning i 

Ale kommun. 

 

Ljusföroreningar 

 

Som en del för att nå målen om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska Ale 

kommun arbeta för att begränsa ljusföroreningar och störande ljus som: 

 

▪ har en negativ påverkan på djur och naturliv 

▪ har en negativ påverkan på människors hälsa och välbefinnande i sina bostäder 

▪ stör stadsbilden genom överbelysning eller opassande färgat eller rörligt ljus 

▪ stör astronomiska observationer 

▪ stör trafikanter genom bländning eller ger upphov till visuellt röriga och distraherande 

ljusmiljöer 

 

Med andra ord skall överflödigt, missriktat och påträngande ljus undvikas i största möjliga 

mån; till fördel för såväl visuell komfort som energieffektivitet och inte minst miljön. Den 

huvudsakliga åtgärden för att åstadkomma detta är att använda sig av armaturer som endast 

riktar ljus ned mot marken. Armaturernas skärmar skall därmed vara täta, så att inget av 

dess ljus strålar igenom dem.  
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Den största skillnaden för att förebygga ljusföroreningar görs emellertid genom att 

identifiera platser som inte behöver belysning alls.  
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Samhällsbyggnadsnämnden

Strategi för gatubelysning

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta strategi för
gatubelysning Ale kommun.

Sammanfattning

2019 fick infrastrukturenheten i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en
belysningsstrategi. Efter samtal och diskussion med politiker i samhällsbyggnadsnämnden
kom man i förvaltningen fram till att strategin skulle ge svar på vilka sträckor och platser i
kommunen som skall belysas.

Syftet med strategin var att peka ut riktning samt ambitionsnivå för hur man vill gestalta det
offentliga rummet under dygnets mörka timmar. Strategin skall fungera som ett
planeringsverktyg för förvaltningen och visionen omfattar hela kommunen och tar avstamp i
att skapa en levande, trygg och attraktiv kommun som bidrar till en jämlikhet och hållbarhet.
Den ska möjliggöra och underlätta för alla i Ale kommun att röra sig tryggt, säkert och
hållbart under dygnets mörka timmar.

Belysning är något som påverkar alla invånare i Ale kommun. För att skapa bra
förutsättningar för alla är det viktigt att ha en väl planerad belysning som är rätt för
ändamålet. Ljuset ska skapa säkra och inbjudande utomhusmiljöer för alla, så att man kan
förlänga utomhusvistelsen och inbjuda till aktivitet, rörelse, lek och sport även under
kvällstid.

Vid planering av belysning måste även hänsyn till djur och naturliv tas för att ej störa det
ekologiska systemet och dess biologiska mångfald.
Ale kommun har stora naturområden med mörker vilka ger naturliga förutsättningar för
djurlivet. Belysningen skall planeras med hänsyn till detta och därför tillämpas restriktivt.

Thomas Lenell Mattias Mossberg

Sektorchef Verksamhetschef Teknik
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-25

Strategi för gatubelysning Ale kommun

Beslutet skickas till:

För kännedom:

Handläggare

Enhetschef Gata/Park

Verksamhetschef Teknik

Sektorchef

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendet

År 2019 fick infrastrukturenheten i Ale kommun ett uppdrag av kommunfullmäktige att ta
fram en belysningsstrategi. Efter diskussion med politiker i samhällsbyggnadsnämnden kom
förvaltningen fram till att strategin skulle ge svar på samt omfatta riktlinjer på vilka sträckor
och platser som ska belysas.

Syftet med strategin är att peka ut riktningen och ambitionsnivån för hur det offentliga
rummet gestaltas under dygnets mörka timmar, för såväl vägar som för enskilda platser.
Arbetet med belysning ska utgå från människans behov och eftersträva balans mellan
funktionella, estetiska, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Strategin ska bidra till att
kvalitetssäkra framtidens belysningsanläggningar och fungera som ett planeringsunderlag
genom riktlinjer, planer och handbok för belysningen i Ale kommun.

Visionen omfattar hela kommunen och tar avstamp i att skapa en levande, trygg och attraktiv
stadsmiljö som bidrar till en jämlik och hållbar stadsutveckling. Den ska möjliggöra och
underlätta för alla i Ale kommun att röra sig tryggt, säkert och hållbart under dygnets mörka
timmar. Ledorden i denna strategi handlar om rätt belysning på rätt plats i rätt tid för att uppnå
största möjliga samhällsnytta.
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Ekonomisk bedömning

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

Invånarperspektiv

Belysningen påverkar alla invånare i kommunen, speciellt under den mörka perioden av året
samt kvällstid. Strategin sätter fokus på oskyddade trafikanter, det handlar om att skapa både
trafiksäkerhet och trygghet. Ljuset ska skapa säkra och inbjudande utomhusmiljöer för alla, så
att man kan förlänga utomhusvistelsen och ta sig säkert mellan olika knutpunkter.

För att skapa förutsättningar för barn och ungdomar berör strategin även väl planerad
belysning av lekplatser och aktivitetsområden vilket möjliggör aktivitet, rörelse, lek och sport
även under kvällstid.

För personer med synnedsättningar, allmänt åldrade ögon inräknat, är det extra viktigt att
säkerställa en adaptationsvänlig och en väl avbländande ljusmiljö vilket strategin berör.

Strategin berör även social hållbarhet där alla grupper i samhället skall ha tillgång till det
offentliga rummet.

Hållbarhetsperspektivet

Ljus och mörker är en viktig biologisk och ekologisk faktor för människor, djur och naturen
vi lever i. Artificiell belysning kan utgöra ett störande inslag då belysningen rubbar balansen i
dagsljusets naturliga dygnsrytm. I planering av belysning måste därför hänsyn till djur och
naturliv tas för att ej störa det ekologiska systemet och dess biologiska mångfald.
Ale kommun har stora naturområden med mörker vilka ger naturliga förutsättningar för
djurlivet. Belysningen skall planeras med hänsyn till detta och därför tillämpas restriktivt.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Strategin är framtagen med hjälp av kommunala styrdokument, riktlinje för styrdokument och
rutin för framtagande och publicering av styrdokument.

.

Remissyttrande

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



4(4)

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

Beslutets genomförande

När strategi för gatubelysning Ale kommun är antagen skall förvaltningen skriva upp ett
ärende för beslut till samhällsbyggnadsnämnden gällande riktlinjer för gatubelysning i Ale
kommun.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen anser att strategi för gatubelysning Ale kommun skall antas.
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en belysningsstrategi. Förvaltningen
har gjort bedömningen att det avser en strategi för gatubelysning.

Förvaltningen har tagit fram strategi och riktlinjer för gatubelysning i Ale kommun. Strategin
är framtagen för att peka ut långsiktiga mål, inriktningar och handlingsätt om hur det
offentliga rummet gestaltas under dygnets mörka timmar. Strategin skall ligga som grund för
riktlinjer för gatubelysning som förvaltningen kommer få stor nytta av vid planering,
förnyelse och rasering i framtiden.
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Kommunstyrelsen

Strategi för gatubelysning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta strategi för gatubelysning.

Sammanfattning

2019 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en

belysningsstrategi. Uppdraget har tolkats som att det avser en strategi för gatubelysning.

Syftet med strategin var att peka ut riktning samt ambitionsnivå för hur kommunen vill

gestalta det offentliga rummet under dygnets mörka timmar. Strategin ska fungera som ett

planeringsverktyg för förvaltningen och omfattar hela kommunen och tar avstamp i att skapa

en levande, trygg och attraktiv kommun som bidrar till en jämlikhet och hållbarhet. Den ska

möjliggöra och underlätta för alla i Ale kommun att röra sig tryggt, säkert och hållbart under

dygnets mörka timmar.

Strategin kommer att kompletteras av riktlinjer som antas av samhällsbyggnadsnämnden.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-25

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-31 § 48

Strategi för gatubelysning Ale kommun

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2021-03-25

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen/styrdokument
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Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-04-14 inkommit med förevarande förslag på strategi för

gatubelysning.

2019 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en
belysningsstrategi.

Syftet med strategin var att peka ut riktning samt ambitionsnivå för hur man vill gestalta det
offentliga rummet under dygnets mörka timmar. Strategin ska fungera som ett
planeringsverktyg för förvaltningen och omfattar hela kommunen och tar avstamp i att skapa
en levande, trygg och attraktiv kommun som bidrar till en jämlikhet och hållbarhet. Den ska
möjliggöra och underlätta för alla i Ale kommun att röra sig tryggt, säkert och hållbart under
dygnets mörka timmar.

Strategin kommer att kompletteras av riktlinjer som antas av samhällsbyggnadsnämnden.

Ekonomisk bedömning

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Invånarperspektiv

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Hållbarhetsperspektivet

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Remissyttrande

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Beslutets genomförande

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Förvaltningens bedömning

Sektor kommunstyrelsen delar samhällsbyggnadsnämndens bedömningar i ärendet.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-08-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 162 Dnr KS.2021.340

Avyttring av fastigheten Nödinge 5:116,

Pigegårdsvägen

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avyttra

fastigheten Nödinge 5:116 genom försäljning och att uppdraget lämnas till

samhällsbyggnadsnämnden för verkställande.

Sammanfattning

Sedan beslutet om inköp av fastigheten Nödinge 5:116 togs under 2019 har

utredningar visat att det inte räcker med renovering för att kunna nyttja huset

på fastigheten till LSS-boende, utan att en omfattande ombyggnation behövs.

Detta skulle i sin tur leda till en betydligt högre kostnad som antingen läggs på

hyresgästerna eller att socialnämnden måste subventionera del av

hyreskostnaden. Av den anledningen har sektor service nu, i samråd med sektor

socialtjänst, gjort bedömningen att den bästa lösningen är att Ale kommun

avyttrar fastigheten. Vidare gör verksamhet fastighet och IT, inom sektor

service, bedömningen att fastigheten inte är lämplig för att lösa andra

lokalbehov i kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2021-06-24

Socialnämndens beslut § 8 2021-04-01

Servicenämndens beslut § 46 2021-06-08

Tjänsteutlåtande från sektor service

Kostnad för anpassning av ombyggnation av Nödinge 5116.pdf

Karta

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Sektorschef samhällsbyggnad

För kännedom

Sektorschef Socialtjänst

Kommunchef

Ekonomichef
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.340
Datum: 2021-06-24
Controller Martin Palm

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

Kommunstyrelsen

Avyttring av fastigheten Nödinge 5:116, Pigegårdsvägen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avyttra fastigheten Nödinge

5:116 genom försäljning och att uppdraget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för

verkställande.

Sammanfattning

Sedan beslutet om inköp av fastigheten Nödinge 5:116 togs under 2019 har utredningar visat

att det inte räcker med renovering för att kunna nyttja huset på fastigheten till LSS-boende,

utan att en omfattande ombyggnation behövs. Detta skulle i sin tur leda till en betydligt högre

kostnad som antingen läggs på hyresgästerna eller att socialnämnden måste subventionera del

av hyreskostnaden. Av den anledningen har sektor service nu, i samråd med sektor

socialtjänst, gjort bedömningen att den bästa lösningen är att Ale kommun avyttrar

fastigheten. Vidare gör verksamhet fastighet och IT, inom sektor service, bedömningen att

fastigheten inte är lämplig för att lösa andra lokalbehov i kommunen.

Maria Reinholdsson Martin Palm

Kommunchef Tf ekonomichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2021-06-24

Socialnämndens beslut § 8 2021-04-01

Servicenämndens beslut § 46 2021-06-08

'Tjänsteutlåtande från sektor service

Kostnad för anpassning av ombyggnation av Nödinge 5116.pdf

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Sektorschef samhällsbyggnad

För kännedom:

Sektorschef Socialtjänst
Kommunchef
Ekonomichef

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att förvärva fastigheten Nödinge 5:116,

adress Pigegårdsvägen 1, efter beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (nuvarande

socialnämnden) samt att även bevilja investering för anpassning för att kunna nyttja huset på

fastigheten som LSS-boende. Detta med anledning av sektorns omfattande behov av

boendeplatser inom LSS. Sedan förvärvet av denna fastighet har huset stått outnyttjat i

avvaktan på anpassning. Utredning av byggnaden har genomförts av verksamhet fastighet och

IT, sektor service, under 2020-2021. I denna har framkommit att den renovering som var

planerad inte är tillräcklig för att huset ska kunna nyttjas som LSS-boende. Det skulle istället

krävas en omfattande ombyggnation av huset för att uppnå kraven för ett LSS-boende. Med

anledning av detta har sektor service, i samråd med sektor socialtjänst, gjort bedömningen att

det inte är ekonomiskt hållbart att behålla fastigheten för sektor socialtjänst behov.

Ekonomisk bedömning

Sektor socialtjänst har idag en årshyreskostnad om 312 000 kronor för huset på

Pigegårdsvägen 1. Den ombyggnation som skulle behövas för att kunna nyttja detta till LSS

verksamhet beräknas till omkring 2 960 000 kronor, vilket får till följd att hyrorna blir för

höga för målgruppen att klara av. Alternativet vore då för socialnämnden att subventionera en

del av hyreskostnaden.
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Invånarperspektiv

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service.

Hållbarhetsperspektivet

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service.

Remissyttrande

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service.

Beslutets genomförande

Beslutet skickas vidare till samhällsbyggnadsnämnden för vidare hantering.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen delar servicenämndens och socialnämndens bedömning och hänvisar i övrigt

till tjänsteutlåtande från sektor service.



PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SERN § 46 Dnr SERN.2021.36

Avyttring av fastigheten Nödinge 5:116,

Pigegårdsvägen Nödinge

Beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avyttra
fastigheten Nödinge 5:116 genom försäljning och att uppdraget lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden för verkställande.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Protokoll 2021-04-01 SN§8 Pigegårdsvägen

Kostnad för anpassning av fastighet till flerbostadshus Pigegårdsvägen 1

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

För kännedom

Socialnämnden

Servicenämnden
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Ombyggnation av bostadshus Nödinge 5:116 (Pigegårdsvägen 1) 
Fastigheten Nödinge 5:116 förvärvades av Mark- och exploateringsavdelningen på 
uppdrag av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i slutet av 2019 för en total summa 
om 5 500 000 kronor. På fastigheten finns ett bostadshus om totalt 192 kvadratmeter och 
avsikten var att denna byggnad skulle användas som flerbostadshus med två lägenheter.  

För att byggnaden skall kunna användas som ett flerbostadshus behöver ett bygglov för 
ändrad användning beviljas och anpassningar för brandskydd och tillgänglighet 
genomföras.  

Verksamhet fastighet och IT har därför fått i uppdrag att utreda vilka anpassningar som 
krävs för att använda byggnaden som flerbostadshus och presentera en kostnadskalkyl för 
detta.  

Utredning har genomförts under 2020 med stöd av arkitekter och sakkunniga inom brand, 
konstruktion och tillgänglighet och offert för ombyggnationen har lämnats av 
ramupphandlad entreprenör.  

Ekonomi och rekommendation  

En betydande ombyggnation behöver göras för att uppfylla krav på brand och 
tillgänglighet. Bland annat behöver två nya tillgänglighetsanpassade wc/bad byggas, ny 
tillgänglighetsanpassad entré i källarplan skapas samt att en brandscellsgräns mellan 
lägenheterna byggs. Total kostnad exklusive byggherrekostnad, bygglov, och nedlagda 
konsultkostnader (arkitekt, brand, tillgänglighet, konstruktion): 2 960 000 kronor.  

Entreprenören har även gjort en bedömning av underhållsbehovet inom en 10-årsperiod 
men har meddelat att deras bedömning är att det inte finns något ytterligare 
underhållsbehov än de åtgärder som ingår i anpassningen till flerbostadshus. 

Totala utredningskostnader till dagens datum: 220 000 kronor. 

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

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



Ale kommun 
SE-449 80 Alafors 

Organisationsnummer 
212000-1439 

Telefon 
0303-70 30 00 

E-post 
kommun@ale.se 

Webb 
www.ale.se

 

 

2 
  

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

Diarienummer:SERN.2021.36
Datum:
Verksamhetschef Tony Jönsson

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

Servicenämnden

Avyttring av fastigheten Nödinge 5:116, Pigegårdsvägen
Nödinge

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avyttra fastigheten
Nödinge 5:116 genom försäljning och att uppdraget lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden
för verkställande.

Sammanfattning

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

Rickard Tassini Tony Jönsson

Sektorchef Verksamhetschef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

Protokoll 2021-04-01 SN§8 Pigegårdsvägen

Kostnad för anpassning av fastighet till flerbostadshus Pigegårdsvägen 1

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Samhällsbyggnadsnämnden

För kännedom:

Socialnämnden

Servicenämnden

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att förvärva fastigheten Nödinge 5:116,
adress Pigegårdsvägen 1, efter beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (nuvarande
socialnämnden) att även bevilja investering för anpassning för att kunna nyttja huset på
fastigheten som LSS-boende. Detta med anledning av sektorns omfattande behov av
boendeplatser inom LSS.

Sedan förvärvet av denna fastighet har huset stått outnyttjat i avvaktan på anpassning.
Utredning av byggnaden har genomförts av verksamhet fastighet och IT, sektor service, under
2020-2021. I denna har framkommit att den renovering som var planerad inte är tillräcklig för
att huset ska kunna nyttjas som LSS-boende. Det skulle istället krävas en omfattande
ombyggnation av huset för att uppnå kraven för ett LSS-boende. Med anledning av detta har
sektor service, i samråd med sektor socialtjänst, gjort bedömningen att det inte är ekonomiskt
hållbart att behålla fastigheten för sektorns socialtjänst behov.

Ekonomisk bedömning

Sektor socialtjänst har idag en årshyreskostnad om 312 000 kronor för huset på
Pigegårdsvägen 1. Den ombyggnation som skulle behövas för att kunna nyttja detta till LSS-
verksamhet beräknas till omkring 2 960 000 kronor, vilket får till följd att hyrorna blir för
höga för målgruppen att klara av. Alternativet vore då för socialnämnden att subventionera en
del av hyreskostnaden, vilket inte ses som ekonomiskt försvarbart.
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Invånarperspektiv

Fastigheten köptes in med målsättningen att kunna erbjuda minst en brukare att återkomma
till sin ordinarie sociala miljö och på så sätt hitta en hemmaplanslösning i stället för köpt
plats. Målsättningen är fortfarande idag aktuell, men sektor socialtjänst måste samtidigt ta
ställning utifrån ett ekonomiskt perspektiv och då blir lösningen med den här fastigheten inte
möjlig.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

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

Beslutets genomförande

Beslutet i servicenämnden översändes till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Förvaltningens bedömning

Utifrån ekonomiskt sammanställning av kostnader för ombyggnation, socialnämndens beslut
2021-04-01 att föreslå avyttring samt verksamhet fastighet och IT bedömning att fastigheten
ej är lämplig att användas till andra lokalbehov, rekommenderas att avyttra fastigheten genom
försäljning.



 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-08-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 163 Dnr KS.2021.396

Förslag på extra satsningar 2021 för

samhällsbyggnadsnämnden

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

samhällsbyggnadsnämnden medges göra ett underskott mot fastställd ram upp

till 4 mkr under 2021 för vissa engångsinsatser. Detta under förutsättning att

samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag på sin nämnd den 2

september.

Sammanfattning

Inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden finns det för

närvarande ett antal angelägna åtgärder av engångskaraktär som det inte finns

budgeterade medel för men som skulle vara till gagn för kommunens invånare,

höja kvalitén och effektiviteten samt kunna ge framtida kostnadsbesparingar

inom samhällsbyggnadssektorn. Med anledning av att kommunen som helhet

prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på ca 46 mkr finns det utrymme

att bevilja samhällsbyggnadsnämnden möjligheten att överskrida sin ram med

upp till 4 mkr för en rad engångsåtgärder under 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-25

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Samhällsbyggnadschef

För kännedom

Ekonomichef

Kommunchef
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.396
Datum: 2021-08-25
Controller Martin Palm

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

Kommunstyrelsen

Förslag på extra satsningar 2021 för

samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden

medges göra ett underskott mot fastställd ram upp till 4 mkr under 2021 för vissa

engångsinsatser. Detta under förutsättning att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt

förslag på sin nämnd den 2 september.

Sammanfattning

Inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden finns det för närvarande ett antal

angelägna åtgärder av engångskaraktär som det inte finns budgeterade medel för men som

skulle vara till gagn för kommunens invånare, höja kvalitén och effektiviteten samt kunna ge

framtida kostnadsbesparingar inom samhällsbyggnadssektorn. Med anledning av att

kommunen som helhet prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på ca 46 mkr finns det

utrymme att bevilja samhällsbyggnadsnämnden möjligheten att överskrida sin ram med upp

till 4 mkr för en rad engångsåtgärder under 2021.

Maria Reinholdsson Martin Palm

Kommunchef Tf Ekonomichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-25
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Samhällsbyggnadschef

För kännedom:

Ekonomichef
Kommunchef

Ärendet

Inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden finns det för närvarande ett antal

angelägna åtgärder av engångskaraktär som det inte finns budgeterade medel för men som

skulle vara till gagn för kommunens invånare, höja kvalitén och effektiviteten samt kunna ge

framtida kostnadsbesparingar inom samhällsbyggnadssektorn. Med anledning av att

kommunen som helhet prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på ca 46 mkr skulle det

finnas utrymme att bevilja samhällsbyggnadsnämnden möjligheten att överskrida sin ram med

upp till 4 mkr för en rad engångsåtgärder under 2021. Åtgärder som föreslås är bland annat

tidigarelägga uppstart av tematiska tillägg till Översiktsplan så som t.ex. jordbrukskartering,

vattenplan, trafikplan och strategi m.m. En del av dessa åtgärder skulle kunna samordnas med

arbetet kring Fördjupad Översiktsplan Älvängen som påbörjas 2021. Andra åtgärder är att ta

in externt stöd för att arbeta bort eller minska kön med bygglovsärenden, diverse

tillsynsärenden inom miljö samt ta in extrahjälp för att hitta läckor inom dricksvattennätet

m.m.

Det finns ett stort behov av kompetensutveckling t.ex. inom bygglov där ökad kompetens

skulle medföra större rättssäkerhet samt snabbare handläggning. Behov finns också att ta fram

diverse handboksstöd till handläggare för att t.ex. få samsyn och snabbare handläggning av

bygglovsärenden. Till sist finns det också behov av att åtgärda visst eftersatt underhåll, t.ex.

byte av sand på kommunens lekplatser och uppdatering av delar av kommunens trafikmärken.

Ekonomisk bedömning

Med anledning av att kommunen som helhet prognostiserar en positiv avvikelse mot budget

på ca 46 mkr så finns det utrymme att bevilja samhällsbyggnadsnämnden möjligheten att

överskrida sin ram med upp till 4 mkr för en rad engångsåtgärder under 2021.

Kostnad för uppstart av tematiska tillägg till Översiktsplan bedöms vara ca 1,2 mkr.

Åtgärder för att arbeta bort eller minska kön med bygglovsärenden, diverse tillsynsärenden

inom miljö samt att hitta läckor inom dricksvattennätet m.m. beräknas kosta 1,5 mkr.
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Kostnaderna kompetenshöjning och handläggarstöd beräknas till 0,3 mkr.

Till sist finns det också behov av att åtgärda visst eftersatt underhåll, t.ex. byte av sand på

kommunens lekplatser och uppdatering av delar av kommunens trafikmärken till en kostnad

av 1 mkr.

Invånarperspektiv

Genom att genomföra ovan nämnda insatser skulle det komma till gagn för

kommuninvånarna genom t.ex. snabbare handläggningstid samt rättssäkrare beslut för de som

söker bygglov, bättre kvalité på kommunens lekplatser samt säkrare trafikmiljö.

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

Om beslutet går igenom kommer arbetet att påbörjas omgående för att så mycket som möjligt

ska hinnas med innan årsskiftet då medlen är av engångskaraktär och inte får påverka budget

eller belasta kommunen som kostnad efter 2021.

Förvaltningens bedömning

Bedömningen som förvaltningen gör är att ovan nämnda åtgärder skulle underlätta och ge god

effekt för Ale kommun som helhet både genom snabbare handläggning, ökad effektivitet,

förbättrad arbetsmiljö inom delar av sektor samhällsbyggnad samt i några fall

kostnadsbesparingar kommande år.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-08-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 164 Dnr KS-EKO.2021.328

Tilläggsyrkande om utökad investeringsram för

utbildningsnämnden avseende uppstart av

yrkesutbildningar

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja

utbildningsnämnden en utökad investeringsram på 1,0 Mkr för uppstart av

yrkesutbildningar.

Sammanfattning

Sektor utbildning planerar för uppstart av yrkesutbildningar till HT21,

däribland ett industriprogram. En driftsbudget har upprättats för projektet som

inryms i lagd budgetram för sektor utbildning för året 2021. Ett behov av att

investera i maskiner kopplade till utbildningen har uppdagats. Ärendet avser

tilläggsäskande på 1,0 Mkr för att kunna investera i nödvändiga maskiner.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2021-06-24

Utbildningsnämndens beslut § 58 2021-06-09

Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, 2021-05-26

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Ekonomichef

För kännedom

Sektorschef UBN
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS-EKO.2021.328
Datum: 2021-06-24
Controller Martin Palm
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Kommunstyrelsen

Tilläggsyrkande om utökad investeringsram för

utbildningsnämnden avseende uppstart av yrkesutbildningar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja utbildningsnämnden en

utökad investeringsram på 1,0 Mkr för uppstart av yrkesutbildningar.

Sammanfattning

Sektor utbildning planerar för uppstart av yrkesutbildningar till HT21, däribland ett
industriprogram. En driftsbudget har upprättats för projektet som inryms i lagd budgetram för
sektor utbildning för året 2021. Ett behov av att investera i maskiner kopplade till
utbildningen har uppdagats. Ärendet avser tilläggsäskande på 1,0 Mkr för att kunna investera
i nödvändiga maskiner.

Maria Reinholdsson Martin Palm

Kommunchef Tf ekonomichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2021-06-24

Utbildningsnämndens beslut § 58 2021-06-09

Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, 2021-05-26

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Ekonomichef
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För kännedom:

Sektorschef UBN

Ärendet

Sektor utbildning erbjuder idag introduktionsprogram inom Ale gymnasium. Det är sektorns
ambition att utveckla utbudet genom att erbjuda fler yrkesutgångar. I Komvux regi startar
sektorn introduktionsprogram med yrkesutgångar för Bygg och anläggning samt Industri till
HT21. Vidare kommer det även att erbjudas yrkespaket för målgruppen unga vuxna inom
ramen för projekt InVux inom nämnda utbildningar. Även yrkesutgångar inom vård och
omsorg, samt barn och fritid kommer att startas, med en framtida ambition om att inkludera
yrkespaket.

Många unga i åldern 16-24 år riskerar att inte ta sig in på ungdomsgymnasiets nationella
program då de saknar behörighet. Ales IM-program riskerar att skapa inlåsningseffekter då
nationella program att gå över till inte finns i kommunens regi. Genom dessa yrkesutgångar
erbjuds istället möjligheter till en yrkesbehörighet inom exempelvis bygg och anläggning
samt industri. Detta ger även möjlighet till validering av yrkesutgångarna samt yrkespaket för
unga vuxna och eventuellt nyanlända som har en utbildning som av olika anledningar inte är
gångbar eller leder till arbete.

En driftsbudget har upprättats för projektet som inryms i lagd budgetram för sektor utbildning
för året 2021. Ett behov av att investera i maskiner kopplade till yrkesutgångarna Bygg och
Anläggning samt Industri återstår och är nödvändig, då dessa saknas och behövs för att kunna
bedriva en adekvat yrkesutbildning. För att kunna starta upp utbildningen behöver
investeringsmedel tillskjutas. Ärendet avser tilläggsäskande på 1,0 Mkr för att kunna
investera i nödvändiga maskiner.

Ekonomisk bedömning

Vid ett scenario där planerad yrkesutbildning för industri tvingas lägga ner, exempelvis på

grund av för litet elevunderlag, innehar då Ale kommun och utbildningsnämnden den

ekonomiska risken. Skulle detta ske kommer det med stor sannolikhet inte finnas ett behov av

de investerande maskinerna, vilket innebär att försäljning blir nödvändig. I ett sådant scenario

är det föga troligt att hela det investerade belopp återfås, utan det bedöms att försäljningen

sker med en mindre förlust. Risken för nedläggning bedöms som liten. Kommunens

investeringsbudget för 2021 uppgår totalt till 461 mkr, tillägget motsvarar 0,2 % av den totala

investeringsbudgeten.

.
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Invånarperspektiv

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor utbildning.

Hållbarhetsperspektivet

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor utbildning.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor utbildning.

Remissyttrande

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor utbildning.

Beslutets genomförande

Efter beslut kommer sektorn investera i maskinerna för att till HT21 kunna starta upp

programmen. Inköpet kommer främst att genomföras att genomföras via befintliga ramavtal

sannolikt kommer det även bli aktuellt med vissa begagnade maskiner.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen delar utbildningsnämndens bedömning och hänvisar i övrigt till

tjänsteutlåtande från sektor utbildning.



PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 58 Dnr UBN.2021.227

Tilläggsyrkande om utökad investeringsram för UBN
2021

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bevilja
Utbildningsnämnden en utökad investeringsram på 1,0 Mkr.

Sammanfattning

Sektor utbildning planerar för uppstart av yrkesutbildningar till HT21,
däribland ett industriprogram. En driftsbudget har upprättats för projektet som
inryms i lagd budgetram för sektor utbildning för året 2021. Ett behov av att
investera i maskiner kopplade till utbildningen har uppdagats. Ärendet avser
tilläggsäskande på 1,0 Mkr för att kunna investera i nödvändiga maskiner.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-05-26

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektorchef sektor utbildning
Controller sektor utbildning
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Diarienummer: UBN.2021.227
Datum: 2021-05-26
Controller Atbin Vali-Ababaf
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Utbildningsnämnden

Tilläggsyrkande om utökad investeringsram för UBN 2021

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bevilja
Utbildningsnämnden en utökad investeringsram på 1,0 Mkr.

Sammanfattning

Sektor utbildning planerar för uppstart av yrkesutbildningar till HT21, däribland ett
industriprogram. En driftsbudget har upprättats för projektet som inryms i lagd budgetram för
sektor utbildning för året 2021. Ett behov av att investera i maskiner kopplade till
utbildningen har uppdagats. Ärendet avser tilläggsäskande på 1,0 Mkr för att kunna investera
i nödvändiga maskiner.

Åsa Ericson Atbin Vali-Ababaf

Sektorchef Controller

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-05-26

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektorchef sektor utbildning
Controller sektor utbildning
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Ärendet

Sektor utbildning erbjuder idag introduktionsprogram inom Ale gymnasium. Det är sektorns
ambition att utveckla utbudet genom att erbjuda fler yrkesutgångar. I samarbete med Komvux
startar sektorn introduktionsprogram med yrkesutgångar för Bygg och anläggning samt
Industri till HT21. Vidare kommer det även att erbjudas yrkespaket för målgruppen unga
vuxna inom ramen för projekt InVux inom nämnda utbildningar. Även yrkesutgångar inom
Vård och Omsorg, samt Barn och fritid kommer startas, med en framtida ambition om att
inkludera yrkespaket.

Många unga i åldern 16-24 år riskerar att inte ta sig in på ungdomsgymnasiets nationella
program då de saknar behörighet. De lokala IM-programmen riskerar att skapa
inlåsningseffekter då nationella program att gå över till inte finns i kommunens regi. Genom
dessa yrkesutgångar erbjuds istället möjligheter till en yrkesbehörighet inom exempelvis
Bygg och anläggning samt Industri. Detta ger även möjlighet till validering av
yrkesutgångarna samt yrkespaket för unga vuxna och eventuellt nyanlända som har en
utbildning som av olika anledningar inte är gångbar eller leder till arbete.

En driftsbudget har upprättats för projektet som inryms i lagd budgetram för sektor utbildning
för året 2021. Ett behov av att investera i maskiner kopplade till yrkesutgångarna Bygg och
Anläggning samt Industri återstår och är nödvändig, då dessa saknas och behövs för att kunna
bedriva en adekvat yrkesutbildning. Intentionen var att leasa maskinerna på årsbasis men
företaget backade ur på grund av den ekonomiska risken vid inköp av kostsamma maskiner
och en eventuell nedläggning av nämnda yrkesutbildning. För att kunna starta upp
utbildningen behöver investeringsmedel därmed tillskjutas då leasing inte längre utgör ett
alternativ. Ärendet avser tilläggsäskande på 1,0 Mkr för att kunna investera i nödvändiga
maskiner.

Ekonomisk bedömning

Vid ett scenario där planerad yrkesutbildning för industri tvingas lägga ner, exempelvis på

grund av för litet elevunderlag, innehar då Ale kommun och Utbildningsnämnden den

ekonomiska risken. Skulle detta ske kommer det med stor sannolikhet inte finnas ett behov av

de investerande maskinerna, vilket innebär att försäljning blir nödvändig. I ett sådant scenario

är det föga troligt att hela det investerade belopp återfås, utan det bedöms att försäljningen

sker med en mindre förlust. Risken för nedläggning bedöms som liten.

Invånarperspektiv

Möjligheten att starta yrkesutgångar och yrkespaket skulle innebära att fler Alebor får

möjlighet till ett yrke och därmed ett arbete vilket bidrar till ett gott liv för den enskilde samt

social hållbarhet för samhället.



3(3)

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

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

Efter beslut kommer sektorn investera i maskinerna för att till HT21 kunna starta upp

programmen.

Förvaltningens bedömning

Många unga i åldern 16-24 år riskerar att inte ta sig in på ungdomsgymnasiets nationella

program då de saknar behörighet. De lokala IM-programmen riskerar att skapa

inlåsningseffekter då nationella program att gå över till inte finns i kommunens regi. Genom

dessa yrkesutgångar erbjuds istället möjligheter till en yrkesbehörighet. Därav behövs ett

tilläggsäskande på 1,0 Mkr för att kunna investera i nödvändiga maskiner.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-08-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 165 Dnr KS.2021.148

Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges

webbsändningar

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse

ordförande Claes-Anders Bengtsson (KD) till ansvarig utgivare för

sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.ale.se.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse vice

ordförande Elaine Björkman (S) till ersättare till ansvarig utgivare efter

Claes-Anders Bengtsson (KD).

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds via Internet. Eftersom

direktsändningar via Internet bedöms som program enligt

yttrandefrihetsgrundlagen behöver kommunen anmäla sin

sändningsverksamhet och en ansvarig utgivare till Myndigheten för press,

radio och tv.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-07-07

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunjurist

För kännedom

Kanslichef

Kommunikationschef

http://www.ale.se


TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(4)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.148
Datum: 2021-07-07
Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad
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Kommunstyrelsen

Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse ordförande Claes-
Anders Bengtsson (KD) till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges
sammanträden på www.ale.se.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse vice ordförande

Elaine Björkman (S) till ersättare till ansvarig utgivare efter Claes-Anders Bengtsson

(KD).

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds via Internet. Eftersom direktsändningar
via Internet bedöms som program enligt yttrandefrihetsgrundlagen behöver kommunen
anmäla sin sändningsverksamhet och en ansvarig utgivare till Myndigheten för press,
radio och tv.

Maria Reinholdsson William Försth

Kommnunchef Tillförordnad kanslichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-07-07

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunjurist

För kännedom:

Kanslichef
Kommunikationschef

http://www.ale.se
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Ärendet

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt via webbsändning på www.ale.se.
Direktsändningarna nås av alla som vill se och lyssna på dem. Det är därmed fråga om ett
program enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Eftersom sändningarna sker i begränsad
omfattning och i princip endast omfattar direktsända debatter utgör sändningarna ett
sådant program som består av direktsändning av dagshändelser. Det medför att
kommunen behöver anmäla sändningsverksamheten till Myndigheten för press, radio och
tv, men att reglerna i yttrandefrihetsgrundlagen om bland annat yttrandefrihetsbrott,
ansvar och åtal inte är tillämpliga.

Av yttrandefrihetsgrundlagen följer en skyldighet för den som bedriver verksamheten, i
detta fall kommunfullmäktige, att se till att det alltid finns en behörig utgivare för
verksamheten och anmäla den till Myndigheten för press, radio och tv. Utgivaren
bestämmer över sändningarnas innehåll och ingenting får sändas mot hans eller hennes
vilja. De formella kraven som ställs på en utgivare är att utgivaren ska vara myndig,
bosatt i Sverige, inte vara försatt i konkurs och inte ha förvaltare.

Utgivaren får utse en eller flera ställföreträdare som kan ersätta utgivaren under kortare
perioder, exempelvis under semester eller sjukfrånvaro. De formella kraven på en
ställföreträdande utgivare är detsamma som för en utgivare. Även en ställföreträdande
utgivare ska vara utsedd av fullmäktige och anmäld till Myndigheten för press, radio och
tv. Utgivaren och i förekommande fall den ställföreträdande utgivaren ska också vara
angivna på kommunens webbplats. Ett uppdrag som utgivare kan återkallas av den som
utsett utgivaren och en utgivare kan även själv avsäga sig sitt uppdrag.

Huvudregeln är att utgivaren är ansvarig för de yttrandefrihetsbrott som begås under en
grundlagsskyddad sändning. Yttrandefrihetsbrotten utgörs av bland annat hets mot
folkgrupp, förtal och offentliggörande av sekretessbelagd handling. Den som drabbas av
yttrandefrihetsbrott kan rikta skadeståndsanspråk mot såväl utgivare som den som driver
verksamheten. Vid direktsändningar av dagshändelser har emellertid reglerna om bland
annat tryckfrihetsbrott och ansvar enligt yttrandefrihetsgrundlagen undantagits.
Eventuella överträdelser faller istället under allmänt åtal. Det nu sagda innebär att var
person för sig svarar för sina yttranden under sändningen. Det bör dock vara tydligt för
envar att varje ledamot själv ansvarar för det eventuella brott som kan begås. Detta
kommer tydliggöras genom upplysning i varje enskild kallelse till kommunfullmäktiges
sammanträden.

Kommunfullmäktiges webbsändningar finns tillgängliga på kommunens hemsida för att
allmänheten ska kunna se dessa i efterhand. Video- och/eller ljudklipp som finns
tillgängliga för nedladdning i efterhand på tider som bestämts av nedladdaren utgör inte
en grundlagsskyddad sändning. Det innebär att reglerna om utgivare som redovisats ovan
inte är tillämpliga. Reglerna i dataskyddsförordningen måste däremot följas eftersom

http://www.ale.se
http://www.nacka.se/
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webbsändningarna innebär att personuppgifter publiceras och därmed behandlas. Med
personuppgifter avses bland annat uppgifter som gör att man kan identifiera en person.
All behandling av personuppgifter måste ske utifrån att det finns en rättslig grund för att
få behandla personuppgiften. Webbsändning från sammanträden med
kommunfullmäktige anses falla inom ramen för den rättsliga grunden; uppgift av allmänt
intresse. Då ett allmänt intresse anses föreligga behövs inget samtycke inhämtas från
enskilda. Detta gäller under förutsättning att den enskildes personliga integritet inte
kränks.

Det är viktigt att samtliga deltagare tydligt informeras om sändningen och hur materialet
kommer hanteras, innan sändningen börjar. Det är i sammanhanget viktigt att betona att
det ställs krav på kommunens rutiner för att se till att inget kränkande direktsänds eller
läggs ut på nätet. Personuppgiftsansvaret för webbsändningarna ligger på
kommunstyrelsen.

Ekonomisk bedömning

Att direktsända sammanträdena är något som redan är upptaget i budget. Beslutet
bedöms därför inte medföra några betydande ekonomiska konsekvenser.

Invånarperspektiv

Direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden är ett steg till att utöka
möjligheterna för samtliga medborgarnas insyn i beslutsfattandet när det sker i realtid.
Direktsändningarna ger ännu en möjlighet för alla kommuninvånare att få information
om kommunens principiella beslut även om de inte kan ta sig till sammanträdeslokalen.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterliagre underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Av yttrandefrihetsgrundlagen följer en skyldighet för den som bedriver verksamheten, i detta
fall kommunfullmäktige, att se till att det alltid finns en behörig utgivare för verksamheten
och anmäla den till Myndigheten för press, radio och tv.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterliagre underlag.

Beslutets genomförande

Kommunstyrelsen kommer att anmäla sändningsverksamheten och ansvarig utgivare till
Myndigheten för press, radio och tv.



4(4)

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

Förvaltningens bedömning

Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds via Internet. Eftersom direktsändningar
via Internet bedöms som program enligt yttrandefrihetsgrundlagen behöver kommunen
anmäla sin sändningsverksamhet och en ansvarig utgivare till Myndigheten för press,
radio och tv. Förvaltningen bedömer att kommunstyrelsen bör föreslå
kommunfullmäktige att besluta om att utse ordförande Claes-Anders Bengtsson (KD) till
ansvarig utgivare, samt utse vice ordförande Elaine Björkman (S) till ersättare, för
sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.ale.se.

http://www.ale.se


PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-08-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 166 Dnr KS.2021.336

Avsiktsförklaring mellan Alebyggen och Ale kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att teckna

avsiktsförklaring mellan Alebyggen och Ale kommun avseende kommande

förhyrning av LSS-boende på fastigheten Utby 20:48.

Jäv

Stefan Ekwing (L) och Christina Oskarsson (S) anmäler jäv och deltar därför
inte i handläggningen eller i beslutet.

Sammanfattning

Socialnämnden har kommunens ansvar för att inrätta bostäder med särskild

service för personer med bistånd enligt Lag om stöd och service till vissa

funktionshindrade (LSS). Servicenämnden ansvarar för att genomföra

socialnämndens beställningar.

Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal

avseende fastigheten Utby 20:48 belägen i Kronogården Älvängen. Utifrån

detta markanvisningsavtal har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett

koncept för byggnation inom fastigheten med syfte att teckna hyresavtal

mellan parterna.

Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna

tecknar en avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande

hyresavtal är beräknat till 25 år och servicenämnden har delegation på 10-åriga

hyresavtal är det kommunfullmäktige som fattar beslut om avsiktsförklaring

och kommande hyresavtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-06-17

Servicenämndens beslut § 45 2021-06-08

Tjänsteutlåtande sektor service 2021-05-19

Avsiktsförklaring Utby

Socialnämndens beslut § 48 2021-06-10

Tjänsteutlåtande sektor socialtjänst 2021-06-08



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-08-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning

Mikael Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning:

Kommunstyrelsen avvaktar ställningstagande rörande avtalets längd till

avtalsskrivningen för att kunna ta ställning till alla parametrar i avtalet vid

samma tillfälle och där med undvika eventuella låsningar.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Servicenämnden

Socialnämnden
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Diarienummer:KS.2021.336
Datum: 2021-06-17
Kommunchef Maria Reinholdsson
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Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring mellan Alebyggen och Ale kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att teckna avsiktsförklaring

mellan Alebyggen och Ale kommun avseende kommande förhyrning av LSS-boende på

fastigheten Utby 20:48

Sammanfattning

Socialnämnden har kommunens ansvar för att inrätta bostäder med särskild service för

personer med bistånd enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Servicenämnden ansvarar för att genomföra socialnämndens beställningar.

Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal avseende

fastigheten Utby 20:48 belägen i Kronogården Älvängen. Utifrån detta markanvisningsavtal

har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett koncept för byggnation inom fastigheten med

syfte att teckna hyresavtal mellan parterna.

Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna tecknar en

avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande hyresavtal är beräknat till 25 år

och servicenämnden har delegation på 10-åriga hyresavtal är det kommunfullmäktige som

fattar beslut om avsiktsförklaring och kommande hyresavtal.

Maria Reinholdsson

Kommunchef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-06-17

Servicenämndens beslut § 45 2021-06-08

Tjänsteutlåtande sektor service 2021-05-19

Avsiktsförklaring Utby

Socialnämndens beslut § 48 2021-06-10

Tjänsteutlåtande sektor socialtjänst 2021-06-08

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Servicenämnden
Socialnämnden

Ärendet

Socialnämnden redovisar årligen verksamhetens samlade lokalbehov. I senaste redovisningen
uppgår behovet av boendeplatser inom LSS till 105 i antal, vilket innebär en ökning med tre
platser sedan föregående år.

Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal avseende
fastigheten Utby 20:48 belägen i Kronogården i Älvängen. Utifrån detta markanvisningsavtal
har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett koncept för byggnation inom fastigheten med
syfte att teckna hyresavtal mellan parterna. Konceptet innefattar en huskropp för kommunal
verksamhet (LSS-boende) och en huskropp med ordinära hyresrätter.

Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna tecknar en
avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande hyresavtal är beräknat till 25 år
och servicenämnden har delegation på 10-åriga hyresavtal är det kommunfullmäktige som
fattar beslut om avsiktsförklaring och kommande hyresavtal.

I enlighet med Ale kommuns lokalplaneringsprocess beslutar behovsnämnd parallellt med
servicenämnd i detta ärende.
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Ekonomisk bedömning

Vid beslut om tecknande av avsiktsförklaring påbörjar Alebyggen projektering och

upphandling. När upphandlingen är genomförd kommer ekonomiskt underlag att presenteras

och biläggas ärendet inför kommunfullmäktiges beslut om tecknandet av hyresavtal.

Invånarperspektiv

Kommunen ansvarar för att tillgodose behovet av bostäder för personer med de

funktionsvariationer som anges i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS).

Bostäderna ska bidra till att personer med betydande svårigheter i sin livsföring kan delta i

samhällets gemenskap och leva som andra (socialtjänstlagen 5 kap 7§).

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Kommunens ansvarar för att inrätta bostäder för människor med funktionshinder enligt 5 kap

7 § socialtjänstlagen.

Remissyttrande

Berörda intresseorganisationer kommer att delta i planeringsarbetet.

Beslutets genomförande

Ett beslut om avsiktsförklaring kommer vara ett underlag för fortsatta samarbetet mellan

socialnämnden, servicenämnden och Alebyggen i syfte att förverkliga intentionen där

Alebyggen ansvarar för byggnation och kommunen hyr bostäder till berörd målgrupp.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen delar bedömningarna från socialnämnden och servicenämnden.



PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SERN § 45 Dnr SERN.2021.35

Avsiktsförklaring mellan Alebyggen och Ale kommun

avseende LSS-boende Utby 20:48

Beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att teckna
avsiktsförklaring mellan Alebyggen och Ale kommun avseende kommande
förhyrning av LSS-boende på fastigheten Utby 20:48.

Detta beslut gäller under förutsättning att socialnämnden fattar motsvarande
beslut.

Sammanfattning

Sektor socialtjänst har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att
tillgodose detta behov har sektorn gjort bedömningen att ett nytt boende per år
behöver byggas under kommande tioårsperiod. Under sommaren 2021
färdigställs ett boende i Skepplanda och ytterligare boenden planeras i Surte
och Nol med byggstart 2021.

Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal
avseende fastigheten Utby 20:48 belägen i Kronogården Älvängen. Utifrån
detta markanvisningsavtal har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett
koncept för byggnation inom fastigheten med syfte att teckna hyresavtal
mellan parterna. Konceptet innefattar en huskropp för kommunal verksamhet
(LSS-boende) och en huskropp med ordinära hyresrätter.

Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna
tecknar en avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande
hyresavtal är beräknat till 25 år och servicenämnden har delegation på 10-åriga
hyresavtal är det kommunfullmäktige som fattar beslut om avsiktsförklaring
och kommande hyresavtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-05-19

Avsiktsförklaring Utby 20:48 Kronogården Älvängen

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Socialnämnden
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Sektor service

Diarienummer:SERN.2021.35
Datum:
Verksamhetschef Tony Jönsson
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Servicenämnden

Avsiktsförklaringmellan Alebyggen och Ale kommun avseende
LSS-boende Utby 20:48

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att teckna avsiktsförklaring
mellan Alebyggen och Ale kommun avseende kommande förhyrning av LSS-boende på
fastigheten Utby 20:48.

Detta beslut gäller under förutsättning att socialnämnden fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning

Sektor socialtjänst har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att tillgodose detta
behov har sektorn gjort bedömningen att ett nytt boende per år behöver byggas under
kommande tioårsperiod. Under sommaren 2021 färdigställs ett boende i Skepplanda och
ytterligare boenden planeras i Surte och Nol med byggstart 2021.

Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal avseende
fastigheten Utby 20:48 belägen i Kronogården Älvängen. Utifrån detta markanvisningsavtal
har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett koncept för byggnation inom fastigheten med
syfte att teckna hyresavtal mellan parterna. Konceptet innefattar en huskropp för kommunal
verksamhet (LSS-boende) och en huskropp med ordinära hyresrätter.

Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna tecknar en
avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande hyresavtal är beräknat till 25 år
och servicenämnden har delegation på 10-åriga hyresavtal är det kommunfullmäktige som
fattar beslut om avsiktsförklaring och kommande hyresavtal.

Rickard Tassini Tony Jönsson

Sektorchef Verksamhetschef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-05-19

Avsiktsförklaring Utby 20:48 Kronogården Älvängen

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Servicenämnden

För kännedom:

Socialnämnden

Ärendet

Sektor socialtjänst redovisar årligen sektorns samlade lokalbehov. I senaste redovisningen
uppgår behovet av boendeplatser inom LSS till 105 i antal, vilket innebär en ökning med tre
platser sedan föregående år. Ökningen beror delvis på beslutet att avveckla ett boende med
åtta boendeplatser, samt att inga nya platser tillförts. Under sommaren 2021 färdigställs ett
sedan länge planerat boende i Skepplanda med tolv boendeplatser. Ytterligare 2 stycken
boenden planeras med 14 platser i Surte och 12 platser i Nol.

Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal avseende
fastigheten Utby 20:48 belägen i Kronogården Älvängen. Utifrån detta markanvisningsavtal
har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett koncept för byggnation inom fastigheten med
syfte att teckna hyresavtal mellan parterna. Konceptet innefattar en huskropp för kommunal
verksamhet (LSS-boende) och en huskropp med ordinära hyresrätter.

Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna tecknar en
avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande hyresavtal är beräknat till 25 år
och servicenämnden har delegation på 10-åriga hyresavtal är det kommunfullmäktige som
fattar beslut om avsiktsförklaring och kommande hyresavtal.

I enlighet med Ale kommuns lokalplaneringsprocess beslutar behovsnämnd parallellt med
servicenämnd i detta ärende.

Ekonomisk bedömning

Vid beslut om tecknande av avsiktsförklaring påbörjar Alebyggen projektering och
upphandling. När upphandlingen är genomfört kommer ekonomiskt underlag att presenteras
och biläggas ärendet inför kommunfullmäktiges beslut om tecknandet av hyresavtal.

Invånarperspektiv

Målgruppen för detta boende är personer med funktionsnedsättning. Berörda
intresseorganisationer kommer att delta i planeringsarbetet för att i möjligaste mån tillmötesgå
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önskemål och synpunkter i ett tidigt skede. I samband med bygglov ges berörda grannar
möjlighet att yttra sig.

Hållbarhetsperspektivet

Projektet följer den energi- och klimatstrategi som beslutats av Ale kommun.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Projektet följer Ale kommuns projektmodell, där behovsnämnd är projektägare, varför beslut i
socialnämnden också behövs i detta ärende.

Remissyttrande

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

Beslutets genomförande

Beslut fattas parallellt av socialnämnden och servicenämnden och därefter tas ärendet vidare
för hantering i kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige.

Förvaltningens bedömning

Sektor socialtjänst har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att fortsatt kunna möta
behovet av platser inom LSS har sektorn satt upp målet att ett nytt boende per år behöver
byggas under en kommande tioårsperiod. Ett annat mål är att i första hand se till
hemmaplanslösningar. Båda dessa mål uppfylls i och med boendet som planeras i Älvängen,
varför sektor service och sektor socialtjänstens förslag till beslut är att föreslå
kommunfullmäktige att teckna avsiktsförklaring med Alebyggen.



PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 48 Dnr S.N.2021.126

LSS-boende Älvängen

Beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att teckna
avsiktsförklaring mellan Alebyggen och Ale kommun avseende kommande
förhyrning av LSS-boende på fastigheten Utby 20:48, Myternas väg i
Älvängen.

Sammanfattning

Sektor socialtjänst har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att
tillgodose detta behov har sektorn gjort bedömningen att ett nytt boende per år
behöver byggas under kommande tioårsperiod. Under sommaren 2021
färdigställs ett boende i Skepplanda och ytterligare boenden planeras i Surte
och Nol med byggstart 2021.

Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal
avseende fastigheten Utby 20:48, belägen i Kronogården Älvängen. Utifrån
detta markanvisningsavtal har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett
koncept för byggnation inom fastigheten med syfte att teckna hyresavtal
mellan parterna. Konceptet innefattar en huskropp för kommunal verksamhet
(LSS-boende) och en huskropp med ordinära hyresrätter.

Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna
tecknar en avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande
hyresavtal är beräknat till 25 år och servicenämnden har delegation på 10-åriga
hyresavtal är det kommunfullmäktige som fattar beslut om avsiktsförklaring
och kommande hyresavtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande LSS-boende Älvängen, 2021-06-08

Avsiktsförklaring

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunfullmäktige
För kännedom

Sektor service, verksamhet fastighet
Controller, sektor socialtjänst



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(4)

Sektor socialtjänst

Diarienummer:S.N.2021.126
Datum: 2021-06-08
Planeringssekreterare Birgitta Lundqvist
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Socialnämnden

LSS-boende Älvängen

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att teckna avsiktsförklaring
mellan Alebyggen och Ale kommun avseende kommande förhyrning av LSS-boende på
fastigheten Utby 20:48, Myternas väg i Älvängen.

Sammanfattning

Sektor socialtjänst har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att tillgodose detta
behov har sektorn gjort bedömningen att ett nytt boende per år behöver byggas under
kommande tioårsperiod. Under sommaren 2021 färdigställs ett boende i Skepplanda och
ytterligare boenden planeras i Surte och Nol med byggstart 2021.

Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal avseende
fastigheten Utby 20:48, belägen i Kronogården Älvängen. Utifrån detta markanvisningsavtal
har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett koncept för byggnation inom fastigheten med
syfte att teckna hyresavtal mellan parterna. Konceptet innefattar en huskropp för kommunal
verksamhet (LSS-boende) och en huskropp med ordinära hyresrätter.

Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna tecknar en
avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande hyresavtal är beräknat till 25 år
och servicenämnden har delegation på 10-åriga hyresavtal är det kommunfullmäktige som
fattar beslut om avsiktsförklaring och kommande hyresavtal.

Taija Tuomilehto Holmberg Birgitta Lundqvist

Verksamhetschef funktionsstöd Planeringssekreterare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande LSS-boende Älvängen, 2021-06-08

Avsiktsförklaring Utby 20:48 Kronogården Älvängen
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunfullmäktige
För kännedom:

Sektor service, verksamhet fastighet
Controller, sektor socialtjänst
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Ärendet

Sektor socialtjänst redovisar årligen sektorns samlade lokalbehov. I senaste redovisningen
uppgår behovet av boendeplatser inom LSS till 105 i antal, vilket innebär en ökning med tre
platser sedan föregående år. Ökningen beror delvis på beslutet att avveckla ett boende med
åtta boendeplatser, samt att inga nya platser tillförts. Under sommaren 2021 färdigställs ett
sedan länge planerat boende i Skepplanda med tolv boendeplatser. Ytterligare två boenden
planeras med 14 platser i Surte och 12 platser i Nol.

Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal avseende
fastigheten Utby 20:48, belägen i Kronogården Älvängen. Utifrån detta markanvisningsavtal
har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett koncept för byggnation inom fastigheten med
syfte att teckna hyresavtal mellan parterna. Konceptet innefattar en huskropp för kommunal
verksamhet (LSS-boende) och en huskropp med ordinära hyresrätter.

Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna tecknar en
avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande hyresavtal är beräknat till 25 år
och servicenämnden har delegation på 10-åriga hyresavtal är det kommunfullmäktige som
fattar beslut om avsiktsförklaring och kommande hyresavtal.

I enlighet med Ale kommuns lokalplaneringsprocess beslutar behovsnämnd parallellt med
servicenämnd i detta ärende.

Ekonomisk bedömning

Vid beslut om tecknande av avsiktsförklaring påbörjar Alebyggen projektering och
upphandling. När upphandlingen är genomfört kommer ekonomiskt underlag att presenteras
och biläggas ärendet inför kommunfullmäktiges beslut om tecknandet av hyresavtal.

Invånarperspektiv

Målgruppen för detta boende är personer med funktionsvariation. Berörda
intresseorganisationer kommer att delta i planeringsarbetet för att i möjligaste mån tillmötesgå
önskemål och synpunkter i ett tidigt skede. I samband med bygglov ges berörda grannar
möjlighet att yttra sig.

Hållbarhetsperspektivet

Projektet följer den energi- och klimatstrategi som beslutats av Ale kommun.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Projektet följer Ale kommuns projektmodell, där behovsnämnd är projektägare, varför beslut i
socialnämnden också behövs i detta ärende.
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Remissyttrande

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

Beslutets genomförande

Beslut fattas parallellt av socialnämnden och servicenämnden och därefter tas ärendet vidare
för hantering i kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige.

Förvaltningens bedömning

Sektor socialtjänst har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att fortsatt kunna möta
behovet av platser inom LSS har sektorn satt upp målet att ett nytt boende per år behöver
byggas under en kommande tioårsperiod. Ett annat mål är att i första hand se till
hemmaplanslösningar. Båda dessa mål uppfylls i och med boendet som planeras i Älvängen,
varför sektor service och sektor socialtjänsts förslag till beslut är att föreslå
kommunfullmäktige att teckna avsiktsförklaring med Alebyggen.







PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-08-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 167 Dnr KS.2020.84

Reglementesförändringar med anledning av

omorganisering av bostadsanpassning och färdtjänst

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva 22 §

och tillhörande rubrik i samhällsbyggnadsnämndens reglemente.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 39 och 40 §§

samt tillhörande rubrik i kommunstyrelsens reglemente ska ha den lydelse som

framgår av förvaltningens förslag 2021-07-15.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 5 § i

socialnämndens reglemente ska ha den lydelse som framgår av förvaltningens

förslag 2021-07-15.

Sammanfattning

Under hösten 2019 gjordes en översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden

samt organisering. Den 25 januari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om

att flytta budget avseende färdtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden,

dåvarande omsorg- och arbetsmarknadsnämnden. Vidare fattade

kommunfullmäktige även beslut om att flytta budgeten avseende

bostadsanpassning från samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden.

I samband med att ansvarsområdena förändras behöver reglementena för

berörda nämnder revideras.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-07-15

Förslag, 2021-07-15

Markerade ändringar i kommunstyrelsens reglemente, 2021-07-15

Markerade ändringar i socialnämndens reglemente, 2021-07-15

Protokoll från omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2020-10-08, OAN § 108

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-27, SBN § 127

Protokoll från kommunfullmäktige 2021-01-25, KF 34 §



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-08-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Författningssamlingen/styrdokument

Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad

För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Kommunstyrelsen

Kommunchef Maria Reinholdsson
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Kommunstyrelsen

Reglementes förändringar med anledning av omorganisering av
bostadsanpassning och färdtjänst

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva 22 § och tillhörande

rubrik i samhällsbyggnadsnämndens reglemente.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 39 och 40 §§ samt tillhörande

rubrik i kommunstyrelsens reglemente ska ha den lydelse som framgår av förvaltningens

förslag 2021-07-15.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 5 § i socialnämndens

reglemente ska ha den lydelse som framgår av förvaltningens förslag 2021-07-15.

Sammanfattning

Under hösten 2019 gjordes en översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden samt

organisering. Den 25 januari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att flytta budget

avseende färdtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden, dåvarande omsorg- och

arbetsmarknadsnämnden. Vidare fattade kommunfullmäktige även beslut om att flytta

budgeten avseende bostadsanpassning från samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden.

I samband med att ansvarsområdena förändras behöver reglementena för berörda nämnder

revideras.

Maria Reinholdsson William Försth

Kommunchef Tillförordnad kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-07-15

Förslag, 2021-07-15

Markerade ändringar i kommunstyrelsens reglemente, 2021-07-15

Markerade ändringar i socialnämndens reglemente, 2021-07-15

Protokoll från omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2020-10-08, OAN § 108

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-27, SBN § 127

Protokoll från kommunfullmäktige 2021-01-25, KF 34 §

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Författningssamlingen/styrdokument
Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad

För kännedom:

Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunchef Maria Reinholdsson

Ärendet

Under hösten 2019 gjordes en översyn av kommunstyrelsens ansvarsområden samt

organisering. I översynen framkom ett antal områden som framöver kan komma att flyttas

mellan nämnder. Bland annat uppmärksammades områdena bostadsanpassning och färdtjänst.

Förslaget om förändrat ansvar av bostadsanpassning och färdtjänst remitterades från

kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden, dåvarande omsorg- och

arbetsmarknadsnämnden. I sina remissvar ställde båda nämnderna sig positiva till en

förflyttning av ansvar för myndighetsutövning och budget för de båda områdena.

Den 25 januari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att flytta budget avseende

färdtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden. Vidare fattade kommunfullmäktige även

beslut om att flytta budgeten avseende bostadsanpassning från samhällsbyggnadsnämnden till

socialnämnden.

I samband med att ansvarsområdena förändras behöver reglementena för berörda nämnder

revideras.
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Revideringen av kommunstyrelsens reglemente innebär en förändrad rubrik samt att 39 och

40 §§ får följande lydelse:

Kollektivtrafik

39 §

Kommunstyrelsen ansvarar för kollektivtrafikfrågor inom kommunen.

I fråga om ansvaret för kollektivtrafik som är överlåtet på regionala

kollektivtrafikmyndigheten i länet, ska kommunstyrelsen särskilt verka för en

utveckling av kollektivtrafiken.

40 §

Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommun enligt lag

(2010:1065) om kollektivtrafik, i den mån uppgifterna inte har övergått på den

regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet.

För socialnämnden innebär revideringen av reglementet att punkter 7, 8, 9 och 10 läggs till i 5

§ och får följande lydelse:

5 §

Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt

1. socialtjänstlagen (2001:453),

2. lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

3. lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

4. socialförsäkringsbalken,

5. hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

6. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård,

7. lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag,

8. lagen (1997:736) om färdtjänst,

9. lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och

10. lagen (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst.
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Följd ändringarna i samhällsbyggnadsnämndens reglemente innebär att 22 § och tillhörande
rubrik upphävs.

Ekonomisk bedömning

I samband med att ansvarsområdena förändras behöver reglementena för berörda nämnder

revideras. En revidering av nämndernas reglemente bedöms inte medföra någon ekonomisk

konsekvens eftersom kommunfullmäktige den 25 januari 2021 redan beaktat den ekonomiska

bedömningen och fattat beslut om att flytta budget avseende färdtjänst och bostadsanpassning

mellan nämnderna.

Invånarperspektiv

Målgruppen för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag är personer som på grund av ålder,

sjukdom eller funktionsvariation har en varaktig funktionsnedsättning. Syftet med färdtjänst

och anpassning av bostad är att ge den enskilde möjlighet att leva ett självständigt liv. För

enskilda med funktionsvariationer samt vårdnadshavare vars barn ingår i målgruppen är

myndighetskontakter ofta många och tidskrävande. En sammanhållen biståndsbedömning

inom kommunen underlättar för den enskilde och skapar möjlighet till samordning.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

En förändring av ansvar för dessa områden innebär behov av förändring i berörda nämnders

delegeringsordningar.

Remissyttrande

Förslaget om förändrat ansvar av bostadsanpassning och färdtjänst remitterades från

kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden under 2020. I

remissvaren ställde sig båda nämnderna positiva till en förflyttning av ansvar för

myndighetsutövning och budget för bostadsanpassning och färdtjänst.

Beslutets genomförande

Reviderade reglementen kommer att iordningställas och publiceras i kommunens

författningssamling.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning utgår från att förenkla och tydliggöra ansvar och processer inom

organisationen men främst förenkla och förbättra i relation till invånare. Individuell
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biståndsbedömning är integritetskänslig. Kommunens ansvar är bland annat enligt

förvaltningslagen att handlägga med legalitet, objektivitet och proportionalitet samt se till att

kontakter med enskilda är smidiga och enkla.

Syftet med att flytta ansvaret till socialnämnden är att minska ner antalet involverade

organisationer som inhämtar integritetskänslig information samt underlätta samordning av

både kontakter och bedömning av behov.

Budgeten för områdena har redan flyttats mellan nämnderna och därmed kvarstår endast

revideringen av nämndernas reglementen.



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-08-27

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 127 Dnr SBN.2020.185

Remissvar gällande förslag till förändrat ansvar av
bostadsanpassning och färdtjänst

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en remissförfrågan med
diarienummer KS.2020.84 gällande eventuell flytt av handläggning av
bostadsanpassningsbidrag samt färdtjänst.

Under hösten 2019 gjordes en översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden
samt organisering. I översynen framkom ett antal områden som framöver kan
komma att flyttas mellan nämnder. Bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst
identifierades som sådana områden.

I Ale kommun finns budget för färdtjänst hos kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har dock ingen rådighet över budget och ingen insyn i
budgetpåverkande beslut då samhällsbyggnadsnämnden gör de individuella
bedömningarna och fattar beslut. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för
myndighetsutövningen rörande bostadsanpassning som avser stöd till enskilda
med en varaktig funktionsnedsättning för att ge dem möjlighet att leva ett
självständigt liv.

Ovan nämnda uppdrag berör invånare som i stor utsträckning har flertal
kontakter med myndigheter för att få sina behov tillgodosedda och ges
möjlighet att leva självständigt. Efter dialog med berörda företrädare för sektor
samhällsbyggnad och sektor arbetsmarknad, trygghet och omsorg (ATO)
föreslås att omsorgs och arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för
myndighetsutövning och budget för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag då
det är en del i möjligheten att agera utifrån helhetssyn och samordning runt
enskilda i behov av stöd.

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till ovan nämnda
organisationsförändringar då dem anses främja kundfokus och i många fall en
enklare handläggning. Sårbarheten kommer också att minskas om
handläggarna ingår i en större arbetsgrupp med liknande arbetsuppgifter.
Sammantaget innebär det en säkrare leverans för kommuninvånarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-07-03

Protokoll KS § 100 2020-05-26 Organisering
sektor kommunstyrelsen - färdtjänst och
bostadsanpassningsbidrag 2020-05-29



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-08-27

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag
om organisationsförändring.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar detsamma.

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens
förslag om organisationsförändring.

___

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Kommunstyrelsen



PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

OAN § 108 Dnr OAN.2020.265

Remiss angående färdtjänst och bostadsanpassning

Ärendet

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har mottagit en remissförfrågan från
kommunstyrelsen med diarienummer KS.2020.84 gällande eventuell flytt av
handläggning av bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst inklusive tillhörande
budget. I nuläget finns budget för färdtjänst hos kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har dock ingen rådighet över budget och ingen insyn i
budgetpåverkande beslut då samhällsbyggnadsnämnden gör de individuella
bedömningarna och fattar beslut. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för
myndighetsutövningen rörande bostadsanpassning som avser stöd till enskilda
med en varaktig funktionsnedsättning.

Ovan nämnda uppdrag berör invånare som i stor utsträckning har flertal
kontakter med myndigheter för att få sina behov tillgodosedda och ges möjlighet
att leva ett självständigt liv. Efter dialog med berörda företrädare för sektor
samhällsbyggnad och sektor arbete, trygghet och omsorg föreslås att omsorgs och
arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för både budget och
myndighetsutövning för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag för att kunna
agera utifrån en helhetssyn och samordning runt enskilda i behov av stöd.

Sektorn ser positivt på ett övertagande av myndighetsutövningen och budgeten
för färdtjänst och bostadsanpassning. Övertagandet bedöms bidra till en
helhetssyn kring den enskildes behov av stöd. Ett övertagande ger möjlighet till
samordning med befintlig verksamhet inom sektorn men förutsättningen är att
arbetsuppgifterna kan spridas på flera medarbetare på respektive enhet, detta för
att minska sårbarheten vid frånvaro. Därmed behöver mottagande enheter kunna
rekrytera medarbetare med motsvarande kompetens som övriga medarbetare på
enheten eftersom man kommer att behöva dela sin tid mellan dessa
arbetsuppgifter och andra på enheten förekommande arbetsuppgifter.

Beslutsunderlag

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Remissvar angående förslag till förändrat ansvar
för bostadsanpassning och färdtjänst

2020-09-25

Protokoll 2020-05-26 KS § 100 Organisering sektor
kommunstyrelsen - färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag

2020-05-26



PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens
förslag om förändrat ansvar för bostadsanpassning och färdtjänst, givet ovan
beskriven förutsättning.

Yrkande

Tyrone Hansson (FIA), ordförande, yrkar att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens beslutsförslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta detsamma.

Beslut

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens
förslag om förändrat ansvar för bostadsanpassning och färdtjänst, givet ovan
beskriven förutsättning.

___

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Kommunstyrelsen



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 34 Dnr KS.2020.84

Organisatorisk flytt av ansvar för färdtjänst och
bostadsanpassning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att flytta budget motsvarande utfall 2020 plus
index, ca 4 300 tkr avseende färdtjänst från kommunstyrelsen till omsorgs-och
arbetsmarknadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att flytta budget motsvarande utfall 2020 plus
index, ca 1 950 tkr avseende bostadsanpassning från
samhällsbyggnadsnämnden till omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden.

Sammanfattning

Sedan hösten 2019 pågår översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden samt
organisering. I översynen har framkommit ett antal områden som framöver kan
flyttas mellan nämnder för att skapa tydligare möte med Alebor,
synergieffekter samt driftsäkerhet. Två sådan områden är bostadsanpassning
och färdtjänst.

I Ale kommun finns budget för färdtjänst hos kommunstyrelsen, men
organisationen hos samhällsbyggnadsnämnden gör de individuella
bedömningarna och fattar beslut. Färdtjänst regleras i Lag (1997:736) om
färdtjänst och avser enligt 1:a paragrafen särskilt anordnade transporter för
personer med funktionshinder. De som nyttjar färdtjänst är personer som på
grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariation har en varaktig
funktionsnedsättning och på grund av funktionsnedsättningens art inte kan
nyttja kollektiva färdmedel. Många av dem har annat stöd via Ale kommun i
form av ärenden som bedöms av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för myndighetsutövningen rörande
bostadsanpassning. Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag avser stöd
till enskilda med en varaktig funktionsnedsättning för att ge dem möjlighet att
leva ett självständigt liv.

Båda dessa uppdrag rör alltså invånare som i stor utsträckning har flertal
kontakter med myndigheter för att få sina behov tillgodosedda och ges
möjlighet att leva självständigt. De juridiska områden som berörs i övrigt är
främst Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade. Efter dialog med berörda företrädare för sektor
samhällsbyggnad och sektor arbetsmarknad, trygghet och omsorg (ATO)



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

föreslås att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för
myndighetsutövning och budget för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag då
det är en del i möjligheten att agera utifrån helhetssyn och samordning runt
enskilda i behov av stöd.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 187 2020-12 -01
Tjänsteutlåtande, 2020-11-06
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 127 2020-08-27
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2020-07-06
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut § 108 2020-10-08
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg, 2020-09-25

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Ekonomichef



FÖRSLAG 2021-07-15 

 
Reglemente för kommunstyrelsen 
Kollektivtrafik 
39 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för kollektivtrafikfrågor inom kommunen. 

I fråga om ansvaret för kollektivtrafik som är överlåtet på regionala 
kollektivtrafikmyndigheten i länet, ska kommunstyrelsen särskilt verka för en utveckling av 
kollektivtrafiken. 

40 §  
Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommun enligt lag (2010:1065) om 
kollektivtrafik, i den mån uppgifterna inte har övergått på den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten i länet. 

 

 

Reglemente för socialnämnden 
 
5 §  

Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt 
1. socialtjänstlagen (2001:453),  
2. lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,  
3. lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,  
4. socialförsäkringsbalken, 
5. hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 
6. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 
7. lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, 
8. lagen (1997:736) om färdtjänst, 
9. lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och 
10. lagen (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst. 
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Reglemente för kommunstyrelsen 

Inledande bestämmelser 
1 § 

Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i 
kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

I den mån inte annat föreskrivs i detta reglemente gäller bestämmelserna i 
allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun. 

2 § 

Med begreppet allmän stadga avses i detta reglemente allmän stadga för 
styrelser och nämnder i Ale kommun. 

Med begreppet förvaltningsansvar avses i detta reglemente kommunens 
ägaransvar. 

Med begreppet lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de 
förordningar och andra författningar som kompletterar lagen. 

Styrelsens sammansättning 
3 § 

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 11 ersättare, om inte 
kommunfullmäktige före valet av styrelsen beslutar att ändra antalet för den 
mandatperiod valet avser. 

Ledningsfunktion 
4 § 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan. 

Av kommunallagen framgår kommunstyrelsens ansvar för ledning och 
samordning av kommunens angelägenheter samt skyldighet att ha uppsikt över 
verksamhet som bedrivs av nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund 
vilka kommunen är medlem i. 

5 § 

Kommunstyrelsen ska vid utövandet av sin ledningsfunktion särskilt 
1. leda utvecklingen av den kommunala demokratin och 

medborgarinflytandet, 
2. leda arbetet med och samordna utformningen av nämndövergripande 

mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala 
verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i 
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd, 

3. övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den 
kommunala verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens 
löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, 
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4. tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 
verksamheten och den ekonomiska ställningen under budgetåret 
utvecklas,  

5. ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens 
nämnder och bolag, 

6. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

7. leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation,  
8. leda utvecklingen av regionala, nationella och internationella 

samarbeten,  
9. samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte 

ankommer på annan nämnd, 
10. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag gällande 

årsredovisningen till revisorerna senast 2 veckor innan 
kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till 
kommunfullmäktige i ärendet, samt 

11. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag till 
delårsrapport till revisorerna senast 2 veckor innan kommunstyrelsen 
sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till kommunfullmäktige i 
ärendet. 

Verksamhetsområde 

Ekonomi 

6 § 

Kommunstyrelsen har hand om kommunens medelsförvaltning. Den ska 
anordnas i enlighet med av kommunfullmäktige meddelade föreskrifter. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. 

7 § 

Utöver medelsförvaltningen har kommunstyrelsen hand om övrig ekonomisk 
förvaltning som inte ankommer på annan nämnd. I styrelsens uppgift ingår 
bland annat 
1. att tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
2. att handha egen donationsförvaltning och efter överenskommelse med 

annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas 
av den nämnden,  

3. att ansvara för utdelning ur donationsfonder när detta inte ankommer på 
annan nämnd, 

4. att samordna och följa upp den interna kontrollen i kommunen, samt 
5. att anordna intern kontroll för styrelsens egen verksamhet. 
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Personal 

8 § 

Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och har hand om kommunens 
övergripande personalpolitik.  

Styrelsen är arbetsgivare för all personal anställd av Ale kommun. 

9 § 

Kommunstyrelsen har hand om frågor som avser förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och kommunens arbetstagare. Styrelsen har 
därvid bland annat  
1. att genom kollektivavtal reglera frågor avseende förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och kommunens arbetstagare, 
2. att leda de övergripande och strategiska personalfrågorna 
3. att besluta om stridsåtgärd, samt 
4. att lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter. 

10 § 

Kommunstyrelsen har vidare hand om följande frågor. 
1. Ersättning till personalföreträdare i nämnder och styrelser 
2. Pension till arbetstagare enligt gällande pensionsbestämmelser och 

avtal 
3. Försäkring av arbetstagare enligt gällande försäkringsbestämmelser och 

avtal 
4. Arbetstid för arbetstagare 

11 § 

Kommunstyrelsen har ansvaret för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagstiftningen 
inom hela den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen har rätt att 
överföra arbetsmiljöansvaret (delegation av arbetsmiljöansvar). 

Förtroendevalda 

12 § 

Kommunstyrelsen har hand om frågor avseende pensioner, försäkringar, 
arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i enlighet med av 
kommunfullmäktige antagna bestämmelser. 

(Rubrik upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148) 

13 § 
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148) 

14 § 
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148) 

15 § 
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148) 
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16 § 
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148) 

17 § 
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148) 

18 § 
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148) 

Upphandling 

19 § 

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för upphandlingar enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling eller annan författning. 

Avrop på avtal görs dock av den myndighet som behöver varan eller tjänsten. 

20 § 

Kommunstyrelsen får besluta att delta i upphandlingar som genomförs av andra 
upphandlande myndigheter. 

Kommunstyrelsen får genomföra upphandlingar som omfattar även andra än 
kommunens egna myndigheter. 

Plan- och byggnadsväsende 

21 § 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen 
avseende översiktlig planering och kommunens yttrande över förslag till 
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser i annan kommun. 

Övergripande planering 

22 § 

Kommunstyrelsen har hand om 
1. kommunens övergripande mark- och bostadspolitik, varvid styrelsen 

ska tillse att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, 
2. kommunens övergripande energiplanering, 
3. övergripande trafikpolitik och infrastrukturfrågor, varvid styrelsen ska 

verka för en god trafikförsörjning, samt 
4. övergripande klimat- och miljöfrågor. 

Kommunstyrelsen bereder kommunfullmäktiges beslut enligt lag (2000:1383) 
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 

Digitalisering 

22 a § 

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande och samordnande digital 
verksamhetsutveckling samt vid behov prioritering av sådan verksamhet. 
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Av reglemente för servicenämnden (13 a §) framgår att servicenämnden 
ansvarar för kommungemensam IT-verksamhet i övrigt. 

(Rubrik upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148) 

23 § 
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148) 

24 § 
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148) 

25 § 
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148) 

26 § 
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148) 

27 § 
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148) 

Näringsverksamhet 

28 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens åtgärder för att främja näringslivet 
i kommunen. 

Expropriation 

29 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för expropriationsärenden i kommunen. 

Energi 

30 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för främjandet av energihushållning i Ale kommun. 

Enskilda vägar 

31 § 

Kommunstyrelsen får inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag för 
nämnden, fördela bidrag till enskilda vägar i enlighet med bidragsregler 
fastställda av fullmäktige. 

Statistik 

32 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens framställning av statistik. 
Statistikframställningen utgör en särskild verksamhet, självständig i 
förhållande till kommunstyrelsens övriga verksamheter. Vid bedömningar 
enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen anses statistikframställningen 
därmed utgöra en egen verksamhetsgren inom kommunstyrelsen. 
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Krisledning, beredskap och säkerhet 

33 § 
Upphävd av kommunfullmäktige 2020-04-06 § 83 

34 § 

Av allmän stadga (26 och 27 §§) framgår att varje kommunal myndighet 
ansvarar för planering och förberedelse av myndighetens säkerhets- och 
krisberedskapsarbete. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens övriga uppgifter enligt lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 

35 § 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt  
1. förfogandelag (1978:262), 
2. hemvärnsförordning (1997:146), 
3. lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt och  
4. lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m m under höjd 

beredskap. 

36 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för säkerhetsprövning och placering i 
säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) för kommunens 
samtliga myndigheter.  

Av allmän stadga (28 §) framgår nämnds ansvar för verksamhet som omfattas 
av säkerhetsskyddslagen. 

37 § 

Kommunstyrelsen samordnar kommunens säkerhets- och krisberedskapsarbete. 

Brottsförebyggande arbete 

38 § 

Kommunstyrelsen samordnar insatser för kommunens brottsförebyggande 
arbete. 

Kollektivtrafik 

39 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för kollektivtrafikfrågor inom kommunen. 

I fråga om ansvaret för kollektivtrafik som är överlåtet på regionala 
kollektivtrafikmyndigheten i länet, ska kommunstyrelsen särskilt verka för en 
utveckling av kollektivtrafiken. 

40 § 

Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommun enligt  
lag (2010:1065) om kollektivtrafik, i den mån uppgifterna inte har övergått på 
den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. 

tog bort: Färdtjänst och k

tog bort: färdtjänst och 

Formaterat: Löpande text före lista
tog bort: ,
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Receptfria läkemedel 

41 § 

Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som enligt lag (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel ankommer på kommun. 

Begravning 

41 a § 

Kommunstyrelsen ansvarar för att avge yttrande enligt 50 § 
begravningsförordningen (1990:1147) avseende personer som är lämpliga för 
uppdrag som begravningsombud. 

Av reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (14 §) framgår att 
nämnden fullgör kommunens övriga uppgifter enligt 
begravningslagstiftningen. 

Kommunalförbund 

41 b § 

Har kommunen till ett kommunalförbund lämnat över skötseln av kommunala 
angelägenheter inom ett visst verksamhetsområde och är kommunalförbundet 
på grund av lag förhindrad att fullgöra viss uppgift inom området, ansvarar 
kommunstyrelsen för denna uppgift, om inte kommunfullmäktige har beslutat 
annat. Ankommer det på fullmäktige att fatta beslutet, ska kommunstyrelsen 
bereda ärendet. 

Övriga verksamheter 

42 § 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om 
arkivmyndighetens uppgifter finns i arkivlagen och arkivreglemente för Ale 
kommun. 

43 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för  
1. kommunens centrala informationsverksamhet, 
2. ärenden angående tillstånd för utomstående att använda kommunens 

heraldiska vapen, 
3. kommunens anslagstavla, 
4. kommunens författningssamling,  
5. kommunalt partistöd, samt 
6. kvarvarande bostadslånefrågor enligt äldre författningar. 

44 § 

Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommun enligt  
1. kameraövervakningslag (2013:416), 
2. bostadsförvaltningslag (1977:792) och 

tog bort: lag (1997:736) om färdtjänst,¶
lag (1997:735) om riksfärdtjänst och¶
lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till 
färdtjänst.…
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3. lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier. 

45 § 

Kommunstyrelsen utser ett dataskyddsombud gemensamt för samtliga 
kommunens myndigheter. Det gemensamma dataskyddsombudets uppgifter 
omfattar dock inte en myndighet som utser ett eget dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudet ska fullgöra de uppgifter som ankommer på ombud enligt 
europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt även de svenska författningar 
som kompletterar förordningen. 

46 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i 
övrigt som inte har uppdragits till annan nämnd. 

Delegering från fullmäktige 
47 § 

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen rätten att fatta beslut i 
följande ärendegrupper. 
1. Upptagande av lån inom den beloppsram och enligt de riktlinjer som 

kommunfullmäktige har fastställt. 
2. Omsättning av lån enligt av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer. 
3. Överenskommelse beträffande återbetalning av infriade 

borgensåtaganden vid frivillig försäljning av fastighet med statliga lån, 
innebärande reducering av belopp som ska återbetalas. 

4. Ansökan om expropriation. 
5. Utlösande av option i avtal godkänt av kommunfullmäktige, även om 

beslutanderätten i sakfrågan annars hade åvilat kommunfullmäktige. 
6. Utlösande av förköpsklausul i avtal godkänt av kommunfullmäktige, 

även om beslutanderätten i sakfrågan annars hade åvilat 
kommunfullmäktige. 

7. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om yttrandet inte 
är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. 

8. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige och som är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen, om remisstiden 
inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med 
fullmäktige. 

48 § 

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige snarast redovisa 
delegationsbeslut som styrelsen har fattat avseende ansökan om expropriation, 
utlösande av option och utlösande av förköpsklausul. 

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige i samband med styrelsens 
verksamhetsuppföljning översiktligt redovisa övriga delegationsbeslut som 
styrelsen har fattat under uppföljningsperioden. Den översiktliga redovisningen 
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ska innehålla uppgift om vilka yttranden styrelsen har avgivit med stöd av 
delegationerna, men får i övrigt ange en sammanfattning av antalet eller 
resultatet av delegationsbeslut inom varje ärendegrupp som styrelsen har fattat. 

Kommunstyrelsens arbetsformer 

Allmänna bestämmelser 

49 § 

Utöver vad allmän stadga anger för nämndernas arbetsformer, gäller för 
kommunstyrelsen 50 och 51 §§. 

Insynsplats 

50 § 

Varje fullmäktigeparti som inte är representerat i kommunstyrelsen har rätt till 
en insynsplats i styrelsen. Insynsplatsen innebär närvarorätt vid 
kommunstyrelsens sammanträden. Platsen är utan yttranderätt och är inte 
arvoderad. 

Kommunfullmäktige väljer en fullmäktigeledamot att besätta insynsplatsen i 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden 

51 § 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande  
1. att närmast under styrelsen ha uppsikt över kommunens nämnder och 

förvaltning samt kommunala företag, 
2. att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 

utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten 
och att ta initiativ i dessa frågor, samt 

3. att främja samverkan mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder. 
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Reglemente för socialnämnden 

Inledande bestämmelser 
1 § 

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

I den mån inte annat föreskrivs i detta reglemente gäller bestämmelserna i 
allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun. 

2 § 

Med lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de förordningar 
och andra författningar som kompletterar lagen. 

Med balk avses i detta reglemente inte endast balken utan även de förordningar 
och andra författningar som kompletterar balken. 

Nämndens sammansättning 
3 § 

Socialnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare, om inte 
kommunfullmäktige före valet av nämnden beslutar att ändra antalet för den 
mandatperiod valet avser. 

Verksamhetsområde 

Socialtjänst, omsorg samt hälso- och sjukvård 

4 § 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och är 
socialnämnd i Ale kommun. 

När det i en författning hänvisas till den eller de nämnder som ska fullgöra 
kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen eller enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, har socialnämnden ansvaret för de 
uppgifter författningen anger. 

Sådana uppgifter som ankommer på nämnden finns bland annat i 
1. föräldrabalken, 
2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
3. skuldsaneringslagen (2016:675) och 
4. lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare. 

5 § 

Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt 
1. socialtjänstlagen (2001:453),  
2. lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,  
3. lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,  
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Reglemente för socialnämnden uppdaterat till och med fullmäktiges beslut , §  
 

4. socialförsäkringsbalken, 
5. hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 
6. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård, 
7. lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, 
8. lagen (1997:736) om färdtjänst, 
9. lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och 
10. lagen (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst. 

Arbetsmarknadsfrågor 

6 § 

Socialnämnden är arbetslöshetsnämnd i Ale kommun. 

7 § 

Socialnämnden ansvarar för kommunala arbetsmarknadsfrågor. 

Nämnden får anordna sysselsättningsbefrämjande åtgärder. 

Nämnden får ingå överenskommelser med staten om att anordna aktiviteter för 
deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

8 § 

Socialnämnden får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med 
funktionshinder anställning. 

Mottagande av flyktingar m fl 

9 § 

Socialnämnden ansvarar för kommunens flyktingmottagande och för 
mottagande av flyktingar och invandrare som staten med stöd av lag anvisar. 
Nämnden ansvarar dock inte för de uppgifter som ankommer på 
utbildningsnämnden och överförmyndarnämnden. 

Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen enligt 
1. lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m fl, 
2. lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända 

invandrare och 
3. lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 

bosättning. 

10 § 

Nämnden får träffa överenskommelse med staten om mottagande av flyktingar 
under förutsättning att överenskommelsen går att säga upp till upphörande 
minst en gång varje kalenderår. 

Alkohol, tobak och liknande produkter 

11 § 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622). 

tog bort:  och

tog bort: .
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Reglemente för socialnämnden uppdaterat till och med fullmäktiges beslut , §  
 

12 § 

Av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden (12 §) framgår att samhälls-
byggnadsnämnden fullgör tillsyn över rökfria miljöer angivna i 6 kap lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

Socialnämnden fullgör övriga uppgifter som ankommer på kommun enligt 
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

Socialnämnden bereder kommunfullmäktiges ärenden om antagande, ändring 
och upphävande av taxa för avgifter med stöd av lagen (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter. 

Automatspel 

13 § 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (1982:636) om 
anordnande av visst automatspel. 

Begravning 

14 § 

Av reglemente för kommunstyrelsen (41 a §) framgår att kommunstyrelsen 
ansvarar för att avge yttrande enligt 50 § begravningsförordningen 
(1990:1147). 

Socialnämnden fullgör övriga uppgifter som ankommer på kommun enligt 
begravningslagen (1990:1144). 

Bostadsfrågor 

15 § 

Av reglemente för servicenämnden (11 §) framgår att servicenämnden ansvarar 
för kommunens lokalförsörjning och för försörjning av bostäder till kommunal 
myndighet som har behov av bostäder i sin verksamhet. 

Av allmän stadga (15 §) framgår att socialnämnden har rätt att överenskomma 
med servicenämnden eller kommunstyrelsen att socialnämnden disponerar viss 
egendom och villkoren härför (internöverenskommelse avseende hyra). 

16 § 

Socialnämnden får om det bedöms vara mer ändamålsenligt för att genomföra 
nämndens verksamhet förhyra bostadslägenheter av extern part. Nämnden får 
säga upp sådana lägenheter och även träffa överenskommelser med 
hyresvärden. 

Hyresavtal med extern part får avse obestämd avtalstid (tills vidare, utan 
angivande av när avtalet löper ut) eller bestämd avtalstid om högst 24 månader. 

  

tog bort: omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
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Reglemente för socialnämnden uppdaterat till och med fullmäktiges beslut , §  
 

17 § 

Om socialnämnden för att lösa sina uppgifter behöver hyra ut 
bostadslägenheter som nämnden har förhyrt, ansvarar nämnden för 
uthyrningen. Nämnden får säga upp sådana lägenheter och även träffa 
överenskommelser med hyresgästen. Detsamma gäller bostadslägenheter som 
nämnden disponerar på grund av en internöverenskommelse avseende hyra, om 
överenskommelsen anger att uthyrning får ske. 

Hyresavtal med extern part får avse obestämd avtalstid (tills vidare, utan 
angivande av när avtalet löper ut) eller bestämd avtalstid om högst 24 månader. 

Delegering från fullmäktige 

18 § 

Kommunfullmäktige delegerar till socialnämnden rätten  

att fastställa, ändra och upphäva taxa för familjerådgivning. 

19 § 

Socialnämnden ska till kommunfullmäktige i samband med nämndens 
verksamhetsuppföljning rapportera delegationsbeslut som nämnden har fattat 
under uppföljningsperioden. 

 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-08-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 168 Dnr KS.2021.341

Hantering av fordon vid elbortfall

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att hantering av

fordon vid elbortfall ska ske enligt Förslag till genomförande.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avsätta 1500 tkr

för investeringar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge sektor

kommunstyrelsen och sektor service i uppdrag att i samråd upprätta avtal samt

genomföra de investeringar och upphandlingar som förslaget innebär.

Sammanfattning

Kommunen behöver ha en plan för hur transporter ska kunna ske vid längre

elbortfall så att inte verksamheten blir lidande eller rent av att någon invånare

riskerar att lida skada på grund av att inte kommunens transporter fungerar.

Vid 100 % elbortfall under längre tid behöver kommunen, enligt beräkningar

och avstämningar med respektive sektor, säkerställa att 60 fordon måste kunna

fungera. Av dessa behöver cirka 8 jourbilar drivas på annat sätt än el eftersom

de används dygnet runt och inte kan stå stilla och laddas en längre tid.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-25

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Sektor service och sektor kommunstyrelsen

För kännedom

Samtliga av kommunens övriga sektorer
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.341
Datum: 2021-08-25
Sektorchef Rickard Tassini

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Kommunstyrelsen

Hantering av fordon vid elbortfall

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att hantering av fordon vid

elbortfall ska ske enligt Förslag till genomförande.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avsätta 1500 tkr för

investeringar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge sektor kommunstyrelsen

och sektor service i uppdrag att i samråd upprätta avtal samt genomföra de investeringar och

upphandlingar som förslaget innebär.

Sammanfattning

Kommunen behöver ha en plan för hur transporter ska kunna ske vid längre elbortfall så att

inte verksamheten blir lidande eller rent av att någon invånare riskerar att lida skada på grund

av att inte kommunens transporter fungerar.

Vid 100 % elbortfall under längre tid behöver kommunen, enligt beräkningar och

avstämningar med respektive sektor, säkerställa att 60 fordon måste kunna fungera. Av dessa

behöver cirka 8 jourbilar drivas på annat sätt än el eftersom de används dygnet runt och inte

kan stå stilla och laddas en längre tid.

Marira Reinholdsson Rickard Tassini

Kommunchef Sektorchef service
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-25

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Sektor service och sektor kommunstyrelsen

För kännedom:

Samtliga av kommunens övriga sektorer

Ärendet

Kommunen behöver ha en plan för hur transporter ska kunna ske vid längre elbortfall så att

inte verksamheten blir lidande eller rent av att någon invånare riskerar att lida skada på grund

av att inte kommunens transporter fungerar.

Vid 100 % elbortfall behöver kommunen, enligt beräkningar och avstämningar med

respektive sektor, säkerställa att 60 fordon måste kunna fungera (se tabell nedan - not 1). Av

dessa behöver cirka 8 jourbilar drivas med diesel eftersom de används dygnet runt och inte

kan stå stilla och laddas en längre tid.

Utgångspunkten för detta förslag utgår från kommunens miljö- och klimatstrategi, där det står

att kommunen i första hand ska använda förnybara och fossilfria bränslen till fordonsflottan.

Det alternativ som förvaltningen bedömt bäst lämpat och det som marknaden idag utvecklar i

rask takt är att i grunden ha eldrivna fordon, som ska kunna laddas enligt planerad utbyggnad

av laddstruktur (se nedan - not 2) och investeringsbeslut i kommunfullmäktige.

För att ombesörja el till kommunens bilar vid ett längre elbortfall är planen att ha mobila

dieseldrivna kraftverk. Kommunen behöver då ha en dieseltank stående på i första hand en

tomt där ett åkeri eller liknande redan har ett antal tankar och där vi kan enas om en

gemensam hantering då diesel är en färskvara som kräver omsättning för att inte ruttna.

Dieseltanken planeras att tillgodose kraftverken med diesel samt ovan beskrivna dieselbilarna.

Fem mindre kraftverk föreslås handlas in för att stå på varsin flyttbar vagn i en för närvarande

tom lokal i Häljered. Dessa ska snabbt kunna ställas ut på strategiska platser i kommunen för

att sedan kunna försörja kommunens bilar med el. Avtal skrivs med Frivilliga resursgruppen

(FRG), en del av civilförsvaret, för underhåll och regelbunden prövning av kraftverk samt

aktiviteter vid elbortfall såsom förflyttning av kraftverken och dieseldistribution.
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Förslag till genomförande

Förslaget är uppdelat i tre punkter.

För ett längre elbortfall i hela Ale kommun ombesörjs att kommunens 60 prioriterade bilar

kan användas utifrån genomförda aktiviteter i punkterna 1-3. Med det som utgångspunkt ska

kommunen kunna klara behovet av prioriterade fordon som alltid måste vara igång i den

kommunala verksamheten.

1. Inköp av mobila elkraftverk (elverk fast monterade på släpvagnar) samt iordningställande

av lokal.

a. 5 st kompletta vagnar á cirka 200 tkr (investeringsanslag)

(Varje vagn kan ladda 12 elbilar)

b. Vagnarna placeras i del av ladugården Häljered, ca 80 m2 (internhyra ca 14 tkr/år).

c. Förstärkning, insynsskydd, komplettering inbrotts- och brandlarm på ladugården

(investering cirka 100 tkr)

d. Regelbunden provkörning, snöröjning, transport av vagnar samt tankning vid kris

sköts av FRG. (ca 5 tkr/år. Avtal skrivs).

Notera: 7 st laddplatser finns som backup på Björkvägen i Alafors (ingår i

reservkraften för Alafors kommunhus).

2. Upphandling och leasing av dieselbilar för verksamheter med jourverksamhet.

Det gäller framförallt nattpatrull (2 st), hemsjukvård (2 st), VA (1 st), fastighet – drift och

underhåll (3 st). Det kan efterhand tillkomma behov av ytterligare ett mindre antal

dieselbilar (ingen extra kostnad).

3. Inköp eller hyra av dieseltank 27 kubikmeter för placering vid något åkeri eller annan

verksamhet med flera egna dieseltankar.

Detta säkerställer tillgång och omsättning på diesel. Inköp cirka 350 tkr alternativt hyra

54 tkr/år.

Avtal skrivs.
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Not 1: Nuvarande bilpark och behov vid 100 % elbortfall

  Totalt antal bilar

Behov
vid

100%
elbortfall

Hemtjänst 29 25
Hemsjukvård 14 14
Rehab 4 3
Nattpatrull 2 2
IFO 15 2
FH boende/boendestöd 12 4
     
VA adm 6 1
     
Service adm 3 1
Post 1 1
Vaktmästeri 5 1
Drift och underhåll 11 5
IT 2 1
     
  104 60

Not 2: Utbyggnad av laddinfrastruktur 2021-2023

Laddinfrastrukturen byggs ut 2021-2023 enligt investeringsbeslut och ligger till grund för
detta förslag till hantering av fordon vid längre elbortfall. Laddinfrastrukturen innebär en
grundtrygghet vid de lokala elavbrott som kan uppstå. Ovanstående prioriterade fordon har
företräde till laddning på annan plats om laddning inte kan ske på ordinarie plats.

Nuvarande plan för utbyggnad av laddinfrastruktur (utöver 24 redan befintliga laddplatser)

  Antal laddplatser
2021  
Ale seniorcentrum 36
Hardesjö Älvängen 6
  42
   
2022  
Bohus servicehus 6
Hemtjänst Alafors (inkl Nol-
Nödinge) 12
Klockareängen 7
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Änggatan Älvängen 6
Vikadamm Älvängen 8
  39
   
2023  
   
Aktivitetshuset Älvängen 3
Emylund 6
Kommunhus Alafors 6
IFO garage Nödinge 6
Björklövsvägens gruppboende 1
Älvängenskolan 2
Byvägens boende 1
Järnkontoret 7
Brandsbo 1
Ale gymnasium 1
Drift och underhåll, Nödinge 3
Drift och underhåll, Bohus 3
  38
   
TOTALT 119
För 2021 pågår förberedelser för genomförande.

Ekonomisk bedömning

Sammanställning av kommunens uppskattade kostnader för att genomföra förslaget.

Investeringar (tkr)
5 kompletta dieselkraftverk på vagn 1000
Förstärkning Häljered 100
Dieseltank 27 kubikmeter 350 (utreda vidare - hyra eller köpa enligt nedan)
Oförutsett 50
Totalt: 1 500 (1150)
Vid 10 års avskrivningar innebära det en årlig kapitalkostnad på 130-170 tkr/år

Årliga driftskostnader (tkr)
FRG – regelbunden prövning m.m 5
Hyra Häljered 14
Uppställning av dieseltank på åkeritomt el dyl 12
Service Dieseltank 6
Hyra dieseltank 54 (alternativt investering enligt ovan)
Totalt per år: 91
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Finansieringen föreslås läggas som "overheadkostnad" på varje bil. Den totala kostnaden
beräknas till ca 220 tkr/år. Det skulle ge ca 125 kr/mån i extrakostnad per bil. För
socialtjänsten innebär det en ökad kostnad totalt på drygt 100 tkr/år. För övriga sektorer blir
det en marginell kostnadsökning.

Invånarperspektiv

Kommunen behöver på många sätt säkerställa att den kommunala servicen fungerar på bästa

möjliga sätt vid olika krissituationer. Detta är ett förslag till hantering av fordonsflottan vid

längre elbortfall så att alla nödvändiga transporter ska kunna ske.

Hållbarhetsperspektivet

Utgångspunkten för detta förslag är kommunens miljö- och klimatstrategi, där det står att

kommunen i första hand ska använda förnybara och fossilfria bränslen till fordonsflottan.

Med nuvarande tillgängliga bilar och tekniktillgång kräver detta förslag dock att ett antal bilar

fortsatt drivs med diesel samt att kraftverken drivs med diesel. Vid utvecklad teknik, till

exempel bilar som går längre på en laddning samt att ladda med el inte tar längre tid än att

tanke en bil behöver förvaltningen avväga detta i förhållande till denna strategi för eventuella

förändringar.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Utgångspunkten för detta förslag utgår från kommunens miljö- och klimatstrategi.

Remissyttrande

Frågan har inte varit på remiss men hanterats i kommunens förvaltningsledning där samtliga

sektorchefer ingår.

Beslutets genomförande

Sektor kommunstyrelsen och sektor service genomför i samråd alla investeringar och

upphandlingar som förslaget innebär.

Förvaltningens bedömning

Utifrån alla aspekter har förvaltningen gjort bedömningen att diesel än så länge ska vara

utgångspunkten för att säkra driften av de 60 bilar som behöver vara igång vid ett längre

elbortfall. Det handlar om att kommunen ska ha cirka 8 bilar, utöver de fordon

samhällsbyggnad i dagsläget har där det inte finns alternativ, som regelbundet drivs med

diesel samt att kraftverken som föreslås köpas in också drivs med diesel. Det är en

förhållandevis liten del av fordonsparken som i grunden behöver vara dieseldrivna eftersom
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övriga bilar ska vara eldrivna när laddinfrastrukturen är helt utbyggd. Kraftverken som

kommunen redan äger samt de som föreslås köpas drivs med diesel och förvaltningen har inte

hittat andra alternativ. Eftersom kraftverken endast används vid en krissituation och vid

regelbunden prövning ger det totalt från bilarna och kraftverken förhållandevis en mindre

negativ miljöpåverkan. Förvaltningen kommer över tid att bevaka teknikutvecklingen om och

när laddning av bilar kan ske på samma tid som att tanka en bil och när bilarna går ungefär

lika långt mellan laddning som dagens bensin eller dieselbilar gör mellan tankning.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-08-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 169 Dnr KS.2021.344

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2022

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att under 2022

sammanträda följande datum och tider:

Måndag den 24 januari kl. 18

Måndag den 28 februari kl.18

Måndag den 28 mars kl. 17

Måndag den 23 maj kl. 18

Måndag den 20 juni kl. 15

Måndag den 5 september kl. 18

Måndag den 10 oktober kl. 18

Måndag den 7 november kl. 18

Måndag den 12 december kl. 18

Sammanträdena äger rum i Medborgarhuset, A-salen, Alafors.

Sammanfattning

Sammanträdestider för 2022 har utarbetats. Det föreslås att

kommunfullmäktige ska sammanträda följande datum och tider.

Måndag den 24 januari kl. 18

Måndag den 28 februari kl. 18

Måndag den 28 mars kl. 17

Måndag den 23 maj kl. 18

Måndag den 20 juni kl. 15

Måndag den 5 september kl. 18

Måndag den 10 oktober kl. 18

Måndag den 7 november kl. 18

Måndag den 12 december kl. 18

Sammanträdena äger rum i Medborgarhuset, A-salen, Alafors.

I enlighet med utarbetad sammanträdesplanering föreslås kommunstyrelsen
sammanträda i veckorna 2, 7, 11, 19, 23, 34, 38, 43, 48 och nämnderna i
veckorna 3, 7, 13, 17, 24, 36, 40, 46, 50 men dessa beslut fattas av respektive
nämnd.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-08-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-25

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Samtliga nämnder
Folketshusförening
Sektor service, AV-tekniker
Kommunsekreterare

För kännedom

Förvaltningsledningen
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.344
Datum: 2021-08-25
Kommunsekreterare Amra Muminhodzic
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Kommunstyrelsen

Sammanträdestider 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att under 2022 sammanträda

följande datum och tider:

Måndag den 24 januari kl. 18

Måndag den 28 februari kl. 18

Måndag den 28 mars kl. 17

Måndag den 23 maj kl. 18

Måndag den 20 juni kl. 15

Måndag den 5 september kl. 18

Måndag den 10 oktober kl. 18

Måndag den 7 november kl. 18

Måndag den 12 december kl. 18

Sammanträdena äger rum i Medborgarhuset, A-salen, Alafors.

Sammanfattning

Sammanträdestider för 2022 har utarbetats. Det föreslås att kommunfullmäktige ska

sammanträda följande datum och tider.

Måndag den 24 januari kl. 18

Måndag den 28 februari kl. 18

Måndag den 28 mars kl. 17

Måndag den 23 maj kl. 18

Måndag den 20 juni kl. 15

Måndag den 5 september kl. 18

Måndag den 10 oktober kl. 18

Måndag den 7 november kl. 18

Måndag den 12 december kl. 18

Sammanträdena äger rum i Medborgarhuset, A-salen, Alafors.

I enlighet med utarbetad sammanträdesplanering föreslås kommunstyrelsen sammanträda i
veckorna 2, 7, 11, 19, 23, 34, 38, 43, 48 och nämnderna i veckorna 3, 7, 13, 17, 24, 36, 40, 46,
50 men dessa beslut fattas av respektive nämnd.
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Maria Reinholdsson William Försth

Kommunchef Tillförordnad kanslichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-25

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Samtliga nämnder
Folketshusförening
Sektor service, AV-tekniker
Kommunsekreterare

För kännedom:

Förvaltningsledningen

Ärendet

Enligt 9 § i Arbetsordningen för Ale kommunfullmäktige ska fullmäktige hålla nio ordinarie

sammanträden om året. Senast vid decembersammanträdet bestämmer fullmäktige dag och tid

för kommande års sammanträden.

Ekonomisk bedömning

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

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Remissyttrande

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

Beslutets genomförande

Sammanträdestiderna kommer att publiceras på Ale kommuns hemsida i slutet på år 2021.

Även en sammanträdesplanering med kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdestider kommer att skapas.

Förvaltningens bedömning

Området har beaktas men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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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.
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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.



PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 54 Dnr S.N.2021.13

Ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 1 2021

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.

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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Systemförvaltare Annika Johansson

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

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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Sektor socialtjänst

Diarienummer:S.N.2021.12
Datum: 2021-05-21
Systemförvaltare Annika Johansson
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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-



6(12)

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

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.



PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 53 Dnr S.N.2021.12

Ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 1 2021

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.

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
Kommunrevision
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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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