
KALLELSE
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-03-01

Tid Kl. 18:00

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

Ledamöter Jan Skog (M), ordförande
Mikael Berglund (M)
Oliver Andersson (M)
Susanna Mouvitz (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)
My Bardin Björkman (FIA)
Renée Palmnäs (FIA)
Stefan Ekwing (L)
Rose-Marie Fihn (L)
Sune Rydén (KD)
Claes-Anders Bengtsson (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)
Homayoun Amiri (M)
Gustav Havilehto (M)
Magnus Wennergren (M)
Lina Bodestad (C)
Hampus Eskilsson (C)
Jonas Molin (-)
Brita Karlsson (FIA)
Eva Lans Samuelsson (L)
Patrik Rasmusson (L)
Christer Mörlin (KD)
Ingvar Arvidsson (KD)
Geo de Maré (MP)
Axel Andersson (MP)

Hiba Sahtaogullari (S)
Jarl Karlsson (S)
Christina Oskarsson (S)
Aree Said Gaff (S)
Monica H Westberg (S)
Toni Andersson (S)
Zainab Tilako (S)
Adam Jones (V)
Maria Bergérus (V)
Börje Ohlsson (AD)
Kjell Brattfors (AD)
Ronny Alm (SD)
Rainer Andreasson (SD)
Benny Liu (SD)
Mattias Börjesson (SD)

Övriga Maria Reinholdsson, kommunchef
Josefin Thorn Tuvestad

Amra Muminhodzic, kommunsekreterare
Erik Bergman, kanslichef

Förhinder att närvara anmäls till: Amra Muminhodzic, tel 0303 70 33 60 eller
amra.muminhodzic@ale.se
Jan Skog, ordförande

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



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-03-01

Ärenden Föredragande

A

B

Upprop

Justering

1 KS.2021.2 - Fastställande av
föredragningslista

2 KS.2021.1 - Allmänhetetens frågestund

3 KS.2021.7 - Redovisning av
kommunstyrelsens nämndplan 2021

4 KS.2021.7 - Redovisning av
överförmyndarnämndens nämndplan 2021

Överförmyndarnämndens
ordförande Christer Mörlin (KD)

10 min

5 KS.2021.7 - Redovisning av
samhällsbyggnadsnämndens nämndplan
2021

Samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Henrik Fogeklou (M)

10 min

6 KS.2021.7 - Redovisning av kultur- och
fritidsnämndens nämndplan 2021

Kultur- och fritidsnämndens
ordförande Sonny Landerberg (MP)

10 min

7 KS.2021.7 - Redovisning av omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens nämndplan 2021

Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens
ordförande Tyrone Hansson (FIA)

10 min



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-03-01

Ärenden Föredragande

8 KS.2021.7 - Redovisning av
servicenämndens nämndplan 2021

Servicenämndens ordförande
Claes-Anders Bengtsson (KD)

10 min

9 KS.2021.7 - Redovisning av
utbildningsnämndens nämndplan 2021

Utbildningsnämndens ordförande
Erik Liljeberg (M)

10 min.

10 KS.2020.428 - Val av ny 2:e vice ordförande i
presidiet för ortsutvecklingsmöten i Surte
efter Åke Johansson (L)

11 KS.2020.3 - Val av ny ledamot till
samhällsbyggnadsnämnden efter Sandra
Samuelssons (S) entledigande

12 KS.2020.93 - Avsägelse från Maria Bergérus
(V) avseende uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige

13 KS.2021.41 - Val av ny ersättare i
förbundsdirektionen för Bohus
Räddningstjänst efter Stefan Hagman (S)

14 KS.2021.103 - Val av ny nämndeman



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-03-01

Ärenden Föredragande

15 KS.2020.314 - Val av borgerlig
begravningsförrättare

16 KS.2020.454 - Ändring av allmän stadga för
styrelser och nämnder i Ale kommun

17 KS.2020.554 - Namnbyte för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden och justering i
reglemente och allmän stadga

18 KS-EKO.2021.71 - Ale kommuns
merkostnader för Covid-19 från 2021

19 KS.2016.290 - Trafikplan för Ale kommun

20 KS.2019.351 - Motion om buss för
skolverksamhet - Johnny Sundling (S)

21 KS.2020.54 - Rapportering ej verkställda
beslut enligt LSS, kvartal 2 och 3 2020



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-03-01

Ärenden Föredragande

22 KS.2020.53 - Rapportering ej verkställda
beslut enligt SoL, kvartal 2 och 3 2020

23 KS.2021.5 - Redovisning av underrättelser
och beslut



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 6 Dnr KS.2020.428

Val av ny 2:e vice ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Surte efter Åke Johansson (L)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att val av ny 2:e vice ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Surte bordläggs.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att besluta om en ny 2:e vice ordförande i presidiet
för ortsutvecklingsmöten i Surte efter Åke Johansson (L).

Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att val av ny 2:e vice
ordförande för ortsutvecklingsmöten i Surte bordläggs.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunsekreterare



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 9 Dnr KS.2020.3

Avsägelse från Sandra Samuelsson (S) avseende
uppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Sandra Samuelsson (S) och att val
av ny ledamot till samhällsbyggnadsnämnden bordläggs.

Sammanfattning

Sandra Samuelsson (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget
som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige
entledigar Sandra Samuelsson (S) och att val av ny ledamot till
samhällsbyggnadsnämnden bordläggs.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Avsägelse från Sandra Samuelsson (S) inkommen 2021-11-10

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Utvecklingsledare, kansliavdelningen
HR-avdelningen
Nämndsekreterare på samhällsbyggnadsnämnden
Kommunsekreterare

För kännedom

Sandra Samuelsson



 
Från: Sandra Samuelsson <samuelsson.sandra@outlook.com>
Skickat: Sunday, January 10, 2021 11:28:11 AM
Till: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>; Dennis Ljunggren <Dennis.Ljunggren@ale.se>
Ämne: Ledamot SBN 
 
Hej,
 
Jag mailar er för att meddela att jag inte längre har möjlighet att fortsätta som ledamot i SBN för tillfället.
 
Med vänlig hälsning
Sandra Samuelsson
 
Skickades från E-post för Windows 10
 

mailto:samuelsson.sandra@outlook.com
mailto:amra.muminhodzic@ale.se
mailto:Dennis.Ljunggren@ale.se
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


 
 
Från: Maria Bergérus <maria.bergerus@ale.se> 
Skickat: den 1 februari 2021 17:20
Till: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Ämne: Avsägning
 
Hej Amra. 
Jag vill avsäga mig min plats som ersättare i Kommunfullmäktige. 
Vänlig hälsning 
Maria Bergérus, vänsterpartiet 
 
Skaffa Outlook för Android

mailto:maria.bergerus@ale.se
mailto:amra.muminhodzic@ale.se
https://aka.ms/ghei36
https://aka.ms/ghei36
https://aka.ms/ghei36
https://aka.ms/ghei36
https://aka.ms/ghei36


PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 17 Dnr KS.2021.41

Val av ny ersättare i förbundsdirektionen för Bohus
Räddningstjänst efter Stefan Hagman (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att val av ny ersättare i förbundsdirektionen för
Bohus Räddningstjänst efter Stefan Hagman (S) bordläggs.

Sammanfattning

Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att val av ny ersättare i förbundsdirektionen för Bohus Räddningstjänst
efter Stefan Hagman (S) bordläggs.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

För vidare hantering

HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
Kommunsekreterare

För kännedom

Förbundsdirektionen



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(1)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.103
Datum: 2021-02-19
Kommunsekreterare Amra Muminhodzic

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

Kommunstyrelsen

Val av nämndeman

Sammanfattning

Alingsås Tingsrätt beslutade 2021-02-15 att entlediga Ronny Alm från hans uppdrag som
nämndeman vid Alingsås Tingsrätt.

Enligt Rättegångsbalken 4 kap. 7 § ska kommunfullmäktige välja ny nämndeman.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-02-19
Beslut från Alingsås Tingsrätt 2021-02-15

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Alingsås Tingsrätt

För kännedom:

Den valde



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 15 Dnr KS.2020.314

Val av borgerlig begravningsförrättare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Eva Wennergren (M) till borgerlig
begravningsförrättare.

Sammanfattning
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att utse Eva Wennergren (M) till borgerlig begravningsförrättare.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

För vidare hantering

HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
Länsstyrelsen

För kännedom

Eva Wennergren



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-02-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 31 Dnr KS.2020.454

Ändring av allmän stadga för styrelser och nämnder i

Ale kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 13, 15 och 17
§§ allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun ska ha den lydelse
som framgår av förslag 2020-12-23.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringarna
träder i kraft den 1 april 2021.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har den 7 september 2020, § 148, beslutat att revidera
reglementen för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden,
servicenämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Revideringarna föranleddes
av överföring av ansvaret för mark och exploatering (MEX) till
samhällsbyggnadsnämnden och överföringen av ansvaret för IT till
servicenämnden.

Följdändringar behöver göras i allmän stadga på grund av att
samhällsbyggnadsnämnden från kommunstyrelsen har övertagit
verksamhetsansvaret för MEX.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande2020-12-28

13, 15 och 17 §§ allmän stadga, förslag 2020-12-23

Gällande allmän stadga med föreslagna ändringar markerade

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Författningssamlingen

För kännedom

Samtliga sektorer



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2020.454
Datum: 2020-12-28
Kommunjurist Klas Holmberg

Kommunstyrelsen

Ändring av allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale
kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 13, 15 och 17 §§ allmän
stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun ska ha den lydelse som framgår av förslag
2020-12-23.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringarna träder i kraft
den 1 april 2021.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har den 7 september 2020, § 148, beslutat att revidera reglementen för
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden samt kultur- och
fritidsnämnden. Revideringarna föranleddes av överföring av ansvaret för mark och
exploatering (MEX) till samhällsbyggnadsnämnden och överföringen av ansvaret för IT till
servicenämnden.

Följdändringar behöver göras i allmän stadga på grund av att samhällsbyggnadsnämnden från
kommunstyrelsen har övertagit verksamhetsansvaret för MEX.

Maria Reinholdsson Klas Holmberg

Kommunchef Kommunjurist

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande2020-12-28

13, 15 och 17 §§ allmän stadga, förslag 2020-12-23

Gällande allmän stadga med föreslagna ändringar markerade

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Författningssamlingen

För kännedom:

Samtliga sektorer



Ärendet
Kommunfullmäktige har den 7 september 2020, § 148, beslutat att revidera reglementen för
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden samt kultur- och
fritidsnämnden. Revideringarna föranleddes av överföring av ansvaret för mark och
exploatering (MEX) till samhällsbyggnadsnämnden och överföring av ansvaret för IT till
servicenämnden.

Följdändringar behöver göras i allmän stadga på grund av att samhällsbyggnadsnämnden från
kommunstyrelsen har övertagit verksamhetsansvaret för MEX.

Gällande allmän stadga med föreslagna förändringar markerade framgår av ett dokument
märkt UTKAST 2020-12-23.

Ekonomisk bedömning
Beslutets ekonomiska konsekvenser är kostnader för byråkratiskt arbete.

Invånarperspektiv

Beslutet avser en intern författning, som behöver ha en logik i förhållande till övriga
reglementen och innehålla riktiga hänvisningar. Detta underlättar inte endast för
förvaltningen, utan även för en invånare som läser allmän stadga.

Hållbarhetsperspektivet

Hållbarhet bedöms inte vara en aktuell frågeställning i ärendet.

Lagstiftning och kommunala styrdokument
I 15 § reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden behöver "kommunstyrelsen"
ersättas med "samhällsbyggnadsnämnden" på grund av nu föreslagen ändring. Förvaltningen
avser att återkomma med förslag om en sådan ändring i samband med förslag till övriga
reglementsändringar som nu bereds.

Remissyttrande

Förslaget innebär endast följdändringar till kommunfullmäktiges beslut den 7 september
2020, § 148, och en redaktionell ändring. Förvaltningen har därför inte ansett att förslaget
behöver remitteras till någon nämnd eller sektor.

Beslutets genomförande

Sektor kommunstyrelsen kommer att ändra författningstexten och lägga ut en ändrad
författning på kommunens hemsida inför det datum en ändring träder i kraft.

Förvaltningens bedömning

Följdändringar behöver införas i allmän stadga på grund av den 7 september 2020 beslutade
ändringarna i reglemente för kommunstyrelsen och reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden



Allmän stadga för styrelser och
nämnder i Ale kommun

ALE

&

Antagen av kommunfullmäktige den 4 mars 2019, § 49
Diarienummer KS. 2019. 46

Stadgan träder i kraft den 5 mars 2019

Ändrad av kommunfullmäktige den 27 januari 2020, § 16
Diarienummer KS. 2019. 320

Ändrad av kommunfullmäktige den 6 april 2020, § 81
Diarienummer KS. 2020. 137

Andrad av kommunfullmäkti e den
Diarienummer KS.2020.454
Ändrin e träder i kraft den ....
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Allmän stadga för styrelser och
nämnder i Ale kommun

Inledande bestämmelser

1§
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller för kommunens samtliga
styrelser och nämnder bestämmelserna i denna stadga. 50-54 d §§ gäller även
kommunalråd och politiskt sakkunniga.

2§
Om det i lag eller annan statlig eller kommunal författning finns bestämmelser
som avviker från denna stadga, ska de bestämmelserna gälla.

3§
Med begreppet dataskyddsförordningen (EU) avses i denna stadga
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.

Med begf-eppet förvaltningsansvar avses i denna stadga kommunens
ägaransvar.

Med begreppet lag avses i denna stadga inte endast lagen utan även de
förordningar och andra författningar som kompletterar lagen.

Med begreppet nämnd avses i denna stadga kommunstyrelsen och kommunens
övriga nämnder och styrelser.

Nämnds verksamhet

Allmänna bestämmelser

4§
Nämnds verksamhetsområde framgår av reglemente för nämnden, av denna
stadga eller av annat beslut av kommunfulknäktige. I vissa fall framgår
nämndens uppgifter av lag eller annan författning.

5§
Nämnd ska med uppmärksamhet främja och följa utvecklingen i de frågor som
ingår i nämndens verksamhetsområde, ta de initiativ och framlägga de förslag
som nämnden finner påkallade.

Ankommer det på kommunfulhnäktige att fatta beslut i ärende inom nämnds
verksamhetsområde, ska nämnden bereda fullmäktigeärendet och verkställa
fullmäktiges beslut.

Allmän stad fr st relser och nämnder i Ale kommun u alerad till och med fullmäkti es beslut 2021-
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6§
Nämnd ska verka for att behovet av mark, anläggningar och lokaler inom
nämndens verksamhetsområde tillgodoses.

Samverkan

7§
Nämnd ska samverka med kommunens övriga nämnder for att uppnå den för
invånaren/brukaren högsta servicen och kvaliteten i verksamheten.

8§
Nämnd ska vid behov samråda med av kommunen imrättade råd.

Nämnd bör samråda med föreningar och andra organisationer när dessa är
särskilt berörda.

9§
Nämnd ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och upplysningar
som efterfrågas av kommunfullmäktige eller av kommunens övriga
myndigheter.

Nämnd far infordra yttranden och upplysningar från övriga kommimala
myndigheter och från av kommunen inrättade råd.

10 §
Inkommer från staten eller annan en remiss ställd till en nämnd, har nämnden

rätt att avge ett yttrande.

Inkommer från staten eller annan en till kommunen ställd remiss som avser

verksamheter inom endast en nämnds verksamhetsområde, får nämnden avge

kommunens yttrande.

Inkommer till kommunen från staten eller annan en till kommunen ställd
remiss som avser verksamheter inom flera nämnders verksamhetsområde, får
kommunstyrelsen avge kommunens yttrande.

Är ett yttrande av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen är
nämnden i stället beredningsorgan till kommunfulhnäktige.

Ankommer det på kommunfulhnäktige att avge yttrande, framgår det av
reglemente för kommunstyrelsen (47 §) i vilka fall fullmäktige har delegerat till
kommunstyrelsen att avge yttrande.

Förvaltning av egendom

Lös egendom

11 §
Nämnd har ansvaret for kommunal lös egendom som endast används i
nämndens verksamhet, om inte kommunfullmäktige har beslutat annat eller
nämnden med en annan nämnd skriftligen har överenskommit annat
(mtemöverenskommelse avseende lös egendom).

Allmän stad f"r rel er och nämnder i Ale kommun u daterad till och med fullmakti eslut2021-
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Den nämnd som har betalat for förvärvet av kommunal lös egendom som
används i flera nämnders verksamhet har ansvaret for egendomen, om inte
kommunfullmäktige har beslutat annat eller nämnder skriftligen har
överenskommit annat (intemöverenskommelse avseende lös egendom).

Av reglemente för servicenämnden (4 §) framgår att servicenämnden har
förvaltningsansvaret for byggnader på ofri grund.

Nämnd ska väl vårda och underhålla den lösa egendom som nämnden har
ansvaret för.

12 §
Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglemente för kommunstyrelsen (19 §) för
upphandling.

I nämnds uppgift ingår att inom gällande budgetramar förvärva den lösa
egendom som behövs for nämndens verksamhet och överlåta den lösa egendom
som inte längre behövs.

Omfattas förvärv eller annan åtgärd av regler avseende upphandling, framgår
det av 19 § att nämnd ska anmäla behov av upphandling till kommunstyrelsen.

Fast egendom

13 §
Av reglemente f3r wmhallsb ngdsnamnden 6 ' frambar att^amhäl l s- _...... _,.-- tog bort: kommunstyrelsen (13 §)
bvesnadsnämnden har förvaltningsansvaret for kommunens fasta egendom om - tog bort: kommunstyrelsen
inte någon annan nämnd har ansvaret, ̂ y rejelementet (7c och 7 d §ti') framgår . _.. - (gg ̂ g^. v,^e framgir
vidare att ̂amhallsbvs^nadsnamnden .i.y.issa frågor företräder kommunen som ____. _. _ ^g ̂^. styrelsen
fastighetsägare.

Av reglemente for kultur- och fritidsnämnden ^.§Loch reg/emente^or . --- tog bort: 6
servicenämnden (4 §) framgår att dessa nämnder har förvaltningsansvaret för tog bort:, reglemente för samhällsbyggnadsnämnden (17 §)
viss kommunal fast egendom.

Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar

14 §

Nämnder som enligt små reglementen har förvaltningsansvar för fast egendom
får överenskomma om att förvaltningsansvaret for viss egendom ska överföras
mellan dem (intemöverenskommelse avseende förvaltningsansvar).1

Nämnder som har förvaltningsansvar for fast egendom får även ingå
intemöverenskommelse avseende förvaltningsansvar for att klargöra vem som
har ansvar for vad.

Intemöverenskommelse avseende förvaltningsansvar ska vara skriftlig och
innehålla uppgift om dag när ansvaret övergår.

' Överföring av förvaltningsansvaret kan avse t ex en byggnad som inte längre ska användas för kommunal verksamhet
men lämpar sig att ingå i ett exploateringsområde eller ett maikområde ur markresCTven på vilket en ny
veiksamhetslokal ska byggas.
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Internöverenskommelse avseende hyra

15 §
amhällsb nadsnämnden och servicenämnden får överenskomma ..---- tog bort: Kommunstyrelsen

(intemöverenskommelse avseende hyra) med en annan nämnd att nämnden
disponerar viss egendom och villkoren häriSr. Av en sådan överenskommelse
ska framgå bland annat

l. hur ansvaret för drift och löpande underhåll fördelas mellan
nämnderna,

2. den ekonomiska uppgörelsen,
3. om disponerande nämnd får hyra ut hela eller del av egendomen och i

så fall för vilket ändamål samt

4. villkoren for överenskommelsens upphörande,
om detta inte regleras av föreskrifter antagna av kommunfullmäktige.

Intemöverenskommelse avseende hyra får inte omfatta överförande av
l. ansvaret för periodiskt underhåll eller
2. sådant fastighetsägaransvar som inte kan överföras till hyresgäst vid ett

externt hyresavtal.

bitemöverenskommelse avseende j]i^Ta_ska vara skriftlig; .--- tog bort: dispositioiisrätt

amhallsb nadsnamndens respektive servicenamndensforYa^^ tog bort: Kommunstyrelsens
for egendom som genom intemöverenskommelse avseende hyra disponeras av
annan kvarstår, även i de delar ansvar har överförts till den nämnd som

disponerar egendomen, amhallsb nadsnamnden respektive ....-----' tog bort: Kommunstyrelsens
servicenämndens ansvar består i dessa delar endast i en skyldighet att ge stöd
och vid behov ingripa om disponerande nämnd inte fullgör sina skyldigheter i
enlighet med intemöverenskommelsen. Om rättelse inte sker efter påpekande,
ska^anihallsbyegnadsnamnden respektive servicenät tillsknYa ............ _.. --- tog bort: kommunstyrelsen
kommunfullmäktige om förhållandet och lägga fram förslag till beslut.

16 §
Nämnd ska väl vårda den fasta egendom som nämnden disponerar for sin
verksamhet. Nämnden ska åtgärda fel och brister i egendomen eller anmäla
dessa till den nämnd som har förvaltningsansvaret for egendomen.

Behov av mark och byggnader

17 §
Av reelemente för famhallsbyK Knadsnämnden^ å^)ft^^
^amliallsbyggnadsnamnden handlägger ärenden om forYarv och överlåtelse ay
fast egendom.

Nämnd ska amnäla förändrade behov av mark till^amhällsbygenadsnämnden

18 §
Av reglemente för servicenämnden (11 och 12 §§) firamgår att servicenämnden
ansvarar for försörjningen av lokaler och bostäder for kommunala
myndigheters behov.

tog bort: kommunstyrelsen (17 §)

tog bort: styrelsen

tog bort: kommunstyrelsen
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Nämnd ska anmäla förändrade behov av lokaler och bostäder samt tillhörande

anläggningar till servicenämnden.

Upphandling

19 §

Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglemente for kommunstyrelsen (19 §) for
upphandling.

Omfattas förvärv eller annan åtgärd av regler avseende upphandling i lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller annan författning, ska
nämnd till kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling och därefter biträda
kommunstyrelsens upphandling med kunskap och utredningar inom sitt
fackområde.

Nämnd har rätt att göra avrop på avtal som nämnden eller Ale kommun är
berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i strid mot
ramavtal ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag av kommunstyrelsen.

Ekonomisk förvaltning

20 §
I nämnds uppgifter ingår att inom nämndens verksamhetsområde bevaka att
kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid samt att vidta
de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

Nämnd ansvarar for den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

21 §
Nämnd får inom sitt verksamhetsområde träffa överenskommelse om betalning
av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta därmed sammanhängande
avtal för att tillvarata kommunens inb-essen.

22 §
Nämnd får inom sitt verksamhetsområde använda arbetsmarkaadspolitiska
stödformer eller andra stöd som tillhandahålls av staten eller annan, om

mottagande av stödet inte strider mot författning eller på annat sätt kan rubba
tilltron till nämndens oberoende.

Processbehörighet

23 §
Nämnd ska själv eller genom ombud fora talan i alla mål och ärenden som hör
till nämndens verksamhetsområde.

Informaäon

24 §
Nämnd ansvarar för nämndens informationsverksamhet.
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25 §
Nämnd ansvarar for information till kommunens invånare om nämndens

verksamhet och om sådana förändringar av nämndens verksamhet som är av
betydelse for brukare respektive invånare.

Nämnd ansvarar for att utveckla sådana verksamhetsformer att öppenhet mot
och tillgänglighet for invånarna präglar nämndens verksamhet.

Kris, beredskap och säkerhet

26 §

Nämnd ansvarar for planering och förberedelse av nämndens säkerhets- och
krisberedskapsarbete.

27 §
Nämnd ansvarar for att inom sitt verksamhetsområde fallgöra de uppgifter som
enligt

l. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder infor och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och

2. lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
ankommer på kommun avseende analys, planering och förberedelser.

Nämnd ska hålla kommunstyrelsen informerad om beredskapsläget och de
övriga förhållanden som är av betydelse för att styrelsen ska kunna fullgöra sitt
samordningsansvar och rapporteringsansvar.

28 §

Av reglemente för kommunstyrelsen (36 §) framgår att kommunstyrelsen
ansvarar för säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass enligt
säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Nämnd ska göra framställning till kommunstyrelsen om det finns behov av
säkerhetsprövning av anställd eller annan som på annat sätt ska delta i
säkerhetskänslig verksamhet samt biträda kommunstyrelsen vid
säkerhetsprövningen. Detsamma gäller vid behov av placering i säkerhetsklass.

Nämnd ansvarar for att nämndens verksamhet i övrigt uppfyller kraven i
säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Service nämnder emellan

29 §
Servicenämnden och annan nämnd far överenskomma att servicenämnden ska

bedriva verksamhet bestående av service till den andra nämnden, om detta
bedöms vara till fördel för den kommunala verksamheten.

30 §
Om nämnd har behov av att bedriva viss verksamhet, får nämnden
överenskomma med annan kommunal myndighet att nämnden ska bedriva
sådan verksamhet även till den andra myndigheten.
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31 §
Den nämnd som har ansvaret for verksamheten enligt reglemente eller annan
författning, har kvar ansvaret även om intemöverenskommelse har träffats om
att annan ska bedriva verksamhet. Nämndens ansvar består i denna del i en

skyldighet att ge stöd och ingripa om verksamheten inte bedrivs i enlighet med
intemöverenskommelsen.

Verksamhet som bedrivs åt en annan nämnd ska regleras av en skriftlig
överenskommelse mellan nämnderna med villkoren härför

(intemöverenskommelse avseende verksamhet), om inte den bedrivna
verksamheten utgörs av ett tillfälligt uppdrag eller består i intemförsäljning
enligt fastställd prislista.

Övriga uppgifter

32 §
Nämnd ansvarar för nämndens diarium.

33 §
Nämnd ansvarar för vården av sitt arkiv, om inte kommunens arkivmyndighet
har övertagit ansvaret. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivlagen
och arkivreglemente för Ale kommun.

34 §

Nämnd ansvarar for behandlingen av personuppgifter i nämndens verksamhet
och är personuppgiftsansvarig for dessa.

35 §
Personuppgiftsansvarig nämnd fullgör personuppgiftsansvarigs uppgifter enligt
dataskyddsforordningen (EU) och ansvarar för att nämndens (myndighetens)
verksamhet uppfyller kraven i dataskyddsforordningen (EU) och andra
författningar som reglerar behandling av personuppgifter i nämndens
verksamhet. Av reglemente för kommunstyrelsen (41 a §) framgår dock att
kommunstyrelsen ansvarar for att tillsätta ett dataskyddsombud gemensamt for
kommunens samtliga myndigheter.

Dataskyddsombudet ska fördela sitt arbete mellan kommunens nämnder. Vid
utförandet av sitt uppdrag i en nämnds verksamhet utgör ombudet en del av
den nämnden (myndigheten) och omfattas av den myndighetens
sekretessbestämmelser.

36 §
Nämnd ansvarar for att beslut och föresta'ifter inom det egna
verksamhetsområdet tillkännages eller kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnd ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den
kommunala författningssamlingen erfordras.
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Ledamöter, ersättare, presidium, utskott och råd

Mandattider

37 §
Mandattiden för kommunstyrelsen framgår av 6 kap 18 § kommunallagen.

38 §
Ledamöter och ersättare i annan nämnd än kommunstyrelsen väljs, om inte
annat särskilt beslutas av kommunfullmäktige före valet, for fyra år räknat från
och med den l december det år då val av fullmäktige har ägt mm i hela landet.

Avsägelse av uppdrag

39 §
En nämndledamot eller ersättare som önskar lämna sitt uppdrag, ska lämna in
en skriftlig framställnmg om att få bli befriad från uppdraget. Framställningen
ska ställas till fullmäktige.

40 §
En utskottsledamot eller ersättare som önskar lämna sitt uppdrag, ska lämna in
en skriftlig framställnmg om att få bli befriad från uppdraget. Framstälhiingen
ska ställas till den nämnd som har valt utskottet.

Ersättares tjänstgöring

41 §
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den
bland de närvarande, icke tjänstgörande ersättarna, som står i tur att tjänstgöra
ska kallas in att tjänstgöra i den frånvarande ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt i ledamotens ställe.

42 §
Om ersättarna inte har valts proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den
av fullmäktige bestämda ordningen för ersättarnas tjänstgöring.

Om fullmäktige har bestämt att ersättare ska inkallas i ordning efter deras
partitillhörighet, ska en ersättare

l. som har förklarat sig inte längre företräda det parti vilket han eller hon
har invalts for, eller

2. som har uteslutits ur detta parti,
inte inkallas som ersättare för partiet. Ersättaren ska inte heller inkallas för ett
annat parti som han eller hon önskar företräda.

Ett meddelande om att en ersättare inte längre företa-äder ett parti, ska vara
undertecknat av ersättaren eller partiet och lämnas till nämnden. Ersättaren
eller partiet får alternativt meddela detta muntligt vid protokollfört
sammanträde med nämnden.
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43 §
Om ersättarna inte har valts proportionellt och någon ordning for ersättarnas
tjänstgöring inte är bestämd eller den av fullmäktige bestämda ordningen inte
avgör vilken ersättare som ska tjänstgöra, ska

l. ersättare som har valts vid samma tillfälle tjänstgöra i den ordning de
har tagits upp i fulhnäktiges protokoll från valet, samt

2. ersättare som har valts vid fylkiadsval tjänstgöra efter ersättare valda
vid ordinarie val (fullmäktiges val av hela nämnden) och efter ersättare
valda vid tidigare genomförda fyllnadsval.

44 §
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde, oberoende av
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet i nämnden har
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer
längre ner i turordningen.

Ersättares särskilda rättigheter vid sammanträde

45 §

En ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening i sakfrågan antecknad i protokollet. Vill ersättaren göra en allmän
protokollsanteckning gäller samma villkor som for ledamot.

Växeltjänstgöring

46 §
En ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på
gmnd av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan behandlingen av ärendet har
avslutats.

En ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit tjänstgöringen en
gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra
endast om den inkallade ersättarens inträde har påverkat det etablerade
majoritetsförhållandet i nämnden.

Presidium

47 §

Av föräldrabalken (19 kap l l §) framgår att kommunfulhnäktige bland
ledamöterna i överformyndamämnd för nämndens mandattid utser en
ordförande och en vice ordförande.

Kommunfullmäktige väljer for övriga nämnder for en nämnds mandattid bland
nämndens ledamöter en ordförande, en l:e vice ordförande och en 2:e vice
ordförande.

En nämnds ordförande och vice ordförande utgör nämndens presidiiun.
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Ordförande

48 §
Nämndens ordförande ska leda. samordna och övervaka nämndens verksamhet.

De vice ordförandena biträder ordföranden vid fullgörande av denna uppgift.

Ordföranden ska representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter
samt vid överläggningar (konferenser och sammanträden) till vilka nämnden
kallas eller kallar, om inte nämnden bestämmer annat.

Ersättare för ordföranden

49 §
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste
ledamoten ordförandens uppgifter vid sammanträdet till dess att någon ur
presidiet anländer eller nämnden utser en ersättare.

Om ordföranden på gmnd av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra uppdraget for en längre tid än 2 månader får nämnden utse en annan
ledamot att vara ersättare for ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens
samtliga uppgifter.

Utskott

50 §

Alla nämnder utom jävsnämnden och överförmyndamämnden ska ha ett
arbetsutskott med samma mandattid som nämnden och bestående av 3-5

ledamöter och 3 ersättare.

Nämnd får inrätta andra utskott med den mandattid nämnden bestämmer och
bestående av 3 ledamöter och 2 ersättare.

En nämnd ska vid val av utskott bland utskottets ledamöter utse en ordförande
och en eller två vice ordförande.

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid än 2 månader, får nämnden
utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare for ordföranden fullgöra
ordförandens uppgifter.

51 §
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är

förhindrad att tjänstgöra.

52 §
Om ersättarna inte har valts proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den
av nämnden bestämda ordningen för ersättarnas tjänstgöring. Om någon
ordning inte är bestämd eller den av nämnden bestämda ordningen inte avgör
vilken ersättare som ska tjänstgöra, ska

l. ersättare som har valts vid samma tillfälle tjänstgöra i den ordning de
har tagits upp i nämndens protokoll från valet, samt
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2. ersättare som har valts vid fyllnadsval tjänstgöra efter ersättare valda
vid ordinarie val (nämndens val av hela utskottet) och efter ersättare
valda vid tidigare genomförda fyllnadsval.

53 §
Har uppdraget som ledamot eller ersättare i en nämnd upphört, upphör utan
särskilt beslut ledamotens eller ersättarens eventuella uppdrag i nämndens
utskott samtidigt med uppdraget i nämnden.

Nämnden ska befria den som önskar lämna sitt uppdrag som ledamot eller
ersättare i nämndens utskott, om det inte fmns särskilda skäl emot det.

Nämnden får under ett utskotts mandattid återkalla uppdragen for samtliga
ledamöter och ersättare i utskottet, men får inte återkalla uppdragen for endast
vissa förtroendevalda i utskottet.

54 §
Har ett uppdrag upphört för en ledamot eller en ersättare i ett utskott, som inte
utsetts vid proportionellt val, ska nämnden snarast förrätta fyllnadsval. Har
nämnden återkallat uppdragen for samtliga förtroendevalda i ett utskott, ska
dock nämnden vid samma sammanträde förrätta val av ledamöter och ersättare
i utskottet, om nämnden inte har beslutat att omorganisera
utskottsorganisationen på ett sådant sätt att utskottet läggs ned.

55 §
Ett utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när

minst två ledamöter begär det.

56 §
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av ett
utskott om beredning behövs.

Ordföranden eller sektorchefen överlämnar sådana ärenden till det utskott som

har att bereda ärendet.

Kommunalråd

57 §
Kommunstyrelsens ordförande och l:e vice ordförande är kommunalråd.
Kommunalråden ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag for kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande och l: e vice ordförande får närvara vid
sammanträde med kommunens övriga nämnder utom i ärenden som avser
myndighetsutövning mot enskild. Styrelsens ordförande och l: e vice
ordförande får när de är närvarande med stöd av denna bestämmelse delta i

överläggningarna, men inte i besluten.
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58 §
Utbildningsnämndens ordförande och l:e vice ordförande är skolkommunalråd.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande och l :e vice ordförande är
socialkommunalråd.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och l: e vice ordförande är
samhällsbyggnadskommunalråd.

Rådens förväntade sysselsättningsgrad framgår av arvodesbestämmelser for
förtroendevalda i Ale kommun.

59 §
En förtroendevald är kultur- och fritidskommunalråd om följande
fomtsättningar är uppfyllda.

l. Den förtroendevalda iimehar flera årsarvoderade uppdrag samtidigt.
2. Den sammanlagda beräknade sysselsättningsgraden for dessa

uppdrag utgör eller överstiger 40 procent enligt
arvodesbestämmelser for förtroendevalda m fl i Ale kommun.

3. Inte något av den förtroendevaldas uppdrag innebär att den
förtroendevalda är kommunalråd enligt 50 eller 51 §.

4. Ett av den förtroendevaldas uppdrag är kultur- och fritidsnämndens
ordförande eller l :e vice ordförande.

60 §
En förtroendevald är kommunråd om den sammanlagda beräknade
sysselsättningsgraden för den förtroendevaldas årsarvoderade uppdrag utgör
eller överstiger 40 procent enligt aryodesbestämmelser för förtroendevalda m fl
;' Ale kommun eller enligt ett kommunstyrelsebeslut fattat med stöd av
bestämmelserna (avsnitt 3. 1. 3 nionde stycket) och inte något av den
förtroendevaldas uppdrag innebär att den förtroendevalda är kommunalråd
enligt 50, 51 eller 52 §.

61 §
Innehar flera förtroendevalda olika delar av ett årsarvoderat uppdrag,
bestämmer kommunstyrelsen enligt arvodesbestämmelser för förtroendevalda
m fl i Ale kommun (avsnitt 3. 1. 3 sjunde stycket) hur uppdragets beräknade
sysselsättningsgrad ska fördelas mellan dem. Utgör eller överstiger den av
kommunstyrelsen bestämda beräknade sysselsättningsgraden for något av
uppdragen 40 procent, är förtroendevald som innehar detta uppdrag
kommunalråd med den benämning som sammanhänger med det ursprungliga
uppdraget.

Politiskt sakkunniga

62 §
För varje parti eller grupp av samverkanspartier som har stöd av minst fem
mandat i fulhnäktige får partiet eller gruppen till kommunfulhnäktige anmäla
en politisk sakkunnig vid tidigast fullmäktiges första sammanträde för
mandatperioden.

Allmän stad f"r relser och nämnder i Ate kommun u daterad till och med fullmäktl b slut 2021-
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Politiskt sakkunniga har till uppdrag att göra bland annat politiska utredningar
och bedömningar för att underlätta arbetet i kommunen.

63 §
Politisk sakkunnigs uppdrag gäller från och med det fullmäktigesammanträde
anmälan om sakkunnig görs intill dess att partiet eller något parti i en grupp av
samverkanspartier anmäler en ny sakkunnig eller anmäler att partiet inte önskar
någon sakkunnig, dock längst till fullmäktiges mandattids slut. Har ett parti i en
grupp gjort en sådan anmälan, kvarstår dock uppdraget för den sakkunnige, om
antalet mandat for kvarvarande partier berättigar till en sakkunnig, men med
eventuella justeringar i sysselsättningsgraden.

För de politiskt sakkunniga upphör uppdragen före mandatperiodens utgång på
motsvarande sätt som gäller för förtroendevalda enligt 4 kap 6-10 §§
kommunallagen.

64 §
Om kommunfullmäktige inte bestämmer annat for resterande del av
mandatperioden, är sysselsättnmgsgraden för varje politisk sakkunnig fem
procent av heltid, med tillägg med lika många procentenheter for varje
ytterligare fem mandat i kommunfullmäktige som stöder partiet eller
valsamverkansgruppen utöver de första fem mandaten.

65 §
Av arvodesbestämmelser for förtroendevalda m fl i Ale kommun framgår att

politiskt sakkunniga har rätt till arvode som förtroendevalda.

Nämnds arbetsformer

Tid för sammanträden

66 §

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska även hållas om ordföranden anser att det behövs.

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som ledamöterna
önskar få behandlade på sammantoädet.

67 §
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

68 §

Ordföranden ska om möjligt samråda med vice ordförandena innan
ordföranden bestämmer om tiden for extra sammanträde, mställande av ett
sammanträde eller flytt av ett sammanträde.

Allmän stad a för st relser och nämnder l Ale kommun u daterad till och med fullmakt! es beslut 2021-
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69 §
Om ordföranden bestämmer att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden for ett sammanträde ska ändras, ska ordförande se till att de som har
kallats tillställs en underrättelse om förändringen.

Kallelse

70 §
Ordföranden ansvarar for att kallelse utfärdas till sammanträde. Kallelsen ska
vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats for sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast 5 dagar före
sammanträdesdagen.

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista samt ärendehandlingar enligt
ordförandens bedönining.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska

den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Inkallande av ersättare

71 §
Innan ett sammanträde har inletts, ska en ledamot som är förhindrad att delta i
sammanträdet eller i en del av sammanträdet snarast anmäla detta till

nämndens sekreterare. Sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur att

tjänstgöra och som inte redan har underrättats for att tjänstgöra for annan
ledamot.

Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer for en
ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden eller
sekreteraren in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

Deltagande i sammanträde

72 §
En ledamot får delta i en nämnds sammanträde på distans om nämndens
ordförande medger det.

Upprop

73 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde uppropas samtliga ledamöter och ersättare.

Allmän stad f"r t relser och nämnder i Ale kommun u datera till och med fullmäkti es beslut 2021-
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Beslutsordning

74 §

När nämnd har förklarat överläggnmgen i ett ärende avslutad går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar
att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången med ett
Klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte nänmd
enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot eller tjänstgörande
ersättare som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

En ledamot eller tjänstgörande ersättare som avser att avstå från att delta i ett
beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslutet fattas. En ledamot eller

tjänstgörande ersättare som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i
beslutet, om beslutet har fattats med acklamation.

Omröstning

75 §
Omröstningar genomfors så att ledamöterna och de tjänstgörande ersättarna
avger sina röster efter upprop.

Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot eller tjänstgörande ersättare avge sin
röst. Inte heller får någon ledamot eller tjänstgörande ersättare ändra eller återta
en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny
omröstning genomföras omedelbart.

Justering av protokoll

76 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden får besluta att en
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas
skriftligt innan nämnden justerar den.

Tidpunkt for justeringen ska fastställas av nämnden innan sammanträdet
avslutas.

Reservation

77 §
Om en ledamot eller tjänstgörande ersättare har reserverat sig mot ett beslut
och vill motivera reservationen ska detta göras skriftligen.

En motivering ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts
för justeringen av protokollet. Vid omedelbar justering ska motiveringen i
stället lämnas till sekreteraren innan nämnden justerar den aktuella paragrafen.

Allmän stad f"r r Iser och nämnder i Ale kommun u daterad till och med fullmäkti es beslut 2021-



UT AST 2020-12-23 16(16)

Offentliga nämadsammanträden

78 §
Nämnd får besluta om offentliga sammanträden med de begränsningar som
framgår av kommunallagen. Nämnden avgör om nämndens sammanträden ska
vara öppna helt eller delvis.

79 §

Upphävd 2020-01-27 § 16.

Undertecknande av handlingar

80 §

Avtal och andra handlingar som beslutas av kommunfullmäktige, ska
undertecknas enligt de regler som gäller for motsvarande handlingar beslutade
av kommunstyrelsen. Handlingar utfärdade i fullmäktiges namn undertecknas
dock på det sätt arbetsordning för Ale kommunfullmäktige (39 §) anger.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar inom
nämndens verksamhetsområde.

Delgivning

81 §
Delgivning med nämnd sker med ordföranden, sektorchefen eller annan
anställd som nämnden utser.

Allmän stad a för st relser och nämnder i Ale kommun u rad ill och medfullmä ' es beslut 2021-



FÖRSLAG 2020-12-23

Allmän stadga för styrelser och
nämnder i Ale kommun
13 §

Av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden (6 §) framgår att samhälls-
byggnadsnämnden har förvaltningsansvaret för kommunens fasta egendom om
inte någon annan nämnd har ansvaret. Av reglementet (7c och 7 d §§) fi-amgår
vidare att samhällsbyggnadsnämnden i vissa frågor företräder kommunen som
fastighetsägare.

Av reglemente för kultur- och fritidsnämnden (4 §) och reglemente för
servicenämnden (4 §) framgår att dessa nämnder har för/altningsansvaret för
viss kommunal fast egendom.

15 §

Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får överenskomma
(intemöverenskommelse avseende hyra) med en annan nämnd att nämnden
disponerar viss egendom och villkoren härför. Av en sådan överenskommelse
ska fi-amgå bland annat

l. hur ansvaret för drift och löpande underhåll fördelas mellan
nämnderna,

2. den ekonomiska uppgörelsen,
3. om disponerande nämnd får hyra ut hela eller del av egendomen och i

så fall för vilket ändamål samt

4. villkoren för överenskommelsens upphörande,
om detta inte regleras av föreskrifter antagna av kommunfullmäktige.

Intemöverenskommelse avseende hyra får inte omfatta överförande av
l. ansvaret för periodiskt underhåll eller
2. sådant fastighetsägaransvar som inte kan överföras till hyresgäst vid ett

externt hyresavtal.

Intemöverenskommelse avseende hyra ska vara skriftlig.

Samhällsbyggnadsnämndens respektive sewicenämndens förvaltningsansvar
för egendom som genom intemöverenskommelse avseende hyra disponeras av
annan kvarstår, även i de delar ansvar har överförts till den nämnd som
disponerar egendomen. Samhällsbyggnadsnämnden respektive
servicenämndens ansvar består i dessa delar endast i en skyldighet att ge stöd
och vid behov ingripa om disponerande nämnd inte fullgör sina skyldigheter i
enlighet med intemöverenskommelsen. Om rättelse inte sker efter påpekande,
ska samhällsbyggnadsnämnden respektive servicenämnden tillskriva
kommunfullmäktige om förhållandet och lägga fram förslag till beslut.

17 §

Av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden (7 d §) framgår att
samhällsbyggnadsnämnden handlägger ärenden om förvar/ och överlåtelse av
fast egendom.

Nämnd ska anmäla förändrade behov av mark till samhällsbyggnadsnämnden.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-02-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 29 Dnr KS.2020.554

Namnbyte för omsorgs- och

arbetsmarknadsnämnden och justering i reglemente

och allmän stadga

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden byter namn till socialnämnden.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att erforderliga
justeringar därmed görs i reglementet och allmän stadga.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att namnbytet
genomförs den 1 mars.

Sammanfattning

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har i och med antagande av
verksamhetsplan och budget för 2021, som det får förstås, begärt hos
kommunfullmäktige att genom en förändring av reglementet byta namn till
socialnämnden.

Socialnämnden är i lagstiftning såväl som i övrigt ett väletablerat namn för den
verksamhet som nämnden bedriver. Ur ett invånarperspektiv är det nya namnet
mer tillgängligt och begripligt än det nuvarande.

Genom en förändring i reglementet byter omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden namn till socialnämnden, med påföljande ändringar.
Förkortningen för nämnden blir SN och för sektorn ST. En följdändring blir att
servicenämnden får förkortningen SERN.

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen § 15 2021-01-12.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 15 2021-01-12
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2021-01-05
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut § 139 2020-12-09
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg, 2020-11-25

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att namnbytet genomförs 1 mars.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-02-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens första och andra beslutsförslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens tredje beslutsförslag och
dels på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt hans
egna yrkande.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kanslichef

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunikationsenheten

För kännedom

Samtliga nämnder



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 15 Dnr KS.2020.554

Namnbyte för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden och justering i reglemente
och allmän stadga

Beslut

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.

Sammanfattning

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har i och med antagande av
verksamhetsplan och budget för 2021, som det får förstås, begärt hos
kommunfullmäktige att genom en förändring av reglementet byta namn till
socialnämnden.

Socialnämnden är i lagstiftning såväl som i övrigt ett väletablerat namn för den
verksamhet som nämnden bedriver. Ur ett invånarperspektiv är det nya namnet
mer tillgängligt och begripligt än det nuvarande.

Genom en förändring i reglementet byter omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden namn till socialnämnden, med påföljande ändringar.
Förkortningen för nämnden blir SN och för sektorn ST. En följdändring blir att
servicenämnden får förkortningen SERN.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2020-12-12
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut § 139 2020-12-09
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg, 2020-11-25

Yrkande

Sven Engdahl (V) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens
arbetsutskott för beredning.

Socialdemokraternas ledamöter tillstyrker Sven Engdahls (V) yrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Sven Engdahls (V) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kanslichef

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunikationsenheten

För kännedom

Samtliga nämnder



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(4)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2020.554
Datum: 2021-01-05
Kanslichef Erik Bergman

Kommunstyrelsen

Namnbyte för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och
justering i reglemente och allmän stadga

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden byter namn till socialnämnden.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att erforderliga justeringar därmed
görs i reglementet och allmän stadga.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att namnbytet genomförs den 1
februari.

Sammanfattning

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har i och med antagande av verksamhetsplan och
budget för 2021, som det får förstås, begärt hos kommunfullmäktige att genom en förändring
av reglementet byta namn till socialnämnden.

Socialnämnden är i lagstiftning såväl som i övrigt ett väletablerat namn för den verksamhet
som nämnden bedriver. Ur ett invånarperspektiv är det nya namnet mer tillgängligt och
begripligt än det nuvarande.

Genom en förändring i reglementet byter omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden namn till
socialnämnden, med påföljande ändringar. Förkortningen för nämnden blir SN och för sektorn
ST. En följdändring blir att servicenämnden får förkortningen SERN.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-01-05

Protokoll från omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden § 139 2020-12-09

Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2020-11-25



Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kanslichef

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunikationsenheten
För kännedom:

Samtliga nämnder

Ärendet
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har i och med antagande av verksamhetsplan och
budget för 2021, som det får förstås, begärt hos kommunfullmäktige att genom en förändring
av reglementet byta namn till socialnämnden.

Socialnämnden är den i lagstiftning såväl som i övrigt ett väletablerat namn för den
verksamhet som nämnden bedriver.

Det är genom reglementen som kommunfullmäktige reglerar nämndsorganisationen och
namnger nämnderna. Reglementet är i övrigt oförändrat, det är endast namnfrågan som
hanteras.

Nämnden gör i övrigt justeringar i sin benämning av organisationen enligt nedan:

Nuvarande benämning Ny benämning

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott för individfrågor

Socialnämndens individutskott

Sektor arbete, trygghet och omsorg Sektor socialtjänst

Funktionshinder Funktionsstöd

Enheten funktionsstöd Enheten för stödinsatser

Särskilda boenden och hemsjukvård Särskilda boenden och hälso- och sjukvård

Ale rehab och hemsjukvård Kommunal hälso- och sjukvård

Ale rehab Rehabenheten

Hemsjukvård Sjuksköterskeenheten

Äldreomsorg Ordinärt boende

Enheten för stab och administration Enheten för ledningsstöd och utveckling

Boende- och behandlingsenheten -

Inom kommunen finns etablerade förkortningar för nämnderna och sektorerna enligt följande:



Nämnd Förkortning Sektor

Kommunstyrelsen KS Sektor KS

Utbildningsnämnden UBN Sektor UTB

Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

OAN Sektor ATO

Samhällsbyggnadsnämnden SBN Sektor SB

Kultur- och fritidsnämnden KFN Sektor KOF

Servicenämnden SN Sektor SER

Den i riket i övrigt etablerade förkortningen för socialnämnden är SN och för att undvika
missförstånd föreslås att servicenämnden får förkortningen SERN och socialnämnden får
förkortningen SN.

Följande förkortningar på nämnder och sektorer ska då gälla:

Nämnd Förkortning Sektor

Kommunstyrelsen KS Sektor KS

Utbildningsnämnden UBN Sektor UTB

Socialnämnden SN Sektor ST

Samhällsbyggnadsnämnden SBN Sektor SB

Kultur- och fritidsnämnden KFN Sektor KOF

Servicenämnden SERN Sektor SER

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

Invånarperspektiv

Ur ett invånarperspektiv är socialnämnden ett mer tillgängligt namn än det allt som oftast
förkortade omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (OAN). Dessutom med en sektor som haft
ett avvikande namn och en avvikande förkortning, sektor ATO; arbete, trygghet, omsorg.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument
Reglementet för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden samt allmän stadga behöver justeras
utifrån namnbytet.



I övrigt behöver justeringar göras på hemsidan med mera.

Remissyttrande

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

Beslutets genomförande

Namnbytet sker genom att reglementena ändras och publiceras i den kommunala
författningssamlingen. Därefter övergår ansvaret till socialnämnden att genomföra namnbytet
på hemsidan, i samverkan med kommunikationsenheten, och i övrigt där så krävs.

Namnbytet genomförs per den 1 februari.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen instämmer i att ett namnbyte förenklar och tydliggör nämndens verksamhet,
framförallt för kommuninvånarna. Det överensstämmer också med det i lagstiftningen
angivna namnet, socialnämnden.



PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-12-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

OAN § 139 Dnr OAN.2020.309

Nämndplan och budget 2021

Ärendet

2020-11-09 fattade kommunfullmäktige beslut om verksamhetsplan med
budget 2021. Med utgångspunkt i den har sektorn arbetat fram ett förslag till
verksamhetsplan och budget 2021 för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Precis som under 2020 kommer verksamhetsplanen för nämnden inte vara så
detaljerad. Hur respektive verksamhetsområde och enhet utformar uppdrag och
aktiviteter för att bidra till en måluppfyllelse på helheten blir huvudfokus i
uppföljningarna per mars, augusti och i årsbokslutet.

Samtliga strategiska målsättningar adresseras i planen, även om stor del av
sektorns kärnuppdrag ryms inom målsättningen Hälsa och välbefinnande.

För att öka transparensen och tydligheten föreslår sektorn i årets plan ett antal
namnbyten på såväl nämnden, sektorn, vissa verksamhetsområden och enheter.
Dessa återfinns i detta tjänsteutlåtande.

De ekonomiska förutsättningarna inför 2021 förefaller rimliga, men med tanke
på den pågående pandemin är det svårbedömt. Sektorn kommer bibehålla
bufferten motsvarande 1,8% och tillsammans med den statliga satsningen på
äldreomsorgen kommer sannolikt eventuella tillkommande ekonomiska
utmaningar att kunna hanteras.

Beslutsunderlag

Handlingar

Tjänsteutlåtande Verksamhetsplan med budget 2021 OAN 2020-11-25

REVIDERAD 201209 Verksamhetsplan med budget 2021 OAN 2020-12-09

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan med
budget 2021.

Yrkande

Tyrone Hansson (FIA), ordförande, yrkar att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens beslutsförslag.



PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-12-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta detsamma.

Beslut

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan med
budget 2021.

___

Beslutsexpediering

För vidare hantering
Sektorledning sektor arbete, trygghet och omsorg

För kännedom

Kommunstyrelsen
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Diarienummer: OAN.2020.309
Datum: 2020-11-25

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Verksamhetsutvecklare Hanna Kämpe
E-post: hanna.kampe@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan med budget 2021, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

2020-11-09 fattade kommunfullmäktige beslut om verksamhetsplan med budget 2021. Med
utgångspunkt i den har sektorn arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan och budget 2021 för
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Precis som under 2020 kommer verksamhetsplanen för
nämnden inte vara så detaljerad. Hur respektive verksamhetsområde och enhet utformar
uppdrag och aktiviteter för att bidra till en måluppfyllelse på helheten blir huvudfokus i
uppföljningarna per mars, augusti och i årsbokslutet.

Samtliga strategiska målsättningar adresseras i planen, även om stor del av sektorns
kärnuppdrag ryms inom målsättningen Hälsa och välbefinnande.

För att öka transparensen och tydligheten föreslår sektorn i årets plan ett antal namnbyten på
såväl nämnden, sektorn, vissa verksamhetsområden och enheter. Dessa återfinns i detta
tjänsteutlåtande.

De ekonomiska förutsättningarna inför 2021 förefaller rimliga men med tanke på den pågående
pandemin är det svårbedömt. Sektorn kommer att bibehålla bufferten motsvarande 1,8 % och
sannolikt kommer eventuella tillkommande ekonomiska utmaningar därmed att kunna hanteras.

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan med budget 2021.

Ebba Gierow Hanna Kämpe

Sektorchef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2020-11-25.

· OAN Verksamhetsplan med budget 2021.

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Sektorledning sektor arbete, trygghet och omsorg

För kännedom

Kommunstyrelsen
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Bakgrund

Precis som under 2020 kommer verksamhetsplanen för nämnden inte vara så detaljerad. Hur
respektive verksamhetsområde och enhet utformar uppdrag och aktiviteter för att bidra till en
måluppfyllelse på helheten blir huvudfokus i uppföljningarna per mars, augusti och i
årsbokslutet.

Uppföljning i form av dialog visade sig vara ett lyckosamt arbetssätt, även om upplägget i sig
kan förbättras i takt med att fler dialoger genomförs och erfarenheter görs. I inledningen till
kommunfullmäktiges verksamhetsplan anges att denna ska följas upp genom dialoger där
”prioriteringar tydliggörs och förmågor, lärande och engagemang tillvaratas, vilket i sin tur
stimulerar delaktighet, förståelse, och samverkan.” Detta är med andra ord ett arbetssätt som
kommer fortgå under 2021 och hänger väl samman med sektorns arbete med det salutogena
förhållningssättet.

Hälsa och välbefinnande är nämndens kärnuppdrag där arbetet (ihop med kommunens övriga
verksamheter) utgår från tre vägledande principer;

· Att sträva efter ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt

· Att ge förutsättningar för individer att uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade att nå sin
potential, samt

· Att det finns välfungerande och behovsanpassade välfärdstjänster och stöd för de som
behöver det.

Utöver att tillhandahålla goda insatser inom ramen för kärnuppdraget arbetar nämndens olika
verksamhetsområden också ständigt med att utveckla och förfina arbetssätt och där så är
möjligt, införliva ny teknik i samma syfte eller för att på sikt avlasta medarbetarna.

De ekonomiska förutsättningarna inför 2021 förefaller rimliga men med tanke på den pågående
pandemin är det svårbedömt. Sektorn kommer att bibehålla bufferten motsvarande 1,8 % och
sannolikt kommer eventuella tillkommande ekonomiska utmaningar därmed att kunna hanteras.

Nästa steg i implementeringen av det salutogena förhållningssättet är att sätta fokus på
medarbetarskapet. Planeringen var ursprungligen att detta arbete skulle inledas under 2020,
men det kunde inte prioriteras på grund av pandemin. Medarbetarskap tillsammans med fortsatt
arbete med kompetensutveckling är därför viktiga områden att fokusera på under 2021. Det
finns goda erfarenheter av att genomföra vissa moment digitalt och dessa erfarenheter kommer
självfallet att tas tillvara.

Samråd/samverkan

Verksamhetsplanen kommer att förhandlas med fackliga organisationer inför nämndens
sammanträde.

Namnbyten

Nuvarande benämning Ny benämning

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott för individfrågor

Socialnämndens individutskott

Sektor arbete, trygghet och omsorg Sektor socialtjänst

Funktionshinder Funktionsstöd
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Enheten funktionsstöd Enheten för stödinsatser

Särskilda boenden och hemsjukvård Särskilda boenden och hälso- och sjukvård

Ale rehab och hemsjukvård Kommunal hälso- och sjukvård

Ale rehab Rehabenheten

Hemsjukvård Sjuksköterskeenheten

Äldreomsorg Ordinärt boende

Enheten för stab och administration Enheten för ledningsstöd och utveckling

Boende- och behandlingsenheten -



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-02-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 30 Dnr KS-EKO.2021.71

Ale kommuns merkostnader för Covid-19 från 2021

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen ansvar att hantera större merkostnader som uppstår med
anledning av Coronapandemin upp till 10 000 tkr utöver budget. Finansiering
sker först och främst inom kommunens fastställda budgeterade resultat på
79 000 tkr. I andra hand sker finansiering genom att budgeterat årsresultat
minskas med upp till 10 000 tkr för 2021.

Sammanfattning

Regeringen har för 2020 avsatt 20 miljarder kronor för merkostnader för covid-
19 inom kommuner och regioner. Beslutet avsåg merkostnader från 1 februari
till 30 november 2020. Regering har nu även fattat beslut om att ersätta
kostnaderna som kommuner och regioner har haft för december 2020.
Kostnadsersättning har utgått för merkostnader såsom till personlig
skyddsutrustning, smittskyddsåtgärder, provtagning, informationsinsatser och
anpassning lokaler dyl. Ersättningen har om alla ansökta kostnader blivit
beviljade i dagsläget ersatts med 91,5 procent. För Ale kommuns del så har
dessa merkostnader för 2020 uppgått till ca 12 200 tkr och där ersättning
beräknas utgå med omkring 9 500 tkr.

Då det beslutade statsbidraget endast gäller för 2020 så finns för närvarande
inte något regeringsbeslut om fortsatt kostnadstäckning för 2021. Regeringen
har dock meddelat att man kommer att följa kostnadsutvecklingen gällande
Covid-19 för kommuner och regioner och kommer att återkomma med besked
om tillskott i samband med vårändringsbudgeten.

För att gardera sig och enligt försiktighetsprincipen i detta läge inte räkna med
att kommunen blir ersatta för dessa merkostnader behövs tillskott på dessa
medel. Det för att andra besparingsåtgärder inte ska bli nödvändiga för att
kunna hålla de av kommunfullmäktige beslutade ramarna.

Ale kommun har fortsatt 2021 stora kostnader för inköp av skyddsmaterial i
form av skyddsmasker, desinfektionsmedel, engångshandskar, förkläden
etcetera. Sedan strax innan nyår så har kommunen även börjat köpa in och
använda snabbantigentester för att spåra smitta hos arbetstagare inom vård och
omsorgsnära arbete samt hos omsorgstagare och boende främst på särskilda
boenden. Allt för att minska risk för smittspridning. I dagsläget kan nämnas att
det går åt omkring 1 500 snabbtester i veckan. Vaccinering är ju nu påbörjad
men man vet inte i dagsläget hur snabbt detta kan ske vilket torde medföra att
behov av skyddsutrustning och snabbtester kommer att behövas under en tid
även 2021. Det finns nu också propåer att fler kategorier av personal ska ha



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-02-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

tillgång till tex munskydd vilket kan göra att åtgången under en period kan
komma öka. Nedlagda kostnader för 2021 uppgår än så länge till omkring 2
400 tkr.

Fram till idag så har uteslutande del av de merkostnader som kommunen haft
för dessa olika typer av produkter varit hänförliga till sektor arbete, trygghet
och omsorg då åtgärderna vänder sig främst till vård och omsorgsnära
verksamheter. För att hålla ihop detta för hela kommunen så har den allra
största delen av kostnaderna och motsvarande statsbidrag bokförts centralt på
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-01-29

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Ekonomichef

För kännedom

Förvaltningsledning
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-EKO.2021.71
Datum: 2021-01-29

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 33 00 kommun@ale.se www.ale.se

Ekonomichef Ken Gunnesson

Kommunstyrelsen

Ale kommuns merkostnader för Covid-19 från 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen ansvar att
hantera större merkostnader som uppstår med anledning av Coronapandemin upp till 10 000
tkr utöver budget. Finansiering sker först och främst inom kommunens fastställda
budgeterade resultat på 79 000 tkr. I andra hand sker finansiering genom att budgeterat
årsresultat minskas med upp till 10 000 tkr för 2021.

Sammanfattning

Regeringen har för 2020 avsatt 20 miljarder kronor för merkostnader för covid-19 inom
kommuner och regioner. Beslutet avsåg merkostnader från 1 februari till 30 november 2020.
Regering har nu även fattat beslut om att ersätta kostnaderna som kommuner och regioner har
haft för december 2020. Kostnadsersättning har utgått för merkostnader såsom till personlig
skyddsutrustning, smittskyddsåtgärder, provtagning, informationsinsatser och anpassning
lokaler dyl. Ersättningen har om alla ansökta kostnader blivit beviljade i dagsläget ersatts med
91,5 procent. För Ale kommuns del så har dessa merkostnader för 2020 uppgått till ca 12 200
tkr och där ersättning beräknas utgå med omkring 9 500 tkr.

Då det beslutade statsbidraget endast gäller för 2020 så finns för närvarande inte något
regeringsbeslut om fortsatt kostnadstäckning för 2021. Regeringen har dock meddelat att man
kommer att följa kostnadsutvecklingen gällande Covid-19 för kommuner och regioner och
kommer att återkomma med besked om tillskott i samband med vårändringsbudgeten.

För att gardera sig och enligt försiktighetsprincipen i detta läge inte räkna med att kommunen
blir ersatta för dessa merkostnader behövs tillskott på dessa medel. Det för att andra
besparingsåtgärder inte ska bli nödvändiga för att kunna hålla de av kommunfullmäktige
beslutade ramarna.

Ale kommun har fortsatt 2021 stora kostnader för inköp av skyddsmaterial i form av
skyddsmasker, desinfektionsmedel, engångshandskar, förkläden etc. Sedan strax innan nyår så
har kommunen även börjat köpa in och använda snabbantigentester för att spåra smitta hos
arbetstagare inom vård och omsorgsnära arbete samt hos omsorgstagare och boende främst på
särskilda boenden. Allt för att minska risk för smittspridning. I dagsläget kan nämnas att det
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går åt omkring 1 500 snabbtester i veckan. Vaccinering är ju nu påbörjad men man vet inte i
dagsläget hur snabbt detta kan ske vilket torde medföra att behov av skyddsutrustning och
snabbtester kommer att behövas under en tid även 2021. Det finns nu också propåer att fler
kategorier av personal ska ha tillgång till tex munskydd vilket kan göra att åtgången under en
period kan komma öka. Nedlagda kostnader för 2021 uppgår än så länge till omkring 2 400
tkr.
Fram till idag så har uteslutande del av de merkostnader som kommunen haft för dessa olika
typer av produkter varit hänförliga till sektor Omsorg och arbetsmarknad då åtgärderna
vänder sig främst till vård och omsorgsnära verksamheter. För att hålla ihop detta för hela
kommunen så har den allra största delen av kostnaderna och motsvarande statsbidrag bokförts
centralt på Kommunstyrelsen.

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-01-29

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Ekonomichef

För kännedom:

Förvaltningsledning

Ärendet
Regeringen har för 2020 avsatt 20 miljarder kronor för merkostnader för covid-19 inom
kommuner och regioner. Beslutet avsåg merkostnader från 1 februari till 30 november 2020.
Regering har nu även fattat beslut om att ersätta kostnaderna som kommuner och regioner har
haft för december 2020. Kostnadsersättning har utgått för merkostnader såsom till personlig
skyddsutrustning, smittskyddsåtgärder, provtagning, informationsinsatser och anpassning
lokaler dyl. Något nytt regeringsbeslut är inte fattat avseende fortsatt kostnadstäckning för
motsvarande kostnader som kommunen har för 2021.

Ekonomisk bedömning
Ale kommun har fortsatt 2021 stora kostnader för inköp av skyddsmaterial i form av
skyddsmasker, desinfektionsmedel, engångshandskar, förkläden etc. Sedan strax innan nyår så
har kommunen även börjat köpa in och använda snabbantigentester för att spåra smitta hos
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arbetstagare inom vård och omsorgsnära arbete samt hos omsorgstagare och boende främst på
särskilda boenden. Allt för att minska risk för smittspridning. Vaccinering är ju nu påbörjad
men man vet inte i dagsläget hur snabbt detta kan ske vilket torde medföra att behov av
skyddsutrustning och snabbtester kommer att behövas under en tid även 2021. Det finns nu
också propåer att fler kategorier av personal ska ha tillgång till tex munskydd vilket kan göra
att åtgången under en period kan komma öka. Nedlagda kostnader för 2021 uppgår än så
länge till omkring 2 400 tkr. Hur stora kostnaderna i slutändan kommer att bli är svåra att
förespegla men bedömningen just nu är att 10 000 tkr skulle kunna vara en adekvat siffra.
Fattar regeringen beslut i sin vårproposition om att även 2021 ge kostnadstäckning så blir Ale
kommuns nettokostnad för detta väldigt mycket lägre eller kanske nästan inte någon beroende
på hur stor andel som då täcks av statsbidrag.

Invånarperspektiv

Genom att fortsätta på den inslagna väg som Ale har och har haft avseende god tillgång
tillolika former av skyddsutrustning och snabbtester är till gagn för alla de som verkar och bor
i kommunen.

Förvaltningens bedömning

För att kunna fortsätta på den inslagna väg som Ale kommun fram till nu haft att ha god
tillgång till olika former av skyddsutrustning samt testmaterial m.m. så behövs det tillskjutas
ekonomiska medel under förutsättning att inte dessa kostnader täcks av statliga bidrag vilket
vi i dagsläget inte finns några regeringsbeslut på.

Uppföljning av kostnadsutvecklingen förordas ske kvartalsvis till kommunstyrelsen.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-02-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 32 Dnr KS.2016.290

Trafikplan för Ale kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
trafikplanen för Ale kommun i avvaktan på pågående revidering.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att till kommande trafikplan dela upp den i en
strategi, som kommunfullmäktige beslutar, av övergripande och långsiktig
karaktär och dels en plan för de delar som är mer kortsiktiga och avser
tillämpning.

Sammanfattning

Under 2015 togs förslag till ny trafikplan fram för att ersättare tidigare plan
från 2011. Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2016-08-25
kommunfullmäktige att anta trafikplan för Ale kommun. Vid beredning inom
kommunstyrelsen har planen varit ett material på ortsutvecklingsmöten för
invånardialog.

Trafikplanen för Ale kommun har sedan inte hanterats i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige enligt plan. En ny eller reviderad trafikplan kommer
arbetas fram efter att ny översiktsplan antagits.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2021-01-21
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2021-01-21
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 87 2016-08-25
Beslutshandling 2016-06-13 reviderad trafikplan Ale kommun
Remissammanställning Trafikplan maj - juni 2016
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2016-10-12

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden
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Diarienummer: KS.2016.290
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Kommunchef Maria Reinholdsson

Kommunstyrelsen

Trafikplan för Ale kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta trafikplanen för Ale
kommun i avvaktan på pågående revidering.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att till kommande trafikplan dela upp den i en strategi, som
kommunfullmäktige beslutar, av övergripande och långsiktig karaktär och dels en plan för de
delar som är mer kortsiktiga och avser tillämpning.

Sammanfattning

Under 2015 togs förslag till ny trafikplan fram för att ersättare tidigare plan från 2011.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2016-08-25 kommunfullmäktige att anta trafikplan för
Ale kommun. Vid beredning inom kommunstyrelsen har planen varit ett material på
ortsutvecklingsmöten för invånardialog.

Trafikplanen för Ale kommun har sedan inte hanterats i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige enligt plan. En ny eller reviderad trafikplan kommer arbetas fram efter
att ny översiktsplan antagits.

Maria Reinholdsson

Kommunchef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande sektor kommunstyrelen, 2021-01-21
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2016-10-12
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 87 2016-08-25
Tjänsteutlåtande sektor kommunstyrelsen, 2016-10-12
Beslutshandling Trafikplan för Ale kommun 2016-06-13
Remissammanställning
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendet

Under 2015 togs förslag till ny trafikplan fram för att ersättare tidigare plan från 2011.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2016-08-25 kommunfullmäktige att anta trafikplan för
Ale kommun. Vid beredning inom kommunstyrelsen har planen varit ett material på
ortsutvecklingsmöten för invånardialog.

Trafikplanen för Ale kommun har sedan inte hanterats i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige enligt plan. En ny eller reviderad trafikplan kommer arbetas fram efter
att ny översiktsplan antagits.

Ekonomisk bedömning

Den av samhällsbyggnadsnämnden föreslagna trafikplanen har inneburit omkostnader under
år 2015-2016.

I aktuell plan finns kostnadsberäkningar utifrån 2015 års kostnadsläge för de uppdrag som då
planerades. I samband med ett senare antagande är det inte möjligt att göra större
omräkningar då det kräver analys av vidtagna åtgärder, kvarstående åtgärder samt under åren
tillkommande beslut i nämnd och kommunfullmäktige.

Invånarperspektiv

Berörda företrädare för vägföreningar inom kommunen har yttrat sig i samband med
samhällsbyggnadsnämndens beredning.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Ärendet har vid handläggning inom samhällsbyggnadsnämnden remitterats till berörda
instanser.

Beslutets genomförande

Samhällsbyggnadsnämnden har att tillämpa styrdokumentet samt revidera planen i samband
med antagen översiktsplan.
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Förvaltningens bedömning

Trafikplan för Ale kommun har inte hanterats enligt ordinarie beslutsprocess.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat inleda arbetet med en ny/revidering av trafikplan för
Ale kommun. I avvaktan på ny trafikplan bör den tidigare framtagna planen antas.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Trafikingenjör Björn Berle
E-post: bjorn.berle@ale.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Antagande av reviderad trafikplan efter samråd

Trafikplanen innehåller en hastighetsplan enligt handboken "Rätt fart i staden", en
trafiksäkerhetsanalys baserad på den upprättade hastighetsplanen samt en analys av gång-, cykel-
och skolvägar.

Trafikplanen är ett dokument som redovisar en analys av nuvarande förhållanden i trafiksystemet
och innehåller förslag till åtgärder för förbättringar. Fokus ligger på att det ska vara hög
trafiksäkerhet samtidigt som ett gatunät med god tillgänglighet och framkomlighet eftersträvas.
Syftet med planen är bland annat att öka trafiksäkerheten, funktionsindela trafiknätet och föreslå
förbättringsåtgärder.

Jämfört med 2011 års version av trafikplanen innehåller den reviderade planen även en
trafiksäkerhetsuppföljning baserad på "STRADA"- sjukhus (trafikolycksdatabas) och så har en
övergripande kostnadsberäkning tagits fram för åtgärdsförslagen.

Trafikplanen används som ett planeringsstöd för kommunens handläggare.

Efter samrådet har några förändringar arbetats in trafikplanen och kartor med cykelvägar har
rättats där fel upptäckts. De ändringar som gjorts framgår av samrådsredogörelsen.

Förvaltningen är medveten om att trafikplanen har en detaljeringsgrad som till stora delar mer
passar på nämndnivå, men då arbetet framskridit så långt och förvaltningen ser att det inte är helt
enkelt att i detta läge dela upp dokumentet överlämnas det till kommunfullmäktige för beslut.

Förvaltningen avser istället att framöver ta fram en trafikstrategi som beslutas i
kommunfullmäktige, varefter samhällsbyggnadsnämnden beslutar om ett trafikprogram som följer
av strategin. Tanken är att trafikstrategin ska tydliggöra kommunens vision och mål för hur vi ska
arbeta för att skapa ett hållbart och attraktivt transportsystem i framtiden. Trafikprogrammet ska
beskriva arbetet med att uppnå strategin.

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen.

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till trafikplan och överlämnar
förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt sektor samhällsbyggnad att till nästa
uppdatering av trafikplanen dela upp den på en trafikstrategi, som beslutas i kommunfullmäktige,
och ett trafikprogram, som beslutas av samhällsbyggnadsnämnden i sin roll som trafiknämnd.
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Björn Berle Pernilla Rokosa

Trafikingenjör Infrastrukturchef

Carita Sandros

Sektorchef samhällsbyggnad

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2016-06-13

· Samrådsredogörelse

· Trafikplan, beslutshandling

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Handläggaren
Infrastrukturchef
Kommunstyrelsen

Delges

Teknikchef
Samhällsbyggnadschef
Remissinstanser

Bakgrund

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt (nollvisionen) i trafiken. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen och en
bättre hälsa uppnås.
I Ale kommun pågår det kontinuerligt ett arbete med små och stora projekt som syftar till att ge
förbättrad trafiksäkerhet. Samtidigt eftersträvas ett effektivt gatunät med god tillgänglighet och
framkomlighet.
För att på ett strukturerat sätt planera och välja inriktning för kommunens transportsystem skall en
trafikplan upprättas vart fjärde år.

I trafikplanen har vägnätet analyserats och det har gjorts en hastighetsplan som med få undantag
ger samma föreslagna hastigheter som föreslogs och skyltades om efter förra trafikplanen.
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Hastighetsbegränsningarna är avsedda att ge ökad trafiksäkerhet baserat på krockvåldsprincipen.
De ska även bidra till minskad miljöpåverkan.

En analys av gång-, cykel samt skolvägar har genomförts. Syftet är att öka trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter och visa var det finns konflikter mellan olika trafikslag.
Trafikplanen är begränsad till kommunens tätorter och ett fåtal utpekade vägar och platser utanför
tätorterna.

Samråd har nu genomförts och trafikplanen har uppdaterats med relevanta förändringar och tillägg.

I trafikplanen som antogs i november 2011 angavs flera prioriterade åtgärder. De flesta av dessa är
nu genomförda. I reviderad upplaga görs prioritering av ej genomförda åtgärder samt
tillkommande brister för att öka trafiksäkerheten på kommunens gatunät. En kostnadsberäkning
har tagits fram för varje föreslagen åtgärd.

Vägföreningar driftar- och underhåller sina anläggningar samt genomför trafiksäkerhetsåtgärder på
befintlig väg. Avser åtgärden en nybyggnad så som gång- och cykelväg eller byggande av en
cirkulation etc är det en kommunal angelägenhet att genomföra åtgärden. Vägföreningar har inte i
sitt anläggningsbeslut som uppdrag att genomföra nya utbyggnader, utan vägföreningarna är
ansvariga för att drifta- och sköta de vägar som är införrättade i föreningen samt enklare
trafikåtgärd.
Efter att Ale kommun etc har byggt en ny väg eller gång- och cykelbana kan denna förrättas in i en
vägföreningens åtagande genom att en ny anläggningsförrättning genomförs av Lantmäteriet.

Vidare kan kommun söka stadsbidrag hos Trafikverket för genomförandet av
trafiksäkerhetsåtgärder utefter kommunala vägar samt vägföreningsvägar där kommunen har
andelstal i vägföreningen. Detta innebär att kommunen kan få ett 50 % stadsbidrag av Trafikverket
för att genomföra åtgärder utefter både kommunala- och vägförenings vägar.

I det fall brister i transportsystemet finns utefter en väg där Trafikverket är väghållare kommer
enheten för Infrastruktur att beställa åtgärdsvalsstudier. Trafikverket har som krav att alla åtgärder
eller byggnationer utefter en trafikverks väg skall förekommas av en åtgärdsvalsstudie (ÅVS).

Åtgärdsvalsstudie är ett förberedande studie som innebär en förutsättningslös
transportövergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen. (1-Tänk om, 2-Optimera, 3-
Bygga om, eller 4-Bygga nytt). Detta förberedande arbete görs inför val av åtgärder, i enlighet med
regeringens proposition 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur.

Metodiken för åtgärdsvalsstudier knyter an till fler aktörers planering, inklusive kommunens
markanvändningsplanering, och skapar förutsättningar för samordning av fortsatt utredning och
genomförande liksom för eventuell medfinansiering. Åtgärdsvalsstudier kan också fungera som en
brygga mellan olika former av planer och planering enligt olika lagstiftningar.

Samråd/samverkan

Trafikplanen var ute på samråd mellan 7 mars och 28 mars. Den fanns tillgänglig på
kommunhusen i Alafors och Nödinge samt på kommunens hemsida. Annons om detta fanns i
Alekuriren vecka 10. Begärna om synpunkter har skickats till kommunens nämnder, Trafikverket
och de större vägföreningarna.

Remissyttrande
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Efter samrådstidens slut har samrådsredogörelse tagits fram (bilaga till beslut). Där har inkomna
synpunkter bemötts och inarbetats i trafikplanen i de fall det har ansetts relevant.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Vid KF:s beslut av trafikplan och hastighetsplan, KF§156; 2011, önskades ett mer detaljerat förslag
beträffande medfinansiering av åtgärder på vägföreningsvägar och att den ekonomiska
omfattningen av åtgärderna skall beskrivas. I den nu föreliggande trafikplanen har en övergripande
kostnadsberäkning gjorts, vilket kan ligga till grund för principer vid prioritering av genomförandet
av åtgärder. Under 2016 avser Infrastrukturenheten att ta fram en 4-årig genomförandeplan för
prioriterade åtgärdsförslag. Dessa avses inrymmas inom befintliga investeringar såsom utbyggnad
av K2020, utbyggnad av GC-vägnätet samt utbyggnad av säkra skolvägar, varav några ytterligare
medel inte kommer att äskas. Kommunen kan också årligen ansöka om ett 50 % stadsbidrag för
genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder hos Trafikverket.

Barnperspektivet

Utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt övriga åtgärder för säkare trafikmiljö för oskyddadede
trafikanter gynnar alla i samhället, men kanske framför allt barnen. Genom att bygga fler gång- och
cykelvägar kan barnen bli mindre beroende av andra för att kunna ta sig tryggt på ett säkert sätt
mellan hem, skola och fritidsaktiviteter.

Miljöperspektivet

I Ale kommuns energi- och klimatplan pekas ökad cykeltrafik och ökad kollektivtrafik ut som
viktiga åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser. För att fler ska kunna känna sig trygga i att
gå till buss och tåg samt cykla så behöver det kännas tryggt och trafiksäkert.

Genom att peka ut och bygga säkra cykelvägar och säkra cykelpassager ges fler möjlighet att cykla
direkt till målpunkten eller till kollektivtrafik för vidare resa. Detta kan innebära färre bilresor vilket
minskar avgaser och buller som i sin tur bidrar till en bättre miljö och en bättre folkhälsa.

Funktionshinderperspektivet

Vid all nybyggnation och ombyggnation av gång- och cykelnätet anpassas passager och korsningar
för att personer med funktionshinder ska kunna ta sig fram.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

Kommunens antagna mål i energi- och klimatplanen anger att det är vikigt att arbetet fortgår med
att bygga gång- och cykelvägar för att få ett sammanhängande GC-nät, men också för att på ett
säkert sätt kunna ta sig till knutpunkter såsom kollektivtrafik, skola och handel.

Förvaltningens bedömning och motivering

För att på ett strukturerat sätt planera och förbättra trafiksäkerheten till våra skolor såväl som till
kollektivtrafiken och underlätta för elever, föräldrar och lärare att gå och cykla, arbetar
infrastrukturenheten målmedvetet med små och stora projekt som syftar till att ge förbättrad
trafiksäkerhet. Samtidigt eftersträvas ett effektivt gatunät med god tillgänglighet och
framkomlighet.

Sedan flera år tillbaka och kommande år, kommer satsningar att göras för att fortsätta utbyggnaden
av gång- och cykelvägar i kommunen, vilket på ett mycket positivt sätt främjar fysisk aktivitet och
förbättrar folkhälsan. Genom de satsningar sektorn föreslår ges goda förutsättningar att medverka
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till att målområdena för bl a ökad folkhälsa uppnås men också målen i kommunens energi- och
klimatplan och målet att öka trafiksäkerheten inom kommunen.

Förvaltningen är medveten om att trafikplanen har en detaljeringsgrad som till stora delar mer
passar på nämndnivå, men då arbetet framskridit så långt och förvaltningen ser att det inte är helt
enkelt att i detta läge dela upp dokumentet överlämnas det till kommunfullmäktige för beslut.

Förvaltningen avser istället att framöver ta fram en trafikstrategi som beslutas i
kommunfullmäktige, varefter samhällsbyggnadsnämnden beslutar om ett trafikprogram som följer
av strategin. Tanken är att trafikstrategin ska tydliggöra kommunens vision och mål för hur vi ska
arbeta för att skapa ett hållbart och attraktivt transportsystem i framtiden. Trafikprogrammet ska
beskriva arbetet med att uppnå strategin. Programmet tar inte ställning till metoder, utförande eller
detaljerade tidplaner. Utifrån strategi och program ska förvaltningen ta fram en handlingsplan där
åtgärderna konkretiseras, tidplaneras och kostnadsberäknas. Handlingsplanen ligger därefter till
grund för investeringsäskanden och genomförande.



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2016-08-25

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 87 Dnr SBN.2015.342

Antagande av reviderad trafikplan efter samråd

Bakgrund
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv
i hela landet. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt (nollvisionen) i trafiken. Det
ska också bidra till att miljökvalitetsmålen och en bättre hälsa uppnås.
I Ale kommun pågår det kontinuerligt ett arbete med små och stora projekt som
syftar till att ge förbättrad trafiksäkerhet. Samtidigt eftersträvas ett effektivt
gatunät med god tillgänglighet och framkomlighet.
För att på ett strukturerat sätt planera och välja inriktning för kommunens
transportsystem skall en trafikplan upprättas vart fjärde år.

I trafikplanen har vägnätet analyserats och det har gjorts en hastighetsplan som
med få undantag ger samma föreslagna hastigheter som föreslogs och skyltades
om efter förra trafikplanen. Hastighetsbegränsningarna är avsedda att ge ökad
trafiksäkerhet baserat på krockvåldsprincipen. De ska även bidra till minskad
miljöpåverkan.

En analys av gång-, cykel samt skolvägar har genomförts. Syftet är att öka
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och visa var det finns konflikter mellan
olika trafikslag.
Trafikplanen är begränsad till kommunens tätorter och ett fåtal utpekade vägar
och platser utanför tätorterna.

Samråd har nu genomförts och trafikplanen har uppdaterats med relevanta
förändringar och tillägg.

I trafikplanen som antogs i november 2011 angavs flera prioriterade åtgärder. De
flesta av dessa är nu genomförda. I reviderad upplaga görs prioritering av ej
genomförda åtgärder samt tillkommande brister för att öka trafiksäkerheten på
kommunens gatunät. En kostnadsberäkning har tagits fram för varje föreslagen
åtgärd.

Vägföreningar driftar- och underhåller sina anläggningar samt genomför
trafiksäkerhetsåtgärder på befintlig väg. Avser åtgärden en nybyggnad så som
gång- och cykelväg eller byggande av en cirkulation etc är det en kommunal
angelägenhet att genomföra åtgärden. Vägföreningar har inte i sitt
anläggningsbeslut som uppdrag att genomföra nya utbyggnader, utan
vägföreningarna är ansvariga för att drifta- och sköta de vägar som är införrättade
i föreningen samt enklare trafikåtgärd.
Efter att Ale kommun etc har byggt en ny väg eller gång- och cykelbana kan
denna förrättas in i en vägföreningens åtagande genom att en ny
anläggningsförrättning genomförs av Lantmäteriet.
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Vidare kan kommun söka stadsbidrag hos Trafikverket för genomförandet av
trafiksäkerhetsåtgärder utefter kommunala vägar samt vägföreningsvägar där
kommunen har andelstal i vägföreningen. Detta innebär att kommunen kan få ett
50 % stadsbidrag av Trafikverket för att genomföra åtgärder utefter både
kommunala- och vägförenings vägar.

I det fall brister i transportsystemet finns utefter en väg där Trafikverket är
väghållare kommer enheten för Infrastruktur att beställa åtgärdsvalsstudier.
Trafikverket har som krav att alla åtgärder eller byggnationer utefter en trafikverks
väg skall förekommas av en åtgärdsvalsstudie (ÅVS).

Åtgärdsvalsstudie är ett förberedande studie som innebär en förutsättningslös
transportövergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen. (1-Tänk om,
2-Optimera, 3-Bygga om, eller 4-Bygga nytt). Detta förberedande arbete görs
inför val av åtgärder, i enlighet med regeringens proposition 2011/12:118
Planeringssystem för transportinfrastruktur.

Metodiken för åtgärdsvalsstudier knyter an till fler aktörers planering, inklusive
kommunens markanvändningsplanering, och skapar förutsättningar för
samordning av fortsatt utredning och genomförande liksom för eventuell
medfinansiering. Åtgärdsvalsstudier kan också fungera som en brygga mellan olika
former av planer och planering enligt olika lagstiftningar.

Förvaltningens motivering och bedömning
Trafikplanen innehåller en hastighetsplan enligt handboken "Rätt fart i staden", en
trafiksäkerhetsanalys baserad på den upprättade hastighetsplanen samt en analys
av gång-, cykel- och skolvägar.

Trafikplanen är ett dokument som redovisar en analys av nuvarande förhållanden
i trafiksystemet och innehåller förslag till åtgärder för förbättringar. Fokus ligger
på att det ska vara hög trafiksäkerhet samtidigt som ett gatunät med god
tillgänglighet och framkomlighet eftersträvas.
Syftet med planen är bland annat att öka trafiksäkerheten, funktionsindela
trafiknätet och föreslå förbättringsåtgärder.

Jämfört med 2011 års version av trafikplanen innehåller den reviderade planen
även en trafiksäkerhetsuppföljning baserad på "STRADA"- sjukhus
(trafikolycksdatabas) och så har en övergripande kostnadsberäkning tagits fram
för åtgärdsförslagen.

Trafikplanen används som ett planeringsstöd för kommunens handläggare.

Efter samrådet har några förändringar arbetats in trafikplanen och kartor med
cykelvägar har rättats där fel upptäckts. De ändringar som gjorts framgår av
samrådsredogörelsen.



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2016-08-25

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Förvaltningen är medveten om att trafikplanen har en detaljeringsgrad som till
stora delar mer passar på nämndnivå, men då arbetet framskridit så långt och
förvaltningen ser att det inte är helt enkelt att i detta läge dela upp dokumentet
överlämnas det till kommunfullmäktige för beslut.

Förvaltningen avser istället att framöver ta fram en trafikstrategi som beslutas i
kommunfullmäktige, varefter samhällsbyggnadsnämnden beslutar om ett
trafikprogram som följer av strategin. Tanken är att trafikstrategin ska tydliggöra
kommunens vision och mål för hur vi ska arbeta för att skapa ett hållbart och
attraktivt transportsystem i framtiden. Trafikprogrammet ska beskriva arbetet
med att uppnå strategin.

Remissyttrande
Efter samrådstidens slut har samrådsredogörelse tagits fram (bilaga till beslut).
Där har inkomna synpunkter bemötts och inarbetats i trafikplanen i de fall det har
ansetts relevant.

Barnperspektivet
Utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt övriga åtgärder för säkare trafikmiljö
för oskyddadede trafikanter gynnar alla i samhället, men kanske framför allt
barnen. Genom att bygga fler gång- och cykelvägar kan barnen bli mindre
beroende av andra för att kunna ta sig tryggt på ett säkert sätt mellan hem, skola
och fritidsaktiviteter.

Miljöperspektivet
I Ale kommuns energi- och klimatplan pekas ökad cykeltrafik och ökad
kollektivtrafik ut som viktiga åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser. För
att fler ska kunna känna sig trygga i att gå till buss och tåg samt cykla så behöver
det kännas tryggt och trafiksäkert.
Genom att peka ut och bygga säkra cykelvägar och säkra cykelpassager ges fler
möjlighet att cykla direkt till målpunkten eller till kollektivtrafik för vidare resa.
Detta kan innebära färre bilresor vilket minskar avgaser och buller som i sin tur
bidrar till en bättre miljö och en bättre folkhälsa.

Funktionshinderperspektivet
Vid all nybyggnation och ombyggnation av gång- och cykelnätet anpassas
passager och korsningar för att personer med funktionshinder ska kunna ta sig
fram.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar
ärendet
Kommunens antagna mål i energi- och klimatplanen anger att det är vikigt att
arbetet fortgår med att bygga gång- och cykelvägar för att få ett sammanhängande
GC-nät, men också för att på ett säkert sätt kunna ta sig till knutpunkter såsom
kollektivtrafik, skola och handel.

Handlingar
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Tjänsteutlåtande beslutshandling trafikplan
Ny Remissammanställning Trafikplan
Beslutshandling Reviderad trafikplan Ale kommun

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen.

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till trafikplan och
överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt sektor samhällsbyggnad att
till nästa uppdatering av trafikplanen dela upp den på en trafikstrategi, som
beslutas i kommunfullmäktige, och ett trafikprogram, som beslutas av
samhällsbyggnadsnämnden i sin roll som trafiknämnd.

_____

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen.

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till trafikplan och
överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt sektor samhällsbyggnad att
till nästa uppdatering av trafikplanen dela upp den på en trafikstrategi, som
beslutas i kommunfullmäktige, och ett trafikprogram, som beslutas av
samhällsbyggnadsnämnden i sin roll som trafiknämnd.

_____

Beslutsexpediering
För vidare hantering

Handläggaren
Infrastrukturchef
Kommunstyrelsen

Delges

Teknikchef
Samhällsbyggnadschef
Remissinstanser
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Kommunstyrelsen

Trafikplan för Ale kommun

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt (nollvisionen) i trafiken. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen och en
bättre hälsa uppnås.
I Ale kommun pågår det kontinuerligt ett arbete med små och stora projekt som syftar till att ge
förbättrad trafiksäkerhet. Samtidigt eftersträvas ett effektivt gatunät med god tillgänglighet och
framkomlighet.
För att på ett strukturerat sätt planera och välja inriktning för kommunens transportsystem skall en
trafikplan upprättas vart fjärde år.

I trafikplanen har vägnätet analyserats och det har gjorts en hastighetsplan som med få undantag
ger samma föreslagna hastigheter som föreslogs och skyltades om efter förra trafikplanen.
Hastighetsbegränsningarna är avsedda att ge ökad trafiksäkerhet baserat på krockvåldsprincipen.
De ska även bidra till minskad miljöpåverkan.

En analys av gång-, cykel samt skolvägar har genomförts. Syftet är att öka trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter och visa var det finns konflikter mellan olika trafikslag.
Trafikplanen är begränsad till kommunens tätorter och ett fåtal utpekade vägar och platser utanför
tätorterna.

Samråd har genomförts och trafikplanen har uppdaterats med relevanta förändringar och tillägg.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta trafikplanen för Ale kommun

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdraga till
samhällsbyggnadsnämnden att till kommande trafikplan dela upp den dels som en strategi som
kommunfullmäktige beslutar och dels ett program som beslutas av samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden rätt
att göra ändringar och tillägg i trafikplanen för Ale kommun som inte är av principiell betydelse.

Björn Järbur Håkan Spång
Kommunchef Administrativ chef
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Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2016-10-12.

· Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2016-08-25, § 87

· Reviderad trafikplan Ale kommun, 2016-06-13

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden
Infrastrukturchef, sektor samhällsbyggnad
Trafikingenjör, sektor samhällsbyggnad

Bakgrund

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt (nollvisionen) i trafiken. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen och en
bättre hälsa uppnås.
I Ale kommun pågår det kontinuerligt ett arbete med små och stora projekt som syftar till att ge
förbättrad trafiksäkerhet. Samtidigt eftersträvas ett effektivt gatunät med god tillgänglighet och
framkomlighet.
För att på ett strukturerat sätt planera och välja inriktning för kommunens transportsystem skall en
trafikplan upprättas vart fjärde år.

I trafikplanen har vägnätet analyserats och det har gjorts en hastighetsplan som med få undantag
ger samma föreslagna hastigheter som föreslogs och skyltades om efter förra trafikplanen.
Hastighetsbegränsningarna är avsedda att ge ökad trafiksäkerhet baserat på krockvåldsprincipen.
De ska även bidra till minskad miljöpåverkan.

En analys av gång-, cykel samt skolvägar har genomförts. Syftet är att öka trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter och visa var det finns konflikter mellan olika trafikslag.
Trafikplanen är begränsad till kommunens tätorter och ett fåtal utpekade vägar och platser utanför
tätorterna.

Samråd har genomförts och trafikplanen har uppdaterats med relevanta förändringar och tillägg.

Förvaltningen är medveten om att trafikplanen har en detaljeringsgrad som till stora delar mer
passar på nämndnivå, med då arbetet framskridit så långt och förvaltningen ser att det inte är helt
enkelt att i detta läge dela upp dokumentet, överlämnas det till kommunfullmäktige för beslut.
Förvaltningen avser att framöver ta fram en trafikstrategi som beslutas av kommunfullmäktige,
varefter samhällsbyggnadsnämnden beslutar om trafikprogram som följer strategin.

Samråd/samverkan

Trafikplanen var ute på samråd mellan 7 mars och 28 mars. Den fanns tillgänglig på
kommunhusen i Alafors och Nödinge samt på kommunens hemsida. Annons om detta fanns i
Alekuriren vecka 10. Begäran om synpunkter har skickats till kommunens nämnder, Trafikverket
och de större vägföreningarna.
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Ekonomisk bedömning/konsekvens

Vid KF:s beslut av trafikplan och hastighetsplan, KF§156; 2011, önskades ett mer detaljerat förslag
beträffande medfinansiering av åtgärder på vägföreningsvägar och att den ekonomiska
omfattningen av åtgärderna ska beskrivas. I den nu föreliggande trafikplanen har en övergripande
kostnadsberäkning gjorts, vilket kan ligga till grund för principer vid prioritering av genomförandet
av åtgärder. Under 2016 avser Infrastrukturenheten att ta fram en 4-årig genomförandeplan för
prioriterade åtgärdsförslag. Dessa avses inrymmas inom befintliga investeringar såsom utbyggnad
av K2020, utbyggnad av GC-vägnätet samt utbyggnad av säkra skolvägar, varav några ytterligare
medel inte kommer att äskas. Kommunen kan också årligen ansöka om ett 50 % stadsbidrag för
genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder hos Trafikverket.

Barnperspektivet

Utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt övriga åtgärder för säkrare trafikmiljö för oskyddade
trafikanter gynnar alla i samhället, men kanske framför allt barnen. Genom att bygga fler gång- och
cykelvägar kan barnen bli mindre beroende av andra för att kunna ta sig tryggt på ett säkert sätt
mellan hem, skola och fritidsaktiviteter.

Miljöperspektivet

I Ale kommuns energi- och klimatplan pekas ökad cykeltrafik och ökad kollektivtrafik ut som
viktiga åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser. För att fler ska kunna känna sig trygga i att
gå till buss och tåg samt cykla så behöver det kännas tryggt och trafiksäkert.

Genom att peka ut och bygga säkra cykelvägar och säkra cykelpassager ges fler möjlighet att cykla
direkt till målpunkten eller till kollektivtrafik för vidare resa. Detta kan innebära färre bilresor vilket
minskar avgaser och buller som i sin tur bidrar till en bättre miljö och en bättre folkhälsa.

Funktionshinderperspektivet

Vid all nybyggnation och ombyggnation av gång- och cykelnätet anpassas passager och korsningar
för att personer med funktionshinder ska kunna ta sig fram.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

Kommunens antagna mål i energi- och klimatplanen anger att det är viktigt att arbetet fortgår med
att bygga gång- och cykelvägar för att få ett sammanhängande GC-nät, men också för att på ett
säkert sätt kunna ta sig till knutpunkter såsom kollektivtrafik, skola och handel.

Förvaltningens bedömning och motivering

Förvaltningen gör ingen annan bedömning än samhällsbyggnadsnämnden.









































































































PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 23 Dnr KS.2019.351

Motion om buss för skolverksamhet - Johnny
Sundling (S)

Sammanfattning

Ärendet utgår.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 9 Dnr KS.2019.351

Motion om buss för skolverksamhet - Johnny
Sundling (S)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning

Johnny Sundling (S) har i motion, inkommen 2019-11-25, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att inköpa en buss och skapa en organisation för
att uppfylla intentionerna i motionen. Det anförs i motionen att kostnaderna för
att transportera elever i skolverksamheten är höga, att det är tidskrävande att
använda reguljär kollektivtrafik samt att en egen transportorganisation skulle
underlätta för skolorna att arrangera olika aktiviteter. Motionären skriver vidare
att "det vore en bättre lösning att kommunen ägde en egen buss samt anställde
en egen busschaufför. Denna transportservice skulle vara tillgänglig via en
enkel bokningstjänst och sedan vara gratis för skolorna. Kostnaden skall ligga
centralt."

Motionen har remitterats till utbildningsnämnden och servicenämnden.
Utbildningsnämnden har, 2020-03-25 § 34, föreslagit kommunfullmäktige att
anta motionen. Servicenämnden har, 2020-03-31 § 36, föreslagit
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Servicenämnden har i sitt yttrande visat att kostnaderna för att genomföra
motionen minst skulle uppgå till 1 180 tkr under de första 5 åren, och då är inte
kostnaderna för drift, service och förvaring beaktade. Det är betydligt dyrare än
de 750 tkr som utbildningsnämnden nu lägger på dessa kostnader. Att, som det
föreslås i motionen, lägga kostnaderna centralt och låta det vara gratis för
skolorna kan leda till att efterfrågan på busstjänster ökar mer än vad som
annars hade bedömts som nödvändigt. Som det får förstås menar motionären
med central finansiering att medel ska budgeteras inom kommunstyrelsen, om
inte hade frågan kunnat hanteras direkt inom utbildningsnämnden.

Förvaltningen bedömer att nuvarande ordning med upphandlade busstjänster
väl fyller det behov som kommunens skolor efterfrågar. Motionen ska därför
avslås.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-04-21
Motion om buss för skolverksamhet - Johnny Sundling (S)
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden, 2020-03-25 § 34
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning
Remissvar från sektor utbildning
Protokollsutdrag från servicenämnden, 2020-03-31 § 36
Tjänsteutlåtande från servicenämnden
Prislista avseende upphandlade busstjänster

Yrkande

Dennis Ljunggren (S) gör följande yrkande för Socialdemokraternas räkning:

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
motionen.

Monica Samuelsson (S) och Sven Engdahl (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens förslag och dels på
Dennis Ljunggrens (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och Vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för Dennis Ljunggrens (S) yrkande.

Beslutet skickas till

För kännedom

Motionären



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(4)
Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2019.351
Datum: 2020-04-21

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 33 00 kommun@ale.se www.ale.se

Administrativ chef Erik Bergman
E-post: erik.bergman@ale.se

Kommunstyrelsen

Motion om buss för skolverksamhet - Johnny Sundling (S)

Johnny Sundling (S) har i motion, inkommen 2019-11-25, föreslagit kommunfullmäktige
besluta att inköpa en buss och skapa en organisation för att uppfylla intentionerna i motionen.
Det anförs i motionen att kostnaderna för att transportera elever i skolverksamheten är höga, att
det är tidskrävande att använda reguljär kollektivtrafik samt att en egen transportorganisation
skulle underlätta för skolorna att arrangera olika aktiviteter. Motionären skriver vidare att "det
vore en bättre lösning att kommunen ägde en egen buss samt anställde en egen busschaufför.
Denna transportservice skulle vara tillgänglig via en enkel bokningstjänst och sedan vara
gratis för skolorna. Kostnaden skall ligga centralt."

Motionen har remitterats till utbildningsnämnden och servicenämnden. Utbildningsnämnden
har, 2020-03-25 § 34, föreslagit kommunfullmäktige att anta motionen. Servicenämnden har,
2020-03-31 § 36, föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen.

Servicenämnden har i sitt yttrande visat att kostnaderna för att genomföra motionen minst
skulle uppgå till 1 180 tkr under de första 5 åren, och då är inte kostnaderna för drift, service
och förvaring beaktade. Det är betydligt dyrare än de 750 tkr som utbildningsnämnden nu
lägger på dessa kostnader. Att, som det föreslås i motionen, lägga kostnaderna centralt och låta
det vara gratis för skolorna kan leda till att efterfrågan på busstjänster ökar mer än vad som
annars hade bedömts som nödvändigt. Som det får förstås menar motionären med central
finansiering att medel ska budgeteras inom kommunstyrelsen, om inte hade frågan kunnat
hanteras direkt inom utbildningsnämnden.

Förvaltningen bedömer att nuvarande ordning med upphandlade busstjänster väl fyller det
behov som kommunens skolor efterfrågar. Motionen ska därför avslås.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Administrativ chef

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2020-04-21
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· Motion om buss för skolverksamhet - Johnny Sundling (S)

· Protokollsutdrag från utbildningsnämnden, 2020-03-25 § 34

· Tjänsteutlåtande från sektor utbildning

· Remissvar från sektor utbildning

· Protokollsutdrag från servicenämnden, 2020-03-31 § 36

· Tjänsteutlåtande från servicenämnden

· Prislista avseende upphandlade busstjänster

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom

Motionären

Bakgrund

Johnny Sundling (S) har i motion, inkommen 2019-11-25, föreslagit kommunfullmäktige
besluta att inköpa en buss och skapa en organisation för att uppfylla intentionerna i motionen.
Det anförs i motionen att kostnaderna för att transportera elever i skolverksamheten är höga, att
det är tidskrävande att använda reguljär kollektivtrafik samt att en egen transportorganisation
skulle underlätta för skolorna att arrangera olika aktiviteter. Motionären skriver vidare att "det
vore en bättre lösning att kommunen ägde en egen buss samt anställde en egen busschaufför.
Denna transportservice skulle vara tillgänglig via en enkel bokningstjänst och sedan vara
gratis för skolorna. Kostnaden skall ligga centralt."

Kommunen har för närvarande upphandlade transporttjänster med tre stycken bussbolag. För
varje upphandlat bolag finns en specificerad prislista som anger priset för vissa utpekade
sträckor men också en timkostnad. En prislista biläggs som underlag och exempel över de
nuvarande faktiska kostnaderna.

Som sektor utbildning redogjort för finns vissa mer eller mindre fasta resor som genomföras av
skolorna i kommunen.

- Transport för elever mellan skolor (för användning av specialsalar).
- Elevaktiviteter, exempelvis skridsko, simhall etcetera.
- Universeum.

Det är för dessa resor som kostnaden uppgår till cirka 750 tkr årligen.

Möjligheten att inom sektor utbildning göra utflykter med elever är självfallet viktig och
behöver beakats i olika utbildningssituationer. Det är dock en fråga för utbildningsnämnden att
disponera sina befintliga resurser för att genomföra bästa möjliga verksamhet, som dem
bedömer.

Det bör i sammanhanget beaktas att en kommunalt ägd buss inte förslår när skolorna ska göra
utflykter. Då kan det krävas flera bussar, om till exempel en hel årskurs ska kunna göra en
utflykt samtidigt. Det innebär att det ändå kommer krävas upphandlade busstjänster.

Samråd/samverkan

Ärendet har ej varit föremål för samråd inom sektor kommunstyrelsen.
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Remissyttrande

Motionen har remitterats till utbildningsnämnden och servicenämnden. Utbildningsnämnden
har, 2020-03-25 § 34, föreslagit kommunfullmäktige att anta motionen. Servicenämnden har,
2020-03-31 § 36, föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen.

I remissvaret från utbildningsnämnden framgår, sammanfattningsvis, att kostnaderna för
elevresor uppgår till knappt 750 tkr. Under barnperspektivet anförs att resor och utflykter kan
bidra till en ökad måluppfyllelse, då det stimulerar nya intryck, lärmiljöer och
inlärningsmetoder. Vidare framförs att "Genom att erbjuda samtliga barn och elever aktiviteter
inom ramen för skoltid tillser kommunen att barn och unga får möjlighet att ta del av kultur och
aktiviteter oavsett bakgrund, uppväxtvillkor och hemförhållanden". I svaret finns också
beräknat en utökning av resandet genom att erbjuda alla elever en resa till Göteborg, per termin.
Det konstateras att de beräknade kostnaderna för att genomföra motionen överstiger de
befintliga kostnaderna.

Servicenämnden remitterades eftersom den verksamhet som efterfrågas i motionen lämpligast
kan organiseras inom servicenämnden. Servicenämnden har beräknat kostnaderna för såväl
investering i en buss som för personalkostnaden men har inte beräknat de återstående
kostnaderna för drift, service och förvaring. Inköpet av en buss beräknas till 2 000 tkr och
kostnaden för 1,5 busschaufför beräknas till drygt 750 tkr. Därtill kommer kostnader för drift,
service och förvaring, kostnader som kräver en fördjupad utredning för att fastställa.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

I motionen anges att kommunen lägger "mycket pengar" på att transportera elever. Sektor
utbildning redovisar att kostnaden för 2019 uppgick till knappt 750 tkr. Kommunen har i
konkurrens upphandlat tre bussbolag som sköter dessa tjänster.

Sektor service har uppskattat kostnaderna för inköp av buss till 2 000 tkr och bedömt att det
krävs minst 1,5 busschaufför till en kostnad om drygt 750 tkr. Med en avskrivningstid på fem år
kostar bussen cirka 430 tkr om året. Det ger en kostnad om 1 180 tkr. Därtill kommer de
kostnadsposter som inte har kalkylerats, men som ändå får bedömas vara betydande. Bussen
ska driftas, få service och behöver förvaras. Det går självfallet att göra en kalkyl över dessa
kostnader, men det förefaller onödigt då det är uppenbart att kostnaderna för en egen buss
kommer att vara betydligt högre än dagens kostnader med upphandlade tjänster.

Enligt motionären ska kostnaden för bussverksamheten ligga centralt och det ska vara gratis för
skolorna att använda bussen. Som det får förstås avser motionären med centralt
kommunstyrelsen. Om kostnaden skulle läggas centralt inom utbildningsnämnden hade frågan
kunnat hanteras i nämnden, vilket den för övrigt kan redan idag. Det kan vara positivt för
utbildningsnämnden, men kommunstyrelsen har att göra en helhetsbedömning och att tillvarata
kommunens ekonomiska ställning. Fria nyttigheter brukar enligt ekonomisk teori leda till
överkonsumtion, i det här fallet finns en risk att efterfrågas fler transporter än vad som hade
varit nödvändigt och efterfrågat om det var förenat med en kostnad.

Barnperspektivet

Förevarande motion påverkar inte möjligheterna för barn att utvecklas, ta del av kultur med
mera. Möjligheterna tillgodoses i nuvarande organisation.
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Miljöperspektivet

Att äga en egen buss jämfört med att hyra in tjänsten är likvärdigt då samma miljöregler gäller.
Ett effektivt resursutnyttjande talar för att inte inköpa en egen buss, då nyttjandegraden kommer
att vara låg jämfört med ett företags möjligheter att använda en buss över dygnet och hela året.

Funktionshinderperspektivet

Egen buss eller inhyrd buss är i princip likvärdigt. Dock finns ju möjligheten att inhyra buss
med speciella funktioner för ändamålet.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

Inga kommunala styrdokument att beakta i ärendet.

Ärendets kommunikationsbehov

Enligt den vanliga rutinen för expediering.

Förvaltningens bedömning och motivering

Det är alldeles självklart av stort värde för elever att kunna lämna sina klassrum för att göra
utflykter till andra orter och besöksmål. Dessutom är det nödvändigt med vissa resor inom
kommunen för att eleverna ska få tillgång till exempelvis simundervisning. Resorna ska, precis
som annan verksamhet som inte hör till kärnverksamheten, anordnas på ett så billigt och enkelt
sätt som möjligt. Om utbildningsnämnden vill genomföra fler resor gäller det att prioritera inom
budget för att skapa det utrymmet. Om den prioriteringen inte görs innebär det att annat
prioriteras högre för att nå nämndens mål.

Förvaltningens uppfattning är att rådande ordning med upphandlade bussbolag väl fyller sin
funktion.

Servicenämnden har i sitt yttrande visat att kostnaderna för att införskaffa och bemanna en egen
buss är betydligt högre än befintliga kostnader samtidigt som kostnaderna för drift, service och
förvaring inte har beräknats. Det talar för att kostnaden är högre än den nu beräknade.

Genom att upphandla varor och tjänster på en större marknad tar kommunen del av den
konkurrens som finns på marknaden och det leder i förlängningen till att kommunen kan få
bättre och billigare tjänster. Det är inget kommunalt kärnuppdrag att bedriva bussverksamhet.

Förvaltningens uppfattning är att motionen ska avslås. De ekonomiska skälen talar starkt för att
upphandla dessa tjänster.
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Verksamhetsutvecklare Linnea Löfström Engdahl
E-post: linnea.lofstrom-engdahl@ale.

Utbildningsnämnden

Remissvar på motion Buss för skolverksamhet

Behovet av resor inom ramen för utbildningen bedöms vara större än vad som idag genomförs.
Sektorn ser positivt på att i högre utsträckning erbjuda barn och elever möjlighet till resor i
grundskola, fritidshem och förskola. Kostanden föreslås inte belasta utbildningsnämnden men då
den överstiger dagens kostnad innebär den en ökning totalt för kommunen.

Sektorn föreslår Utbildningsnämnden att avslå motionen då förslaget inte kan finansieras inom
nuvarande budget.

Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Åsa Ericson Linnéa Löfström-Engdahl

Sektorchef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande 2020-03-24 Remissvar på motion Buss för skolverksamhet

· Remissvar till kommunstyrelsen: Socialdemokraternas motion - Buss för skolverksamhet

· Socialdemokraternas motion: Buss för skolverksamhet

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Kommunstyrelsen
För kännedom

Servicenämnden
Sektorchef utbildning
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Bakgrund

Socialdemokraterna har genom Jonny Sundling (S) har inkommit med en motion som föreslår att
kommunfullmäktige ska besluta att köpa in en buss och anställa en busschaufför. Förslaget
motiveras utifrån att kommunen idag avsätter resurser i form av både tid och pengar för att
transportera elever mellan olika skolor och aktiviteter.

Kostnaden för resor ska enligt motionären placeras centralt och transportservicen vara
bokningsbar och inte belasta skolor vid nyttjande i samband med aktiviteter, såsom utflykter till
ishall, simhall, Universeum eller annat. Bussen ska även användas i samband med transporter av
elever mellan undervisningslokaler som kräver specialsalar.
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Remissvar till kommunstyrelsen:
Socialdemokraternas motion - Buss för skolverksamhet

Socialdemokraterna har genom Johnny Sundling (S) inkommit med en motion som föreslår att
kommunfullmäktige ska besluta om att köpa in en buss samt anställa busschaufför. Förslaget
motiveras utifrån att kommunen lägger omfattande resurser på att transportera elever mellan olika
skolor och aktiviteter. Användandet av reguljär kollektivtrafik bedöms ta både resurser och
undervisningstid i anspråk där externa bussar hyrs till höga kostnader. Kostnaden för resor ska
enligt motionären placeras centralt och transportservicen ska vara bokningsbar och gratis för
skolor att nyttja i samband med resor till aktiviteter såsom ishall, simhall eller Universeum samt
användas i samband med transporter av elever mellan undervisningslokaler i kommunen.

Nedan presenteras kostnader för de resor som motionen avser för föregående år 2019.

Sektor internservice redogör i sitt svar för kostnadsbild över inköp av buss, anställning av chaufför
och övriga administrativa kostnader som tillkommer för bildande av en bussorganisation. Dessa
visas även nedan för en komplett bild.

Slutligen presenteras kostnad för att erbjuda alla barn och elever resor vid två tillfällen per år med
reguljär kollektivtrafik, vilket är ett annat sätt att möjliggöra fler utflykter för barn och elever.

Kostnad för resor mellan specialsalar samt elevaktiviteter beräknat år 2019:

Typ av transport Kostnad 2019

Transport för elever mellan skolor
(för användning av specialsalar)

370 000 kr

Elevaktiviteter

Exempelvis Skridsko, simhall etc.

240 000 kr

Universeum 139 000 kr

Totalt 749 000 kr

Årskurs 2, 5 och 8 utgör prioriterade målgrupper som besöker Universeum en gång per år. Enligt
Ale kommuns avtal erbjuds 1000 besök per år vilket medför att fler elever från andra årskurser kan
besöka Universeum, i mån av plats och resurser för bussresor. Under år 2019 utökades antalet
kostnadsfritt till 1800 platser där endast kostnaden för resor till och från Göteborg tillkommer.
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Kostnad för inköp av buss, anställning av busschaufför och övriga kostnader

Kostnadsberäkning har tagits fram av servicenämnden.

Inköp av buss Ca 2 mkr.

(Avskrivning: 2 000 000 kr / 5 år = 400 000 kr år, lågt räknat. Sedan
tillkommer internränta som för närvarande är 1,5%. Kapitalkostnaden
blir då 400 000 kr avskrivning + 30 000 kr ränta = ca 430 000 kr per år.
Räntan sjunker allteftersom avskrivning sker för räntan beräknas på
nettobeloppet, dvs anskaffningspris minus ackumulerade avskrivningar.
Andra året blir räntan då 24 000 kr, tredje året 18 000 kr osv).

Inköp av buss måste anpassas efter nya miljöregler för buss i
storstadstrafik vilket sannolikt kommer påverka prisbilden. Upphandling
krävs.

Personal Ca 764 kr/år för 1,5 tjänst.

Medarbetare med D-körkort. Kostnaden är beräknad på 1,5 tjänst för att
minimera sårbarhet vid exempelvis sjukdom och semester.
Månadslön: 30 000 kr/mån, lågt räknat.

Administrativ resurs för arbetet med bokningar av transporter. Ca
20% (beräknat på en månadslön på 30 000 kr/mån).

D-körkort krävs inte för övriga transporter inom internservice så
kompetensen saknas för närvarande inom organisationen. Behov av
mer information gällande omfattning av resor för att kunna resurssätta
medarbetare inom ramen för heltidsprojekt krävs.

Användandet av fullstor buss för annan verksamhet inom kommunen är
tveksam då det snarare bedöms finnas ett behov av transportfordon eller
specialutrustade mindre fordon för persontransporter inom ATO.

Service,
drift och
förvaring

Svårt att beräkna kostnad för service, drift och förvaring då kommunen i
dagsläget inte saknar ändamålsenlig lösning för förvaring av fullstor buss.
Service och drift beror på användning och vilken typ av buss som köps
in. Kostnad tillkommer.

Central finansiering Då servicenämnden inte har en budget utan är en köp- och
säljorganisation krävs ett förtydligande varifrån resurser för att
förverkliga motionen skall tillföras.

Utbildningsnämndens kostnader för de resor som motionen avser var under år 2019 totalt 749 000
kronor. Inköp av buss beräknas uppgå till cirka 2 miljoner. Därtill tillkommer personalkostnader
med tillhörande personalkostnad på 764 000 kr per år.

Det innebär att inköp av buss med tillhörande personal och drift överstiger nuvarande kostnad för
kommunen som helhet.
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Barnperspektivet

Att möjliggöra resor och utflykter i enlighet med motionens intention innebär att förskolor och
skolor i högre utsträckning än tidigare får möjlighet att koppla undervisning till andra lärmiljöer
och därmed ge barn och elever nya upplevelser. Att stimulera med nya intryck, variera lärmiljöer
och inlärningsmetoder ger ökade förutsättningar till måluppfyllelse.
I januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Flera av artiklarna i
barnkonventionen handlar om barns kulturella rättigheter och rätten där artikel 31 erkänner
barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Konventionen slår fast att
konventionsstaterna ska ”respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och
konstnärliga livet”. Det innebär bland annat att alla barn har rätt att få ta del av kultur i form av till
exempel konst, musik, teater, dans, film och litteratur.
Att erbjuda möjlighet till kultur och aktiviteter inom ramen för skoltiden är en insats som bidrar till
att främja likvärdighet i skola och förskola. Att utbildningen bedrivs på fler platser i samhället ger
barn och elever chans att upptäcka nya intresseområden, möjligheter och plattformar.
Socioekonomiska förutsättningar påverkar starkt skolframgång, i Sverige såväl som i Ale. Genom
att erbjuda samtliga barn och elever aktiviteter inom ramen för skoltid tillser kommunen att barn
och unga får möjlighet att ta del av kultur och aktiviteter oavsett bakgrund, uppväxtvillkor och
hemförhållanden.

Alternativ kostnadsbild

Nedan presenteras en kostnadsbild för att erbjuda alla barn och elever möjlighet att åka till
Göteborg en gång per termin. I nedanstående kolumn presenteras en beräkning för kostnader för
resor med kollektivtrafik mellan Ale och Göteborg.

Kostnad för att erbjuda elever skolresa till Göteborg en gång per termin

 Resstart och utflyktstid Elever Pris Summa 
1 resa per
termin (25 %)

Kostnad per år

(25%)

Resa 90 min
(Surte, Bohus) 357 41 14 637 10 977 21 955

Resa över 90 min
(Surte, Bohus) 357 82 29 274 21 955 43 911

Resa 90 minuter
(från övriga områden iAle) 1 508 51 76 908 57 681 115 362

Resa över 90 minuter
(från övriga områden i Ale) 1 509 102 153 918 115 438 230 877

  3 731   274 737 206 052 412 105

           

Pedagoger 2 st per klass 311 110 34 200 25 650 51 301

Totalkostnad     308 937 231 703 463 406
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Samråd/samverkan

Ärendet har tagits fram i samverkan med servicenämnden.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Inköp för bildande av en intern bussorganisation med tillhörande personal och drift överstiger
nuvarande kostnad för kommunen som helhet, även då vi utökar antalet resor inom ramen för
skoltid.

Miljöperspektivet

Inköp av en buss ska anpassas efter nya miljöregler för buss i storstadstrafik enligt dagens krav.

Funktionshinderperspektivet

Alla tillgänglighetsbehov tillgodoses idag med nuvarande leverantör och samma krav ska även
ställas på en ny intern bussorganisation. Vid användning av kollektivtrafik ansvarar verksamheten
för att alla barn och elever kan delta på utflykt, oavsett funktionsförmåga.

Sektorns bedömning

Behovet av resor inom ramen för utbildningen bedöms vara större än vad som idag genomförs.
Sektorn ser möjligheter till att påverka barns och elevers utveckling i en positiv riktning genom att
utöka resor i grundskola, fritidshem och förskola.

Sektorns bedömning är att motionen ska avslås då de beräknade kostnaderna för
kommunen överstiger nuvarande kostnader.

Åsa Ericson

Sektorchef



PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-25

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 34 Dnr UBN.2019.331

Remissvar på motion Buss för skolverksamhet

Ärendet

Behovet av resor inom ramen för utbildningen bedöms vara större än vad som
idag genomförs. Sektorn ser positivt på att i högre utsträckning erbjuda barn och
elever möjlighet till resor i grundskola, fritidshem och förskola. Kostanden
föreslås inte belasta utbildningsnämnden men då den överstiger dagens kostnad
innebär den en ökning totalt för kommunen.

Sektorn föreslår Utbildningsnämnden att avslå motionen då förslaget inte kan
finansieras inom nuvarande budget.

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande 2020-03-24 Remissvar på motion Buss för skolverksamhet

· Remissvar till kommunstyrelsen: Socialdemokraternas motion - Buss för
skolverksamhet

· Socialdemokraternas motion: Buss för skolverksamhet

Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande

Under överläggningen framställs tre likalydande yrkanden:

Johnny Sundling (S) yrkar på att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Robert Roos (SD) yrkar på att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Ellinor Gandee (V) yrkar på att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens beslutsförsla, att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen mot yrkandet att nämnden beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen och finner att utbildningsnämnden
beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Votering begärs.



PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-25

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat

Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst avser förvaltningens beslutsförslag, att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.

Nej-röst avser yrande att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
anta motionen.

Omröstning genomförs enligt nedanstående tabell:

Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja-röst Nej-röst Avstår

Johnny Sundling (S) X

Jenny Sandkvist (MP) X

Ingrid Inhammar (S) X

Elinor Gandee (V) X

Lina Bogestad (C) X

Robert Roos (SD) X

Carina Ackerfors (S) X

Johan Bankel (M) X

Susanna Mouvitz (M) X

Sven Nicholaisen (AD) X

Erik Liljeberg (M) X

Summa: 5 6

Beslut

Med 6 nej-röster och 5 ja-röster beslutar utbildningsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att anta motionen om att Ale kommun köper in en buss och
skapar en organisation som uppfyller intentionerna i motionen.

_______

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Kommunstyrelsen
För kännedom

Servicenämnden
Sektorchef utbildning
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E-post: linda.widmark@ale.se

Servicenämnden

Svar på motion: Buss för skolverksamhet.

Socialdemokraterna har genom Jonny Sundling (S) inkommit med en motion som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att köpa in en buss samt anställer en busschaufför. Kostnaden skall
enligt motionen ligga centralt och transportservice skall därefter var gratis för skolan att använda i
samband med aktiviteter, såsom resor till ishall, simhall och Universeum. Bussen skulle även kunna
användas i samband med transporter av elever mellan undervisning som kräver specialsalar.

Utbildningsnämndens kostnader för de resor som tas upp i motionen var år 2019 ca 608 000 kr.
Inköp av buss beräknas till ca 2 miljoner och personalkostnaden till ca 746 000 kr per år.
Kostnad för drift, förvaring samt service är svårt att beräkna i dagsläget.

Förvaltningens bedömning är att motionen skall avslås då de beräknade kostnaderna inte motiverar
de eventuella fördelar en egen buss inklusive busschaufför skulle innebära.

Förvaltningens beslutsförslag till servicenämnden

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Karl-Erik Engström Linda Widmark

Tf sektorchef Stabchef

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande

· Motion om buss för skolverksamhet 2020-03-18

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Sektor kommunstyrelsen
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För kännedom

Sektor utbildning

Bakgrund

Socialdemokraterna har genom Jonny Sundling (S) inkommit med en motion som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att köpa in en buss samt anställer en busschaufför. Kostnaden skall
enligt motionen ligga centralt och transportservice skall därefter var gratis för skolan att använda i
samband med aktiviteter, såsom resor till ishall, simhall och Universeum. Bussen skulle även kunna
användas i samband med transporter av elever mellan undervisning som kräver specialsalar.

Förslaget motiveras utifrån att kommunen idag lägger mycket pengar på att transportera elever
mellan olika skolor och aktivitetsplatser. Detta sker genom användande av reguljär kollektivtrafik,
vilket bedöms tar en stor del av skoldagen i anspråk, eller att bussar hyrs in.

Utbildningsnämndens kostnader för de resor som tas upp i motionen var år 2019 ca 749 000 kr.

Typ av transport Kostnad 2019

Transport för elever mellan
skolor (för användning av
specialsalar)

370 000 kr

Elevaktiviteter

Exempelvis Skridsko, simhall etc.

240 000 kr

Universeum 

139 000 kr

Totalt 749 000 kr

Viktigt att beakta är att skolåret löper augusti till juni inklusive lov under denna tid.
Det skulle under sommaren och lov under skolåret vara mindre behov av bussen samt tillhörande
personal.

Samråd/samverkan

Svaret på motionen har tagits fram i samråd mellan sektor Internservice och sektor utbildning.

Remissyttrande

Har inte bedömts som aktuellt.

Ekonomisk bedömning/konsekvens
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Nedan framkommer de beräknade kostnaderna för förslaget..
För mer exakta siffror krävs upphandling av buss, rekrytering av medarbetare och mer
detaljerat underlag för användandet. Notera att samtliga kostnader är lågt räknade.

Resurs Kostnad

Inköp av buss Ca 2 mkr.

(Avskrivningen 2 000 000 kr / 5 år = 400 000 kr år, lågt
räknat. Sedan tillkommer internränta som för närvarande är
1,5%. Kapitalkostnaden blir då 400 000 kr avskrivning +
30 000 kr ränta = ca 430 000 kr per år. Räntan sjunker
allteftersom avskrivning sker för räntan beräknas på
nettobeloppet, dvs anskaffningspris minus ackumulerade
avskrivningar. Andra året blir räntan då 24 000 kr, tredje året
18 000 kr osv).

Inköp av buss måste anpassas efter nya miljöregler för buss i
storstadstrafik. Detta kommer med största sannolikhet även
påverka prisbilden. Upphandling krävs.

Personal Ca 764 kr/år för 1,5 tjänst.

Medarbetare med D-körkort. Beräknat på 1,5 tjänst för att
minimera sårbarhet vid exempelvis sjukdom och semester.

(Måndagslön på 30 000 kr/mån, lågt räknat).

Det kommer även krävas en administrativ resurs för arbetet
med bokningar av transporter. Ca 20% (beräknat på en
månadslön på 30 000 kr/mån).

D-körkort krävs inte för övriga transporter inom internservice
så kompetensen saknas för närvarande. Behov av mer
information gällande omfattning av resor för att kunna
resurssätta medarbetare inom ramen för heltidsprojekt krävs.

Användandet av fullstor buss för annan verksamhet inom
kommunen är tveksam då det snarare behövs transportfordon
eller specialutrustade mindre fordon för persontransporter
inom ATO.

Service, drift och
förvaring

Svårt att beräkna då kommunen i dagsläget inte har en bra
lösning för förvaring av fullstor buss. Service och drift beror
på användning och vilken typ av buss som köps in. Kostnad
tillkommer.

Central finansiering Då servicenämnden inte har en budget utan är en köp- och
säljorganisation behövs ett förtydligande varifrån resurser för
motionen ska tillföras.
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Barnperspektivet

Perspektivet har beaktats, men bedöms inte tillföra något till ärendet.

Miljöperspektivet

Utgå från kommunens miljömål.

Funktionshinderperspektivet

Utgå från kommunens funktionshinderplan "Ale för alla".

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

I kommunens rese och miljöpolicy påverkar ärendet.

Ärendets kommunikationsbehov

Perspektivet har beaktats, men bedöms inte tillföra något till ärendet.

Förvaltningens bedömning och motivering

Förvaltningens bedömning är att motionen skall avslås då de beräknade kostnaderna inte
motiverar de eventuella fördelar en egen buss inklusive busschaufför skulle innebära.

Skulle motionen bifallas behövs mer detaljerad information, framförallt avseende finansiering
och nyttjandegrad.



Motion om buss för skolverksamhet

Vi lägger idag mycket pengar på att transportera elever mellan olika skolor och
aktivitetsplatser. Detta sker genom att vi antingen använder reguljär kollektivtrafik,
som tar en stor del av skoldagen i anspråk, eller att vi hyr in bussar till höga
kostnader.

Vi anser att det vore en bättre lösning att kommunen ägde en egen buss samt
anställde en egen busschaufför. Denna transportservice skulle vara tillgänglig via
en enkel bokningstjänst och sedan vara gratis för skolorna. Kostnaden skall ligga
centralt.

Denna lösning skulle öka möjligheterna för våra skolor att arrangera olika
aktiviteter. Fler elever skulle kunna använda våra kommunala anläggningar som
exempelvis simhallen och ishallen, men även åka på andra utflykter som
exempelvis Universeum. Tillgången till egen buss skulle även kunna lösa
problemet med att elever måste åka till andra skolor för att få sin undervisning i
vissa ämnen som kräver specialsalar.

Vi yrkar på:

- att kommunfullmäktige beslutar om att Ale kommun köper in en buss och skapar
en organisation som uppfyller intentionerna i denna motion

Johnny Sundling Socialdemokraterna



Prisbilaga, bussresot med chaufftir, dnt: KS.2Ol9.2l4

Priser anges i SEK eklusive moms, alla omkostnader ska ingå i priset"

ALE
$,st-

Busstorlek
Buss I uoo till 20 olatser

Buss II 20 - 58 piatster

Buss III 59 - 80 plaster

Priser till destination ska prissättas tur och retur

Vid beställning av resa där flen av Àle kommuns orte¡ bli¡ uppsamlingspunkt ska den orts pris som ligger längst ifrån destinationen

debiteras för hela resan.

Leverantören ide Fålten

Årskurs F-3 och

Fast pris buss
II

Fast pris buss
IIIResa till destinationResa utgår från

Generellt åker en

skola per ort t.ex

årskurs 4-63 240,00 kr 3 600,00 kf
Skepplanda Universeum

3 600.00 kr

Generellt åker en

skola per ort t.ex

årskurs 4-63 240,00 kr
Ålvängen Llniverseum

3 240.00 kr 3 600,00 kr

GenerelÌt åker en

skola per ort t.ex

ärskurs 4-6
UniverseumÀlafors

Generellt åker en

skola per ort t.ex

årskurs 4-63 240,00 kr 3 600,00 kr
Nol Universeum

3 ó00.00 kf

Generellt åker en

skola per ort t.ex

årskurs 4-63 240,00 kr
Nödinge Universeum

3 240.00 kr 3 600,00 kr

Generellt åker en

skola per ort t.ex

årskurs 4-6
UniverseumBohus

Generellt åker en

skola per ort t.ex

årskurs 4-63 240.00 kf 3 ó00,00 kf
UniverseumSurte

22 680,00 kr 25 200,00 krDELSUMÀ,L\
1 620.00 kr1 ó20,00 krÄlväneen simhallen Skepplanda

1 620,00 kr 1 620,00 kr,{,lafors simhallen Skepplanda
1 620,00 kr 1 620,00 krsimhallen SkepplandaNc¡l

1 620,00 krsimhallen Skeoolanda I 620,00 krBohus
1 620,00 kr 1 620,00 krSurte simhallen Skepplanda

DELSUN'INL\ 8 100,00 kr 8 100,00 kr

5 900.00 kr 6 260,00 krUlricehamn (skrclbacke)Skepplanda
6 2ó0.00 kr5 900,00 kr,\lväneen Ulricehamn (skidbacke)

5 900,00 kr 6 260,00 krUlricehamn (skidbacke)Àlafors
5 900.00 kr 6 260,00 krUlricehamn (skrdbacke)Nol

6 260.00 kr5 900,00 krSurte Ulricehamn (skidbacke)

29 s00,00 kr 31 300,00 krDELSUX{I,L\
År'skurs F-3 och

4-ó åker dessa

fesof1 620,00 kr 1620,00kt
Skepplancla Lödöse N{useum

Årskurs F-3 och
4-6 åker dessa

TCSOf1 620,00 kr I 620,00 kr
Älvängen Lödöse Nluseum

1 620.00 kr

Årskurs F-3 och
4-6 åker dessa

fesof1 620,00 kr
Àlafors Lödiise Nluseum

I 620.00 k-r 1 620,00 kr

Årskrus F-3 och
4-6 åker clessa

fes()f
Lödöse NluseumNol

1 620.00 kr 1 620,00 kr

Årskurs F-3 och
4-6 åker dessa

fesor
Lödcise NluseumNöclinge

1 620,00 kr 1 620,00 kr
Surte Lödöse Nluseum åker dessa

itt( 1Üø



DELSUX,INL\ 9 72O,OO kr 9 720,00 kr

Skeoolanda Stenungsund centmm 1 000,00 kr 1 000.00 kf

Älvänqen Stenungsund centrum 1 000,00 kr 1 000,00 kr

,{,lafors Stenunssund centfllm 1 000,00 kr 1 000.00 kr

Surte Stenungsund centrum 1 000,00 kr 1 000,00 kr

DELSUMIvL\ 4 000,00 kr 4 000,00 kr

SkepÞlanda Borås Stadsr¡arksbadet 5 900,00 kr ó 260,00 kr

Ålvän{¡en Bo¡ås Stadsparksbadet 5 900,00 k.t 6 2ó0,00 kr

Àlafors Borås Stadsparksbadet 5 900,00 kr 6 260.00 kr

Nol Borås Stadsparksbadet 5 900,00 kr ó 260,00 kf

Nödinse Borås Stadsparksbadet 5 900.00 kr ó 260,00 kf

Surte Borås Stadsparksbadet 5 900,00 kf ó 260,00 kr

DELSUÀ,ÍT,T,\ 35 400,00 kr 37 560,00 kr

Skepplanda Ekhagens forntidsby, Falköping
6 120,00 kf 6 620,00 kt

Å¡skurs F-3 r¡ch

4-6 åker dessa

fesof

,\1vängen Ekhagens forntidsby, Falköping
6 120,00 kr 6 620,00 kr

Årskurs F-3 och
4-6 åker dessa

fesof

,\lafors Ekhagens forntidsby, Falköping
6 120,00 kJ 6 620,00 kr

Årskurs F-3 och
4-6 åker dessa

fesoï

No1 Ekhagens forntidsby, Falkoping
6 120,00 kr 6 620,00 kf

Årskurs F-3 och
4-6 åker dessa

fesof

Nödinge Ekhagens forntidsby, Falköping
6 120,00 kf 6 620.00 kr

Årskurs F-3 och
4-6 åker dessa

fesof

Bohus Ekhagens fornúdsby, Falköping
6 120,00 kr 6 620,00 kr

,\rskurs tr-3 och
4-6 åker dessa

TCSOT

Surte Ekhagens forntidsby, Falköping
6 120,00 lí' 6 620,00 kI

Årskurs F-3 och
4-6 åker dessa

fCSOI

DELSUN,ÍI,LÀ 42 840,00 kr 46 340,00 kr

Skepplanda Iennvlund 3 240,00 k-r 3 600,00 l<r'

Ä1vänqen Tennvluntl 3 240,00 kr 3 600.00 kr

Àlafors Jennylund 3 240,00kr 3 ó00,00 kf

Nödinge Jennyluncl 3 240,00 kr 3 ó00,00 kr

DELSUtrflvf,\ 12 960,00 kr 14 400,00 kr

TOTALSUMMA 16s 200,00 kr L76 620,00 kr

Prisuppgift för avrop i förväg ftir ei bestämd destination lämnas som ett
pris per timma inklusive chaufför för en buss. Framkömingskostnad ska

ingå i priset.

xRestid = inklude¡ar buss* förare och f¡amkörningsavgilt

*Väntetrd = trd då fönte vä¡t¿¡ på återresa, dvs. clå bussen ej är i bruk

ToÍal anùødssamma = totahumma dutinationer (bur II och III) + üutildeirrysþris

{Jtuàrdeingtpir = pisf tinna rutid +
pi:/ linna uànreid * 10

Busstorlek Pris/timma restid*
Pr¡s/timma

väntetid*
Totalsumma Uwärderingspris

Buss I 550,00 kr 550,00 kr

Buss II 950.00 k{ 9s0,00 kr

Buss III I 050,00 kr 1 050,00 kr

2 550,00 kr 2 550.00 kr 5 100,00 kr

392 820,00l<fTOTÂL ÄNBUDSSUMMÀ
timna ruÍid och îimma

rttt



PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 36 Dnr SN.2019.45

Remissvar, motion om buss för skolverksamhet

Socialdemokraterna har genom Jonny Sundling (S) inkommit med en motion som
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att köpa in en buss samt anställer en
busschaufför. Kostnaden skall enligt motionen ligga centralt och transportservice
skall därefter var gratis för skolan att använda i samband med aktiviteter, såsom
resor till ishall, simhall och Universeum. Bussen skulle även kunna användas i
samband med transporter av elever mellan undervisning som kräver specialsalar.

Utbildningsnämndens kostnader för de resor som tas upp i motionen var år 2019
ca 608 000 kr.
Inköp av buss beräknas lågt till ca 2 miljoner och personalkostnaden till minst ca
746 000 kr per år.
Tillkommande kostnader för drift, förvaring samt service är svårt att beräkna i
dagsläget.
Förvaltningens bedömning är att motionen skall avslås då de beräknade
kostnaderna inte motiverar de eventuella fördelar en egen buss inklusive
busschaufför skulle innebära.

Beslutsunderlag

Handlingar

· Motion från Jonny Sundling (S)

· Tjänsteutlåtande Remisssvar- motion om buss för skolverksamhet.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Yrkande 1

Andrée Storm (S): Ärendet återremitteras för att:

1. Ta fram några konkreta kostnadsalternativ för  inköp av bussar i olika
storlekar

2. Ta fram några konkreta kostnadsalternativ för leasing av bussar i olika
storlekar

3. Ta fram aktuella priser för att hyra buss inklusive chaufför

4. Ta fram aktuella priser för utbildning för busskörkort



PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Yrkande 2
Lennart Dahl (C):
Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på de båda yrkandna och finner att
servicenämnden beslutar att anta Lennart Dahls(C) yrkande.

Beslut

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Vi anser att motionens intention är god, men att de uppenbara fördelarna
givetvis måste ställas mot de kostnader som kommer att uppstå. Då de
ekonomiska och praktiska aspekterna är otillräckligt utredda anser vi att
kommunfullmäktige får en begränsad möjlighet att fatta ett väl avvägt beslut.

Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss mot det fattade beslutet att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen till förmån för förslaget att
återremittera ärendet för vidare utredning.

Andrée Storm (S)

Bengt Lundberg (S)

___



PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(1)
Sektor arbete, trygghet och omsorg

Diarienummer: OAN.2020.42
Datum: 2020-10-22

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

Systemförvaltare Annika Johansson
E-post: annika.johansson5@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 3 2020

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 omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens skyldighet.

Under kvartal 3 2020, 2020-07-01 till 2020-09-30, har två nya beslut rapporterats in som ej
verkställda inom tre månader. Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har två verkställts,
inget har avslutats utan verkställighet och tio beslut är fortsatt ej verkställda.

Statistikrapport med bilagor skickas efter beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden till
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att notera rapporten samt att den tillställs
kommunfullmäktige samt kommunrevisionen.

Annika Johansson Mattias Leufkens

Systemförvaltare Administrativ chef

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2020-10-22.

· Statistikrapport Ej verkställda beslut LSS, kvartal 3 2020, 2020-10-20.

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom

Kommunfullmäktige

Kommunrevisorer



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(1)
Sektor arbete, trygghet och omsorg

Diarienummer: OAN.2020.42
Datum: 2020-08-20

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

Systemförvaltare Annika Johansson
E-post: annika.johansson5@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 2 2020

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 omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens skyldighet.

Under kvartal 2 2020, 2020-04-01 till 2020-06-30, har fyra nya beslut rapporterats in som ej
verkställda inom tre månader. Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har ett verkställts, ett
har avslutats utan verkställighet och åtta beslut är fortsatt ej verkställda.

Statistikrapport med bilagor skickas efter beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden till
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att notera rapporten samt att den tillställs
kommunfullmäktige samt kommunrevisionen.

Annika Johansson Mattias Leufkens

Systemförvaltare Administrativ chef

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2020-08-20.

· Statistikrapport Ej verkställda beslut LSS, kvartal 2 2020, 2020-08-20.

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom

Kommunfullmäktige

Kommunrevisorer



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7)
Sektor arbete, trygghet och omsorg

Diarienummer: OAN.2020.42
Datum: 2020-10-20

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

Administratör Annika Johansson
E-post: annika.johansson5@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
kvartal 3 2020

Rapporteringstillfälle: 2020-10-20
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 3 2020 (från och med
2020-07-01 till och med 2020-09-30).

För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut i kvartal 3, ska besluten vara tagna
inom perioden 2020-04-01 till och med 2020-06-30.

Antal ej verkställda
beslut

2 Varav antal som gäller insatser
till:
Fyra beslut bostad med särskilt
stöd och service, LSS.

Kvinnor: 1

Män: 1

Specificering av nya beslut som inte är verkställda inom tre månader

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

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.

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.



2(7)

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

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

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut, enligt
9 § LSS, som verkställts

Beslut
nr.

Beslutdatum Typ av bistånd Verksamhet Verkställighet

1334009 2020-03-13 Boende för barn
och ungdomar,
LSS

Funktionshinder 2020-08-18 Den
enskilde kommer att
erbjudas köpt plats
utanför Ale kommun.
Studiebesök på olika
boenden pågår, process
kring placering har
pågått sedan mars 2020.

2020-10-19 Den
enskilde har flyttat in på
köpt plats i annan
kommun 2020-10-01

1307759 2018-12-03 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionshinder 2019-01-29 Erbjuden
boende 2018-12-06,
tackat ja 2018-12-17,
tackat nej 2019-01-29.

2019-04-26 Erbjuden
extrernt boende 2019-
04-24, tackat ja 2019-04-
25, tackat nej 2019-04-
26.

2019-05-28 Den
enskilde väljer att flytta
hem till anhörig i väntan
på nytt erbjudande om
boende.

2020-01-10 I nuläget
finns inget boende att
erbjuda.

2020-04-22 Den
enskilde valde att söka
annan insats för att bo
kvar på Spinneriet. Det
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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boendet blev ej aktuellt
och den enskilde erbjöds
köpt plats men tackade
nej. Den enskilde
förmedlar via
biståndsenheten att hen
vill bo kvar i Ale
kommun med insats
boendestöd hos anhörig i
väntan på boende.

2020-08-18 Den
enskilde har erbjudits
köpt plats, tackat ja,
planerad inflytt 2020-09-
01.

2020-10-19 Den
enskilde har flyttat in på
köpt plats 2020-09-01

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.

1312323 2019-02-22 Bostad med
särskilt stöd
och service för
vuxna, LSS

Funktionshinder 2019-08-06 Den enskilde har
blivit erbjuden boende 2019-04-
01, väljer att tacka nej.

2019-10-17 Saknas ledig lämplig
boendeplats att erbjuda den
enskilde.

2020-01-09 Saknas lämplig ledig
boendeplats att erbjuda.

2020-04-22 Saknas lämplig ledig
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boendeplats att erbjuda.

2020-08-18 Dialog med god man
vid flera tillfällen. Den enskilde
vill inte att Ale kommun söker
plats i annan kommun, vill
avvakta lämplig boendeplats i
kommunen.

2020-10-19 Den enskilde erbjuds
plats på gruppbostad och tackar
Ja. Planerad inflyttning 2020-11-
01

1314031 2019-03-08 Kontaktperson
LSS

Funktionshinder 2019-08-05 Verksamheten söker
lämplig uppdragstagare, men har
svårt att rekrytera nya
kontaktpersoner.

2019-10-17 Verkställigheten
söker lämplig uppdragstagare.

2020-01-15 Finns tilltänkt
kontaktperson, ännu ej verkställt.

2020-04-15 Erbjudande om
kontaktperson är lämnat 2020-01-
15, den enskilde har ännu inte
återkopplat. Verksamheten har
vid flera tillfällen sökt den
enskilde utan resultat.

2020-08-19 Koordinator har vid
flera tillfällen sökt den enskilde
utan att få kontakt, för att få svar
på lämnat förslag.

2020-10-19 Koordinator har vid
flera tillfällen sökt den enskilde
utan att få kontakt, för att få svar
på lämnat förslag.

1309757 2019-01-11 Kontaktperson
LSS

Funktionshinder 2019-08-05 Verksamheten söker
lämplig uppdragstagare, men har
svårt att rekrytera nya
kontaktpersoner.

2019-10-17 Verksamheten söker
lämplig uppdragstagare.

2020-01-15 Finns tilltänkt
kontaktperson, ännu ej verkställt.

2020-04-22 Verksamheten har
utan framgång försökt att nå den
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enskilde vid flera tillfällen för
erbjudande om tilltänkt
kontaktperson.

2020-08-19 Koordinator har
försökt att nå den enskilde med
förslag på kontaktperson utan
resultat. Har även försökt att nå
anhöriga för att få kontakt.
Verksamheten fortsätter att söka
den enskilde.

2020-10-10 Verksamheten har
försökt att lämna erbjudande till
den enskilde, men ej lyckats nå
vederbörande.

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.

1330231 2019-12-16 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 ledig plats i Ale
kommun. Den enskilde har 2020-
08-11 erbjudits köpt placering
utanför kommunen, men har valt
att tacka nej, vill avvakta
placering inom kommunen.

2020-10-19 Den enskilde har
blivit erbjuden boendeplats i
kommunen och tackat ja.
Planerad inflytt i november
månad, väntar på pågående
renovering av lägenheten.
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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.

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.

1336826 2020-03-24 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionshinder 2020-08-18 Saknas ledig lämplig
boendeplats. Den enskilde bor på
korttidsvistelse inom kommunen
i väntan på permanent
boendeplats.

2020-10-19 Den enskilde kan
eventuellt tänka sig bostad i
Göteborg. Nytt samtal om extern
plats planeras.

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



7(7)

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

att han 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.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6)
Sektor arbete, trygghet och omsorg

Diarienummer: OAN.2020.42
Datum: 2020-08-20

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

Administratör Annika Johansson
E-post: annika.johansson5@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
kvartal 2 2020

Rapporteringstillfälle: 2020-08-20
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 2 2020 (från och med
2020-04-01 till och med 2020-06-30).

För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut i kvartal 2, ska besluten vara tagna inom
perioden 2020-01-01 till och med 2020-03-31.

Antal ej verkställda
beslut

4 Varav antal som gäller insatser till:
Fyra beslut bostad med särskilt
stöd och service, LSS.

Kvinnor: 1

Män: 3

Specificering av nya beslut som inte är verkställda inom tre månader

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

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.

1336826 2020-03-24 Bostad med särskild
service för vuxna, LSS

Funktionshinder 2020-08-18 Saknas ledig
lämplig boendeplats. Den
enskilde bor på
korttidsvistelse inom
kommunen i väntan på
permanent boendeplats.

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



2(6)

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

erbjudas alternativt boende.
Den enskilde har andra
insatser i väntan på att
beslutet kan verkställas.

1334009 2020-03-13 Boende för barn och
ungdomar, LSS

Funktionshinder 2020-08-18 Den enskilde
kommer att erbjudas köpt
plats utanför Ale kommun.
Studiebesök på olika boenden
pågår, process kring placering
har pågått sedan mars 2020.

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

1299459 2018-06-28 Biträde av
kontaktperson,
LSS

Funktionshinder 2020-05-04
Avslutat utan
verkställande

2018-10-08
Verksamheten söker
lämplig
kontaktperson.
Annonsering och
affischering pågår för
att rekrytera nya
kontaktpersoner.

2019-01-22 Den
enskilde har särskilt
önskemål, vilket
verksamheten har
svårt att tillgodose.

2019-04-10
Verksamheten saknar
fortfarande lämplig
kontaktperson.

2019-08-05
Verksamheten saknar
fortfarande lämplig
kontaktperson.

2019-10-17
Verkställigheten
söker fortfarande
efter lämplig
kontaktperson.

2020-01-28 Finns
tilltänkt
kontaktperson, ännu
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ej verkställt.

2020-04-28 Tilltänkt
kontaktperson finns,
men har valt att
avvakta med hänsyn
till den pågående
coronapandemin.
Erbjudande ges så
snart
smittskyddssituatione
n medger det.

2020-05-04 Den
enskilde har återtagit
ansökan, har andra
insatser som fungerar
bra.

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut, enligt
9 § LSS, som verkställts

Beslut
nr.

Beslutdatum Typ av bistånd Verksamhet Verkställighet

1317896 2019-04-24 Boende för barn
och ungdomar,
LSS

Funktionshinder 2020-04-22 Den enskilde
har fått erbjudande om
plats 2019-05-06, med
planerad inflytt september
2019, tackat ja till
erbjudandet. Anhörig har
fördröjt inflyttningen.
Den enskilde och anhörig
har bekräftat att man vill
ha platsen och
inskolningsprocess pågår.
Den enskilde har ännu
inte flyttat in men platsen
är fortfarande aktuell.

2020-06-03 Den enskilde
har flyttat in på aktuell
boendeplats.
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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.

1312323 2019-02-22 Bostad med
särskilt stöd och
service för
vuxna, LSS

Funktionshinder 2019-08-06 Den enskilde har blivit
erbjuden boende 2019-04-01,
väljer att tacka nej.

2019-10-17 Saknas ledig lämplig
boendeplats att erbjuda den
enskilde.

2020-01-09 Saknas lämplig ledig
boendeplats att erbjuda.

2020-04-22 Saknas lämplig ledig
boendeplats att erbjuda.

2020-08-18 Dialog med god man
vid flera tillfällen. Den enskilde vill
inte att Ale kommun söker plats i
annan kommun, vill avvakta
lämplig boendeplats i kommunen.

1314031 2019-03-08 Kontaktperson
LSS

Funktionshinder 2019-08-05 Verksamheten säker
lämplig uppdragstagare men har
svårt att rekrytera nya
kontaktpersoner.

2019-10-17 Verkställigheten söker
lämplig uppdragstagare.

2020-01-15 Finns tilltänkt
kontaktperson, ännu ej verkställt.

2020-04-15 Erbjudande om
kontaktperson är lämnat 2020-01-
15, den enskilde har ännu inte
återkopplat. Verksamheten har vid
flera tillfällen sökt den enskilde
utan resultat.

2020-08-19 Koordinator har vid
flera tillfällen sökt den enskilde
utan att få kontakt, för att få svar
på lämnat förslag.
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1309757 2019-01-11 Kontaktperson
LSS

Funktionshinder 2019-08-05 Verksamheten söker
lämplig uppdragstagare men har
svårt att rekrytera nya
kontaktpersoner.

2019-10-17 Verksamheten söker
lämplig uppdragstagare.

2020-01-15 Finns tilltänkt
kontaktperson, ännu ej verkställt.

2020-04-22 Verksamheten har
utan framgång försökt att nå den
enskilde vid flera tillfällen för
erbjudande om tilltänkt
kontaktperson.

2020-08-19 Koordinator har
försökt att nå den enskilde med
förslag på kontaktperson utan
resultat. Har även försökt att nå
anhöriga för att få kontakt.
Verksamheten fortsätter att söka
den enskilde.

1307759 2018-12-03 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionshinder 2019-01-29 Erbjuden boende
2018-12-06, tackat ja 2018-12-17,
tackat nej 2019-01-29.

2019-04-26 Erbjuden extrernt
boende 2019-04-24, tackat ja 2019-
04-25, tackat nej 2019-04-26.

2019-05-28 Den enskilde väljer att
flytta hem till anhörig i väntan på
nytt erbjudande om boende.

2020-01-10 I nuläget finns inget
boende att erbjuda.

2020-04-22 Den enskilde valde att
söka annan insats för att bo kvar
på Spinneriet. Det boendet blev ej
aktuellt och den enskilde erbjöds
köpt plats men tackade nej. Den
enskilde förmedlar via
biståndsenheten att hen vill bo
kvar i Ale kommun med insats
boendestöd hos anhörig i väntan
på boende.

2020-08-18 Den enskilde har
erbjudits köpt plats, tackat ja,
planerad inflytt 2020-09-01.
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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.

1330231 2019-12-16 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 ledig plats i Ale kommun.
Den enskilde har 2020-08-11
erbjudits köpt placering utanför
kommunen men har valt att tacka
nej, vill avvakta placering inom
kommunen.

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.



PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-09-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

OAN § 91 Dnr OAN.2020.42

Ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 2 2020

Ärendet

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 omsorgs-
och arbetsmarknadsnämndens skyldighet.

Under kvartal 2 2020, 2020-04-01 till 2020-06-30, har fyra nya beslut rapporterats
in som ej verkställda inom tre månader. Av tidigare rapporterade ej verkställda
beslut har ett verkställts, ett har avslutats utan verkställighet och åtta beslut är
fortsatt ej verkställda.

Statistikrapport med bilagor skickas efter beslut i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Beslutsunderlag

Handlingar

Tjänsteutlåtande Ej verkställda beslut LSS, kvartal 2 2020 2020-08-20

Statistikrapport Ej verkställda beslut LSS, kvartal 2 2020 2020-08-20

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att notera rapporten samt att
den tillställs kommunfullmäktige samt kommunrevisionen.

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.



PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-09-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslut

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att notera rapporten samt att
den tillställs kommunfullmäktige samt kommunrevisionen.

___

Beslutsexpediering

För kännedom

Kommunfullmäktige

Kommunrevisorer



PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-12-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

OAN § 150 Dnr OAN.2020.42

Ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 3 2020

Ärendet

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 omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens skyldighet.

Under kvartal 3 2020, 2020-07-01 till 2020-09-30, har två nya beslut
rapporterats in som ej verkställda inom tre månader. Av tidigare rapporterade ej
verkställda beslut har två verkställts, inget har avslutats utan verkställighet och
tio beslut är fortsatt ej verkställda.

Statistikrapport med bilagor skickas efter beslut i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Beslutsunderlag

Handlingar

Tjänsteutlåtande Ej verkställda beslut LSS, kvartal 3 2020 2020-10-22

Statistikrapport Ej verkställda beslut LSS, kvartal 3 2020 2020-10-20

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att notera rapporten samt att
den tillställs kommunfullmäktige samt kommunrevisionen.

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.



PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-12-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslut

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att notera rapporten samt att
den tillställs kommunfullmäktige samt kommunrevisionen.

___

Beslutsexpediering

För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevisorer



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(1)
Sektor arbete, trygghet och omsorg

Diarienummer: OAN.2020.41
Datum: 2020-08-20

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

Administratör Annika Johansson
E-post: annika.johansson5@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453),
SoL, kvartal 2 2020

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 omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
skyldighet.

Under kvartal 2, 2020-04-01 till och med 2020-06-30, har fem nya beslut rapporterats in som ej är
verkställda inom tre månader.

Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har tre beslut verkställts och ett beslut
har avslutats utan verkställighet. Arton beslut är fortsatt ej verkställda. Se statistikrapport, daterad
2020-08-20, för mer information.

Statistikrapport med bilagor skickas efter beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden till
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att notera rapporten samt att den tillställs
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Annika Johansson Mattias Leufkens

Systemförvaltare Administrativ chef

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2020-08-20.

· Statistikrapport Ej verkställda beslut SoL, kvartal 2 2020, 2020-08-20.

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevisorer



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(8)
Sektor arbete, trygghet och omsorg

Diarienummer: OAN.2020.41
Datum: 2020-08-20

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

Handläggare Annika Johansson
E-post: annika.johansson5@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, kvartal 2 2020

Rapporteringstillfälle: 2020-08-20
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 2 2020 (från och med
2020-04-01 till och med 2020-06-30).

För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut i kvartal 2, ska besluten vara tagna under
perioden 2020-01-01 till och med 2020-03-31.

Antal ej verkställda beslut
Äldreomsorg

3 Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 3
Män: 0

Antal ej verkställda beslut
Funktionshinder (SoL)

0 Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 0
Män: 0

Antal ej verkställda beslut
Individ- och familjeomsorg

2 Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 2
Män: 0

Specificering av nya beslut som inte är verkställda inom tre månader

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

1332985 2020-02-04 Dagverksamhet Äldreomsorg 2020-07-07 Sonen har avböjt
deltagande i dagverksamhet
för den enskilde på grund av
risk för Corona-smitta. Ny
kontakt tas hösten 2020.

1333279 2020-02-10 Familjehem Individ och
familjeomsorgen

2020-07-07 Verksamheten har
inte hittat lämplig
uppdragstagare.

1333730 2020-01-22 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

2020-07-07 Verksamheten
söker lämplig uppdragstagare.
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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.

1331301 2020-01-09 Särskilt boende Äldreomsorg 2020-07-07 Anhöriga har
tackat nej till erbjudande om
boende på grund av rådande
Corona-pandemi med
besöksförbud, väljer att själva
ta hand om den enskilde i
väntan på ändrade
smittorisker.

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL, som nu har blivit verkställda eller avslutade.

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Verkställighet Kommentar

1325106 2019-09-24 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorg

2020-08-20
Beslutet
verkställt

2020-01-31
Verksamheten har
ännu inte hittat någon
lämplig
uppdragstagare.

2020-04-21 Vid
närmare genomgång
av ärendet går att
utläsa att det finns
flera personer i
nätverket.
Socialsekreterare på
familjehemsenheten
behöver utforska det
ytterligare. Förslag av
Västbus möte
gällande den enskildes
helhetssituation.

2020-08-19 Förslag
på kontaktfamilj
framkommer 2020-
07-07, beslutet
verkställs från 2020-
08-20.

1323277 2019-08-21 SoL
Trygghetslarm

Äldreomsorg 2020-07-08
Beslutet
verkställt

2020-01-17 Besök
hos den enskilde för
installation av
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trygghetslarm. 2019-
09-10, men
installationen är inte
möjlig då den
enskilde inte har
någon nyckel att
lämna till
verksamheten.
Regelbunden kontakt
finns med den
enskilde angående
installation av
trygghetslarm.

2020-04-15 Nytt
försök till att
installera larm, den
enskilde har fortsatt
ingen nyckel att
lämna.

2020-07-08 Larmet
installeras och den
enskilde lämnar
nyckel till bostaden.

1325844 2019-10-03 Särskilt boende Äldreomsorg 2020-08-11
Beslutet
avslutat utan
verkställan

2020-04-14 Saknas
ledig bostad. Bor på
boende i Göteborg.

2020-08-11 Den
enskilde har genom
anhöriga återtagit
ansökan.

1320831 2019-06-27 Kontaktfamilj Individ och
familjeomsorgen

2020-05-20
Beslutet
verkställt

2020-04-21 Finns
förslag på
kontaktfamilj,
familjen har varit
utomlands och
ärendet har dragit ut
på tiden.
Kontaktfamiljen åter
hemma i Sverige och
utredningen
fortsätter.

2020-05-20 Beslutet
verkställt.
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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

1309675 2019-01-10 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

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.

1314042 2019-03-11 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

2019-07-17 Resursbrist
verksamheten söker lämplig
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.

1314043 2019-03-11 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

2019-07-17 Resursbrist
verksamheten söker lämplig
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
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och familjerättsenheten behöver
utforska nätverket ytterligare.

2020-07-07 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.

1317360 2019-05-13 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

2019-10-17 Tilltänkt kontaktfamilj
tackat nej. Verksamheten söker
efter annan lämplig uppdragstagare.

2020-01-15 Verksamheten söker
efter lämplig uppdragstagare.

2020-04-21 Föreslagen
kontaktfamilj kunde ej ta
uppdraget. Finns förslag på
kontaktfamilj som kan ta uppdraget
efter att coronasituationen är över.
Förslag till socialsekreterare att
bevilja kontaktperson i avvaktan på
att beslut om kontaktfamilj kan
verkställas. Finns ev två olika
förslag på kontaktperson.

2020-08-19 Beslut om
kontaktfamilj ännu inte verkställt.
Den enskilde har fått beslut om
kontaktperson som är verkställt i
väntan på att lämplig kontaktfamilj
hittas.

1320479 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 ytterligare.

2020-07-07 Lämplig
uppdragstagare ännu ej funnen.

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
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utforska nätverket ytterligare.

2020-07-07 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.

1329247 2019-11-28 Avlösning i
hemmet

Funktionshinder
(SoL)

2020-04-22 Utförarenheten har
inte lyckats hitta personal med
lämplig kompetens. Den enskilde
isolerar sig på grund av rådande
pandemi och önskar i dagsläget ta
emot någon avlösare.

2020-08-19 Saknas beslut om
Egenvård, process gällande detta är
igång.

1329203 2019-11-28 Särskilt boende Äldreomsorg 2020-04-14 Saknas ledig bostad.
Bor på boende i Göteborg.

2020-07-07 Den enskilde bor på
särskilt boende i Göteborg och har
därmed sina grundläggande behov
tillgodosedda. Risken för
smittspridning av Corona-virus är
anledning till att inte erbjuda plats
under rådande omständigheter.

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 enskildehar redan plats på
särskilt boende och har i stort sett
sina behov tillgodosedda, därmed
inte prioriterad för flytt med
pågående Corona-pandemi.

1328480 2019-08-30 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorg

2020-01-31 Verksamheten söker
efter lämplig uppdragsagare.

2020-04-21 Kontaktfamilj utredd
och matchad mot den enskildes
behov. Kommer föreslås för
socialsekreterare så att
uppstartsmöte kan bokas.

2020-08-19 Beslutet verkställs
2020-05-14 med föreslagen
kontaktfamilj. 2020-06-15 avbryts



7(8)

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

verkställigheten då det inte fungerat
tillfredsställande. Verksamheten
söker efter ny lämplig
uppdragstagare.

1329568 2019-12-04 Särskilt boende Äldreomsorg 2020-04-14 Saknas ledig bostad.
Bor på boende i Kungälv.

2020-07-07 Den enskilde bor på
särskilt boende i Kungälvs
kommun och har därmed sina
grundläggande behov
tillgodosedda. Att förhindra
smittspridning under rådande
Corona-pandemi har därför gjort
att inget nytt boende har erbjudits.

1327951 2019-11-08 Särskilt boende Äldreomsorg 2020-04-14 Den enskilde blev
erbjuden boende på Klockarängen
2020-01-16 och tackade nej 2020-
01-24. Flyttade 2020-01-16 till
boende i Göteborg men vill stå
kvar i kö.

2020-04-15 Nytt erbjudande till
Björkliden. Den enskilde har ännu
inte svarat.

2020-07-07 Den enskilde önskar
bo på specifikt boende i
kommunen.

1330263 2019-12-17 Särskilt boende Äldreomsorg 2020-04-14 Saknas ledig bostad.
Bor på boende i Göteborg.

2020-07-07 Den enskilde bor på
särskilt boende i Göteborgs
kommun och har därmed sina
grundläggande behov
tillgodosedda. Risken för
smittspridning i samband med
Corona-pandemin har gjort att
inget boende har erbjudits. Den
enskilde kommer att erbjudas
boende då nya riktlinjer finns
utifrån smittorisk.

1332172 2019-12-17 Kontaktfamilj Individ och
familjeomsorgen

2020-04-21 Lämplig
uppdragstagare saknas. Ärendet
utreds ytterligare för att säkerställa
hur behoven ser ut.

2020-07-07 Verksamheten har inte
funnit lämplig uppdragstagare.

1337173 2019-10-11 Kontaktfamilj Individ och 2020-04-21 Lämplig
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familjeomsorgen uppdragstagare saknas. Familjen är
ej längre boende i Ale kommun.

2020-07-07 Den enskilde har flyttat
från kommunen.

1337090 2019-10-11 Kontaktfamilj Individ och
familjeomsorgen

2020-04-21 Lämplig
uppdragstagare saknas. Familjen är
ej längre boende i Ale kommun.

2020-07-07 Den enskilde har flyttat
från kommunen.

1334723 2019-10-10 Kontaktperson Individ och
familjeomsorgen

2020-04-16 Saknar lämplig
uppdragstagare.

2020-07-07 Förslag på
uppdragstagare lämnat till
socialsekreterare 2020-06-16.
Socialsekreterare har sökt mamman
men ännu ej fått svar. Möte ska
bokas för uppstart av insats.



PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-09-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

OAN § 90 Dnr OAN.2020.41

Ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2020

Ärendet

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 omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens skyldighet.

Under kvartal 2, 2020-04-01 till och med 2020-06-30, har fem nya beslut
rapporterats in som ej är verkställda inom tre månader.

Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har tre beslut
verkställts och ett beslut har avslutats utan verkställighet. Arton beslut är fortsatt
ej verkställda. Se statistikrapport, daterad 2020-08-20, för mer information.

Statistikrapport med bilagor skickas efter beslut i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Beslutsunderlag

Handlingar

Tjänsteutlåtande Ej verkställda beslut SoL, kvartal 2 2020 2020-08-20

Statistikrapport Ej verkställda beslut SoL, kvartal 2 2020 2020-08-20

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att notera rapporten samt att
den tillställs kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

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.



PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-09-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslut

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att notera rapporten samt att
den tillställs kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

___

Beslutsexpediering

För kännedom

Kommunfullmäktige

Kommunrevisorer



PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-12-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

OAN § 149 Dnr OAN.2020.41

Ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3 2020

Ärendet

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 omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens skyldighet.

Under kvartal 3, 2020-07-01 till och med 2020-09-30, har fem nya beslut
rapporterats in som ej är verkställda inom tre månader.

Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har två beslut
verkställts och fyra beslut har avslutats utan verkställighet. Sjutton beslut är
fortsatt ej verkställda. Se statistikrapport, daterad 2020-10-22, för mer
information.

Statistikrapport med bilagor skickas efter beslut i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Beslutsunderlag

Handlingar

Tjänsteutlåtande Ej verkställda beslut SoL, kvartal 3 2020 2020-10-22

Statistikrapport Ej verkställda beslut SoL, kvartal 3 2020 2020-10-22

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att notera rapporten samt att
den tillställs kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

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.



PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-12-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslut

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att notera rapporten samt att
den tillställs kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

___

Beslutsexpediering

För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevisorer



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(1)
Sektor arbete, trygghet och omsorg

Diarienummer: OAN.2020.41
Datum: 2020-10-22

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

Administratör Annika Johansson
E-post: annika.johansson5@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, kvartal 3 2020

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 omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
skyldighet.

Under kvartal 3, 2020-07-01 till och med 2020-09-30, har fem nya beslut rapporterats in som ej
är verkställda inom tre månader.

Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har två beslut verkställts och fyra
beslut har avslutats utan verkställighet. Sjutton beslut är fortsatt ej verkställda. Se
statistikrapport, daterad 2020-10-22, för mer information.

Statistikrapport med bilagor skickas efter beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden till
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att notera rapporten samt att den tillställs
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Annika Johansson Mattias Leufkens

Systemförvaltare Administrativ chef

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2020-10-22.

· Statistikrapport Ej verkställda beslut SoL, kvartal 3 2020, 2020-10-22.

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevisorer



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(10)
Sektor arbete, trygghet och omsorg

Diarienummer: OAN.2020.41
Datum: 2020-10-22

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

Handläggare Annika Johansson
E-post: annika.johansson5@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, kvartal 3 2020

Rapporteringstillfälle: 2020-10-22
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 3 2020 (från och med
2020-07-01 till och med 2020-09-30).

För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut i kvartal 3, ska besluten vara tagna
under perioden 2020-04-01 till och med 2020-06-30.

Antal ej verkställda beslut
Äldreomsorg

3 Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 3
Män: 0

Antal ej verkställda beslut
Funktionshinder (SoL)

2 Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 2
Män: 0

Antal ej verkställda beslut
Individ- och familjeomsorg

0 Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 0
Män: 0

Specificering av nya beslut som inte är verkställda inom tre månader

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

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 Corona
pandemin.

1341693 2020-06-11 Särskilt boende Äldreomsorg 2020-10-19 Den enskilde
vill avvakta med hänsyn till
rådande Corona pandemi.
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1338159 2020-04-17 Hemtjänst Äldreomsorg 2020-10-19 Den enskilde har
valt att avvakta då anhörig
bott hos henne. Beslutet
planeras att verkställas i
slutet av oktober 2020, när
anhörig inte längre bor kvar
hos 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.

1341180 2020-06-24 Korttidsvistelse Funktionshinder
(SoL)

2020-10-22 Den enskilde
saknar egenvårdsbeslut.
Enhetschef kallade till SIP
inför verkställande, men
ansvarig läkare kom inte till
mötet. Nytt möte inplanerad
till 2020-10-29.

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL, som nu har blivit verkställda eller avslutade.

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Verkställighet Kommentar

1333279 2020-02-10 Familjehem Individ och
familjeomsorgen

2020-10-01
beslutet
verkställt

2020-07-07
Verksamheten har
inte hittat lämplig
uppdragstagare.

2020-10-22 beslutet
verkställt enligt
enhetschef.

1334723 2019-10-10 Kontaktperson Individ och
familjeomsorgen

2020-07-09 2020-04-16 Saknar
lämplig
uppdragstagare.

2020-07-07 Förslag
på uppdragstagare
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lämnat till
socialsekreterare
2020-06-16.
Socialsekreterare har
sökt mamman men
ännu ej fått svar.
Möte ska bokas för
uppstart av insats.

2020-07-09.
Kontaktfamilj
verkställdes.

1337090 2019-10-11 Kontaktfamilj Individ och
familjeomsorgen

2020-09-16
Beslutet
avslutat utan
verkställande

2020-04-21 Lämplig
uppdragstagare
saknas. Familjen är
ej längre boende i
Ale kommun.

2020-07-07 Den
enskilde har flyttat
från kommunen.

2020-09-16 Den
enskilde har flyttat
från kommunen och
ärendet är nu
avslutat.

1337173 2019-10-11 Kontaktfamilj Individ och
familjeomsorgen

2020-09-16
Beslutet
avslutat utan
verkställande

2020-04-21 Lämplig
uppdragstagare
saknas. Familjen är
ej längre boende i
Ale kommun.

2020-07-07 Den
enskilde har flyttat
från kommunen.

2020-09-16 Den
enskilde har flyttat
från kommunen och
ärendet är nu
avslutat.

1328480 2019-08-30 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorg

2020-07-29
Beslutet
avslutas utan
verkställande

2020-01-31
Verksamheten söker
efter lämplig
uppdragstagare.

2020-04-21
Kontaktfamilj utredd
och matchad mot den
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enskildes behov.
Kommer föreslås för
socialsekreterare så
att uppstartsmöte kan
bokas.

2020-08-19 Beslutet
verkställs 2020-05-
14 med föreslagen
kontaktfamilj. 2020-
06-15 avbryts
verkställigheten, då
det inte fungerat
tillfredsställande.
Verksamheten söker
efter ny lämplig
uppdragstagare.

2020-07-29 Klienten
har återtagit sin
ansökan. Ärendet
avslutas.

1317360 2019-05-13 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

2020-09-11.
Beslutet
avslutat utan
verkställan.

2019-10-17 Tilltänkt
kontaktfamilj tackat
nej. Verksamheten
söker efter annan
lämplig
uppdragstagare.

2020-01-15
Verksamheten söker
efter lämplig
uppdragstagare.

2020-04-21
Föreslagen
kontaktfamilj kunde
ej ta uppdraget.
Finns förslag på
kontaktfamilj som
kan ta uppdraget
efter att
coronasituationen är
över. Förslag till
socialsekreterare att
bevilja
kontaktperson i
avvaktan på att
beslut om
kontaktfamilj kan
verkställas. Finns ev
två olika förslag på
kontaktperson.
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2020-08-19 Beslut
om kontaktfamilj
ännu inte verkställt.
Den enskilde har fått
beslut om
kontaktperson som
är verkställt i väntan
på att lämplig
kontaktfamilj hittas.

2020-09-11 Klienten
har återtagit ansökan.
Ärendet avslutas.

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

1309675 2019-01-10 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

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.

1314042 2019-03-11 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

2019-07-17 Resursbrist
verksamheten söker lämplig
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.
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Socialsekreterare på familjehuset
och familjerättsenheten behöver
utforska nätverket ytterligare.

2020-07-07 Saknas lämplig
uppdragstagare.

2020-10-22 Verksamheten har
inte hittat lämplig uppdragstagare.

1314043 2019-03-11 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

2019-07-17 Resursbrist
verksamheten söker lämplig
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 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.

2020-10-22 Ingen lämplig
uppdragstagare har hittats.

1320479 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
ytterligare.

2020-07-07 Lämplig
uppdragstagare ännu ej funnen.

2020-10-22 Verksamheten saknar
lämplig uppdragstagare. Sökning
pågår.

1320477 2019-06-24 Kontaktfamilj Individ och 2019-10-17 Verksamheten saknar
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SoL familjeomsorgen 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 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.

2020-10-22 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.

1329247 2019-11-28 Avlösning i
hemmet

Funktionshinder
(SoL)

2020-04-22 Utförarenheten har
inte lyckats hitta personal med
lämplig kompetens. Den enskilde
isolerar sig på grund av rådande
pandemi och önskar i dagsläget ta
emot någon avlösare.

2020-08-19 Saknas beslut om
Egenvård, process gällande detta
är igång.

2020-10-19 SIP möte inplanerat.
Vårdnadshavare har valt att
avvakta med insatsen på grund av
rådande pandemi.

1329203 2019-11-28 Särskilt boende Äldreomsorg 2020-04-14 Saknas ledig bostad.
Bor på boende i Göteborg.

2020-07-07 Den enskilde bor på
särskilt boende i Göteborg och har
därmed sina grundläggande behov
tillgodosedda. Risken för
smittspridning av Corona-virus är
anledning till att inte erbjuda plats
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under rådande omständigheter.

2020-10-19 Den enskilde har fått
erbjudande 2020-09-29 och tackar
ja. Planerad inflytt 2020-10-21.

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 Corona-pandemi.

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.

1329568 2019-12-04 Särskilt boende Äldreomsorg 2020-04-14 Saknas ledig bostad.
Bor på boende i Kungälv.

2020-07-07 Den enskilde bor på
särskilt boende i Kungälvs
kommun och har därmed sina
grundläggande behov
tillgodosedda. Att förhindra
smittspridning under rådande
Corona-pandemi har därför gjort
att inget nytt boende har erbjudits.

2020-10-19 Den enskilde vill
endast bo på ett speciellt boende i
kommunen och väljer att avvakta
tills plats finns på det aktuella
boendet.

1327951 2019-11-08 Särskilt boende Äldreomsorg 2020-04-14 Den enskilde blev
erbjuden boende på Klockarängen
2020-01-16 och tackade nej 2020-
01-24. Flyttade 2020-01-16 till
boende i Göteborg, men vill stå
kvar i kö.

2020-04-15 Nytt erbjudande till
Björkliden. Den enskilde har ännu
inte svarat.

2020-07-07 Den enskilde önskar
bo på specifikt boende i
kommunen.
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2020-10-19 Inget nytt erbjudande
har givits till den enskilde.

1330263 2019-12-17 Särskilt boende Äldreomsorg 2020-04-14 Saknas ledig bostad.
Bor på boende i Göteborg.

2020-07-07 Den enskilde bor på
särskilt boende i Göteborgs
kommun och har därmed sina
grundläggande behov
tillgodosedda. Risken för
smittspridning i samband med
Corona-pandemin har gjort att
inget boende har erbjudits. Den
enskilde kommer att erbjudas
boende då nya riktlinjer finns
utifrån smittorisk.

2020-10-19 Den enskilde har fått
erbjudande om särskilt boende,
men tackat nej 2020-09-28 önskar
endast bo på ett specifikt boende i
kommunen.

1332172 2019-12-17 Kontaktfamilj Individ och
familjeomsorgen

2020-04-21 Lämplig
uppdragstagare saknas. Ärendet
utreds ytterligare för att
säkerställa hur behoven ser ut.

2020-07-07 Verksamheten har
inte funnit lämplig
uppdragstagare.

2020-10-12 Lämplig
uppdragstagare har hittats.
Avvaktar svar från
socialsekreterare om tid för
uppstartsmöte med klienten.

1332985 2020-02-04 Dagverksamhet Äldreomsorg 2020-07-07 Sonen har avböjt
deltagande i dagverksamhet för
den enskilde på grund av risk för
Corona-smitta. Ny kontakt tas
hösten 2020.

2020-10-19 Den enskilde och
anhöriga har gemensamt fattat
beslut att avvakta verkställighet
under Corona-pandemin.

1333730 2020-01-22 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

2020-07-07 Verksamheten söker
lämplig uppdragstagare.

2020-10-22 Verksamheten söker
lämplig uppdragstagare.
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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.

2020-10-19 Inget nytt erbjudande
har kunnat ges till den enskilde.

1331301 2020-01-09 Särskilt boende Äldreomsorg 2020-07-07 Anhöriga har tackat
nej till erbjudande om boende på
grund av rådande Corona-
pandemi 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 Corona-
pandemi.
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