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Personalföreträdare med närvarorätt

Förhinder att närvara anmäls till Afram Shiba, tel 0303-70 35 99 eller afram.shiba@ale.se.

Tyrone Hansson
Ordförande
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Ärenden Föredragande Tid

A Upprop

B Justering

08:30-08:35

Ebba Gierow 08:35-09:15

Sektorledning och
controllers

09:15-09:45

Ebba Gierow 09:45-09:55

Mattias Leufkens 09:55-10:15

FIKAPAUS

Mattias Leufkens 10:30-10:50

Ebba Gierow 10:50-11:05

Agnes Björnsdotter och
Natalie Egstedt

11:05-11:25

11:25-11:30

1. S.N.2022.1 - Fastställande av 
föredragningslista

2. S.N.2022.241 - Lokaler för 
pensionärsföreningar

3. S.N.2022.3 - Ekonomisk 
månadsuppföljning

4. S.N.2022.7 - Individärende - SEKRETESS

5. S.N.2022.30 - Socialnämndens 
delegeringsordning och revideringar av 
densamma

6. S.N.2022.65 - Lokalbehovsanalys och 
lokalförsörjningsplan 2024-2033

7. S.N.2022.183 - Remiss av Ds 2022:9 Ett 
utvidgat utreseförbud för barn

8. S.N.2022.163 - Revidering av riktlinjer för 
färdtjänst

9. S.N.2022.18 - Socialnämndens 
sammanträdestider2023

10. OAN.2020.56 - Nytt avtal förlängning 
Surtehöjd

Taija Tuomilehto Holmberg 11:30-11:45
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11. S.N.2022.2 - Information
tillståndsmyndigheten

Mattias Leufkens 11:45-12:00

12. S.N.2022.193 - Remiss avseende
reglementesförändring gällande ansvar för
upphandling

Ebba Gierow 12:00-12:15

13. S.N.2022.8 - Ej verkställda beslut enligt
SoL 2022

Mattias Leufkens 12:15-12:20

14. S.N.2022.9 - Ej verkställda beslut enligt
LSS 2022

Mattias Leufkens 12:20-12:25

15. S.N.2022.4 - Anmälan av delegeringsbeslut 12:25-12:30

16. S.N.2022.5 - Redovisning av
underrättelser, beslut och domar

12:30-12:35

17. S.N.2022.2 - Information, föredragningar
och övriga frågor

12:35-12:55



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(8)

Sektor socialtjänst

Diarienummer:SN 2022.241
Datum: 2022-08-15
Sektorchef Ebba Gierow

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

Socialnämnden

Avtal med pensionärsföreningar samt taxa för

pensionärsföreningar och namngivna föreningar

Förslag till beslut

1. Socialnämnden överlämnar till kommunfullmäktige PM daterad den 15 juli 2022 som
innehåller alternativa lösningar med anledning av uppsagda avtal med pensionärsföreningar.

2. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att pensionärsföreningarnas rätt
till fria kommunala lokaler ska upphöra den 31 december 2022. Rätten till fria lokaler i
samlingslokaler på grund av ett kommunalt beslut upphör därmed samtidigt. (Beslutsförslag 5
A i PM 2022-07-15)

3. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kultur- och
fritidsnämnden att till fullmäktige återkomma med ett förslag till taxa 0 i lokalhyrestaxan som
inte omfattar pensionärsföreningar och namngivna föreningar. (Beslutsförslag 5 A i PM 2022-
07-15)

4. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kultur- och
fritidsnämnden att till fullmäktige lägga fram ett förslag till sänkta avgifter i taxa 1 i
lokalhyrestaxan för möteslokaler.

5. Socialnämnden beslutar att uppdra till sektorn att i pågående översyn av
socialnämndslokaler som inte behövs för den sociala verksamheten, även utreda vilka lokaler
som behövs för den sociala verksamheten men som är så fristående att de skulle kunna utlånas
när socialnämnden inte behöver lokalerna. Uppdraget innefattar att vid behov ta ställning till
hur eventuell utlåning ska gå till och avgifterna för en sådan med hänsyn tagen till
lokalhyrestaxan.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har den 23 maj 2022, § 93, bland annat beslutat att uppdra till
socialnämnden att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden lägga fram alternativa
lösningar till fullmäktige efter att ha inhämtat synpunkter från berörda föreningar.

Ett antal alternativa lösningar för pensionärsföreningar och namngivna föreningar har
beskrivits i sektor socialtjänsts PM daterad den 15 juli 2022.

Synpunkter har inhämtats via remissutskick samt muntlig dialog med ledamöter i KPR från
respektive pensionärsförening. Sektor Kultur och fritid har varit delaktig i dialogen med
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KPR:s representanter samt i processen som helhet och ärendet kommer att behandlas på
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i september.

Sektorn ser ett stort värde i den verksamhet som pensionärsföreningar och namngivna
föreningar bedriver för sina respektive målgrupper men bedömer inte att föreningarna skiljer
sig i den utsträckningen att det är möjligt att motivera fördelaktigare villkor än för andra
vuxenföreningar.

Sektorn gör bedömningen att pensionärsföreningar och namngivna föreningar bör återföras
från taxa 0 till taxa 1 i lokalhyrestaxan för att säkra objektivitet, rättvisa och likställighet.

För att tillgodose föreningslivets behov av samlingslokaler, föreslår sektorn att avgifter för
ideella vuxenföreningarna enligt taxa 1 för möteslokaler sänks generellt och att taxa 0 endast
omfattar de sedan tidigare prioriterade föreningarna med barn- och ungdomsverksamhet.

Sänkta avgifter för möteslokaler enligt taxa 1 bedöms gynna all ideell föreningsverksamhet
för vuxna inom kommunen, utan att nya gränsdragningsproblem uppstår eller att behovet av
administration ökar för föreningarna och kommunen.

Ebba Gierow

Sektorchef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-08-15

PM 2022-07-15

Yttrande från Delaktighet handlingskraft rörelsefrihet (DHR) Ale 2022-08-03

Yttrande från Kommunala pensionärsrådet (KPR) 2022-08-05

Yttrande från Pensionärernas riksorganisation (PRO) Surte-Bohus 2022-08-11

Yttrande från Pensionärernas riksorganisation (PRO) Nödinge 2022-08-10

Yttrande från Sveriges pensionärsförbund (SPF) Ale 2022-08-18

Yttrande från Ale Rödakors 2022-08-11

Tjänsteutlåtande 2022-03-18 i ärende OAN.2021.97
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering: Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden

För kännedom: Samtliga givits möjlighet att yttra sig angående PM daterat 2022-07-15

Ärendet

Kommunfullmäktige har den 23 maj 2022, § 93, bland annat beslutat att uppdra till
socialnämnden att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden lägga fram alternativa
lösningar till fullmäktige efter att ha inhämtat synpunkter från berörda föreningar.

Ett antal alternativa lösningar för pensionärsföreningarna har beskrivits i sektor socialtjänsts
PM daterad den 15 juli 2022. Ett antal alternativ påverkar även andra föreningar.

Vissa alternativ innehåller ett eller två beslutsförslag om socialnämnden eller kultur- och
fritidsnämnden skulle vilja föreslå att kommunfullmäktige väljer ett alternativ.

Yttranden har inkommit från DHR Ale, KPR, PRO Surte-Bohus, PRO Nödinge, SPF Ale
samt Ale Rödakors. PRO Ale Norra har svarat att man avser inkomma med skriftligt svar
efter deras nästa möte 18/8, dvs efter det datum då handlingar till socialnämndens
sammanträde ska vara inlämnade. Svaret kommer bifogas ärendet tillsammans med övriga
men kommenteras därför inte i detta tjänsteutlåtande.

Ekonomisk bedömning

Sektorns förslag motsvarar beslutsförslag 5 A i PM 2022-07-15 med tillägget att avgifter i
taxa 1 i lokalhyrestaxan ska sänkas.

Socialnämnden

Varken beslutsförslag 5 A eller sektorns föreslagna tillägg innebär några kostnader för
socialnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsförslag 5 A innebär inte några direkta kostnader för kultur- och fritidsnämnden.

Intäkterna för kultur- och fritidsnämnden kan genom sektorns förslag komma att påverkas å
ena sidan på grund av att pensionärsföreningar och namngivna föreningar får betala för
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användning av lokaler. Å andra sidan sänks taxa 1 vilket innebär att intäkterna för uthyrning
av möteslokaler till övriga vuxenföreningar kommer att minska.

De ekonomiska konsekvenserna av förslaget är svårbedömda och påverkas av ett antal oklara
parametrar. Följande frågeställningar kan belysa problemen med att göra en säker bedömning.
- Hur påverkas övriga vuxenföreningars användning av möteslokaler på grund av en
taxesänkning?
- Hur påverkas pensionärsföreningars och namngivna föreningars användning av möteslokaler
när de inte längre har nolltaxa?
- Hur påverkas pensionärsföreningarnas användning av möteslokaler när de inte längre fritt
får nyttja lokaler som socialnämnden disponerar?

Folkets hus- och bygdegårdsföreningar

I nuvarande system för bidrag till allmänna samlingslokaler är en förutsättning för bidrag att
Folkets hus- och bygdegårdsföreningar vid upplåtelse av allmänna samlingslokaler inte uttar
en högre avgift än den avgift som kommunen tar ut enligt lokalhyrestaxan för utlåning av
kommunal lokal av motsvarande slag och storlek. Detta leder till att Folkets hus- och
bygdegårdsföreningarnas ekonomi påverkas av att vuxenföreningar får en förändrad
lokalhyrestaxa. Vid en bedömning av konsekvenserna för Folkets hus- och
bygdegårdsföreningar uppstår motsvarande problem som vid en bedömning av
konsekvenserna för kultur- och fritidsnämnden.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något underlag utöver det som

beskrivits under övriga rubriker.

Hållbarhetsperspektivet

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

Rättsliga bedömningar framgår av tjänsteutlåtande 2022-03-18 i ärende OAN.2021.97.

Remissyttrande

Sektor socialtjänsts PM daterad den 15 juli 2022 har remitterats till Ale Folkets Husförening
u.p.a., Ale-Norra PRO, Ale-Nödinge PRO, bygdegårdsföreningar, DHR i Ale,
Reumatikerföreningen i Ale, Röda korsföreningar, Skepplanda-Hålanda SPF, SPF Seniorerna
Ale och Surte-Bohus PRO. Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) fick dessvärre inte
remissen men har varit delaktiga i svaret från KPR. Utöver yttranden som inkommit skriftligt
har dialog förts vid två tillfällen med de av KPR utsedda representanterna i frågan, en från
vardera PRO, RPG och SPF.

Av dialogen och de skriftliga svaren som inkommit framkommer bland annat att föreningarna
är oroade för att en ny lösning ska bli administrativt tungrodd och därmed ta för mycket tid i
anspråk, till nackdel för de aktiviteter man vill genomföra. Man befarar att engagemanget från
de som är aktiva i föreningarna minskar i ett sådant scenario. Skulle sådan lösning ändå bli
aktuell önskar man årlig uppräkning mot lämpligt index. Vidare befarar man att varje lösning
som innebär att föreningarna måste betala för att nyttja samlingslokaler kommer dränera
föreningarnas ekonomi och i förlängningen hota deras existens. Man önskar en lösning som
innebär taxa 0 eller motsvarande och för det fall det ska slutas ett avtal, att sådant avtal har
samma löptid som kommande mandatperiod.

SPF Ale anser bland annat att det inte finns något konkret förslag att yttra sig kring i utsänt
PM, som man inte bedömde innehöll något nytt i sakfrågan. Vidare yttrar man sig gärna när
det finns ett konkret förslag till beslut.

DHR Ale har i ett yttrande bland annat framfört att DHR vill ha kvar taxa 0 för att vara i
kultur och fritids lokaler och att det vore positivt om möjlighet fortsättningsvis även finns att
kunna få vara i de olika äldreboendenas samlingslokaler till taxa 0, efter samråd med
respektive äldreboende, exempelvis på Seniorcentrum i Älvängen. DHR vill därför inte att de
förslag som påverkar föreningens verksamhet negativt ska träda i kraft eller föreslås till
beslut.

Sektor kultur och fritid har varit delaktig i processen och också deltagit på möten med
representanter för KPR. Inför kommande nämnd har man tagit del av handlingarna i detta
ärende och ställning kommer tas på septembersammanträdet.
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Sektorns bedömning

Konsekvenser av 2007 års avtal

2007 års avtal har inneburit att pensionärsföreningarna har utfört uppdrag åt socialnämnden
mot en ersättning bestående av rätt till fria lokaler för föreningarnas egen verksamhet.
Kommunen saknar enligt sektorns mening möjlighet att fortsätta ge föreningarna rätt till fria
lokaler eftersom 2007 års avtal upphör.

Taxa 0 eller taxa 1

Bland föreningarna i Ale kommun finns ideella föreningar som bedriver allmännyttig
verksamhet och föreningar som bedriver verksamhet som gynnar folkhälsan eller har andra
positiva effekter. Sektorn ser positivt på den verksamhet som pensionärsföreningarna bedriver
men bedömer inte att den skiljer sig från övriga föreningars verksamhet på ett sätt som
motiverar mer fördelaktiga villkor än för andra vuxenföreningar.

Sektorn gör vidare bedömningen att det är svårt att formulera en taxebestämmelse som
upplevs som objektiv och rättvis och som skapar en klar gränsdragning mellan vilka
vuxenföreningar som ska tillhöra taxa 0 och vilka som ska tillhöra taxa 1.

Om kommunen vill stödja pensionärsverksamhet oavsett i vilken förening den anordnas, så
skulle möjligen en åldersgräns motsvarande pensionsåldern kunna anses ligga inom
likställighetsprincipens tillåtna undantag på den grunden att pensionärsgruppen är en till
huvuddelen svagare grupp på samma sätt som den av kommunen prioriterade barn- och
ungdomsgruppen. Beslutsförslag 3 A och 4 A leder till en sådan lösning. Om kommunen
väljer någon av dessa lösningar, vill sektorn framhålla att lösningen kan komma att uppfattas
som orättvis, eftersom det kan finnas andra föreningar som har en minst lika samhällsnyttig
verksamhet som föreningar som bedriver pensionärsverksamhet eller ytterligare andra
föreningar som har en minst lika svag medlemsgrupp som föreningar som bedriver
pensionärsverksamhet. Detta kan vara skälet till att taxa 0 i lokalhyrestaxan har fått dagens
komplicerade utformning med namngivna föreningar. Avseende 4 A (och i viss mån även 4
B) innebär det å ena sidan en ökad kostnad för Kultur- och fritidsnämnden och å andra sidan
är det utifrån de yttrande som inkommit på remissen, inte ett alternativ som de svarande
föredrar.

Sektorn gör bedömningen att pensionärsföreningar och namngivna föreningar bör återföras
från taxa 0 till taxa 1 i lokalhyrestaxan för att säkra objektivitet, rättvisa och likställighet.

Föreningsverksamhet

Kommunens målsättning är att kommunen ska ha ett rikt kultur- och fritidsliv. Kultur- och
fritidsnämnden stödjer därför det lokala föreningslivet, varvid föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet är prioriterad.
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För att underlätta för föreningslivet att använda möteslokaler, föreslår sektorn att avgifter för
vuxenföreningarna i taxa 1 sänks generellt och att taxa 0 endast omfattar den prioriterade
barn- och ungdomsverksamheten.

Sänkta avgifter i taxa 1 kommer att gynna all föreningsverksamhet för vuxna inom
kommunen, utan nya gränsdragningsproblem eller ökad administrativ börda för föreningarna
och kommunen.

Konsekvenser för samlingslokaler

Sektorn gör bedömningen att det finns skäl att vid beslut om bidrag till samlingslokaler 2023
vara uppmärksam på eventuella konsekvenser av ändringar i lokalhyrestaxan. Möjligheten till
intäkter för samlingslokalerna kommer enligt förslaget att fortsätta finnas och även om taxan
blir lägre så kommer det sannolikt kompenseras av att fler föreningar blir föremål för taxa.
Skulle beslutet däremot bli enligt 3 B blir påverkan på Folkets hus och
bygdegårdsföreningarnas ekonomi större.

Förebyggande- och främjandeverksamhet för äldre

Den av pensionärsföreningarna utförda verksamheten är viktig för målgruppen. Om
pensionärsföreningarna satsar på sin primära målgrupp föreningsmedlemmarna och inte
längre fullgör ett allmänt uppdrag när 2007 års avtal har upphört, uppkommer en försämring
för icke föreningsanslutna äldre.

Sektorn noterar att kommuninvånare som önskar delta i en förenings aktiviteter har möjlighet
att ansöka om medlemskap i föreningen. Sektorn gör bedömningen att socialnämnden
framgent sannolikt kommer att ha resurser att bedriva förebyggande- och
främjandeverksamhet för äldre i egen eller upphandlad regi ungefär motsvarande 2022 års
omfattning.

Utlåning av socialnämndens verksamhetslokaler

DHR har framfört önskemål om att få använda vissa samlingslokaler som socialnämnden
disponerar exempelvis på Seniorcentrum i Älvängen. Sektorn gör bedömningen att det i
pågående översyn av socialnämndens lokaler även bör övervägas om det finns lokaler som är
lämpliga för användning och i så fall villkoren härför.

Samlad bedömning

Sektorn finner att något av beslutsförslagen 3 A, 3 B, 4 A, 5 A eller 5 B i PM 2022-07-15 är
lämpligare än promemorians övriga beslutsalternativ.
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Sektorns förslag innebär att nämnden väljer beslutsförslag 5 A med tillägget att avgifter för
möteslokaler i taxa 1 i lokalhyrestaxan ska sänkas. Förslaget utgör en satsning på billigare
möteslokaler för ideella vuxenföreningar, utifrån den bedömningen att det finns skäl att
underlätta för föreningslivet och att gränsdragningsproblematik bör undvikas i fråga om vilka
vuxenföreningar som ska vara berättigade till nolltaxa. Sektorns bedömning är att detta
alternativ får en marginell ekonomisk påverkan för kommunen.

Sektorns förslag vilar vidare på bedömningen att om taxa 1 sänks bör den ekonomiska
påverkan för berörda föreningar vara sådan att det är rimligt att avvakta effekterna av sänkta
avgifter för möteslokaler för föreningslivet i kommunen innan ytterligare steg övervägs.
Därmed föreslår sektorn inte alternativ 5 B.



Sektor socialtjänst PM 1 (8)
Sektorchef Ebba Gierow 2022-07-15
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Ale kommun Ale torg 7 0303-70 30 00 (vx) ebba.gierow@ale.se www.ale.se
449 80 Alafors Nödinge 0303-70 39 17 (dir)

Med anledning av uppsagda avtal med
pensionärsföreningar

Bakgrund

Kortfattat om tidigare ersättningar och stöd till pensionärsföreningar

Sedan år 2000 har det funnits avtal mellan kommunen och pensionärsföreningar.
Aktuella avtal är från 2007 (2007 års avtal) och är slutna med Ale-Norra PRO, Ale-
Nödinge PRO, Skepplanda-Hålanda SPF, Alebygdens SPF (numera SPF Seniorerna Ale)
och Surte-Bohus PRO.

2007 års avtal innebär i huvudsak att föreningarna åtar sig att på uppdrag av kommunen
anordna social verksamhet och andra aktiviteter för kommunens pensionärer samt delta i
brukarrådsverksamhet. Föreningarna får enligt avtalen som ersättning fritt disponera
lokaler i kommunala anläggningar samt i folkets hus- och bygdegårdslokaler, i den mån
lokalerna inte behöver disponeras av kommunal verksamhet.

Kommunen har genom ett beslut av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den 15 maj
2014, § 56, sagt upp nuvarande avtal för omförhandling avseende lokaler och
cafeteriaverksamhet med pensionärsföreningarna. Uppsägningens verkan har ifrågasatts
2014. Nya avtal om caféverksamhet har slutits mellan kommunen och vissa
pensionärsföreningar i december 2014. Avtalen om caféverksamhet behandlas inte i
denna PM.

Kommunen har den 22 juni 2021 sagt upp 2007 års avtal till upphörande den 31
december 2022.

I och med uppsägningarna av 2007 års avtal har frågan om stöd till pensionärsföreningar
och vissa andra föreningar varit en återkommande fråga för socialnämnden avseende
avtal och för kultur- och fritidsnämnden och kommunfullmäktige i samband med
behandlingen av avsnittet Ale fritids taxor för lokalhyra m m i taxor och avgifter för
kultur- och fritidsnämnden (lokalhyrestaxan).

Gällande version av lokalhyrestaxan är antagen av kommunfullmäktige den 20 december
2021, § 251. Taxa 0 i lokalhyrestaxan gäller för bidragsberättigad verksamhet för
åldrarna 7-20 år av ideell förening/organisation inom Ale kommun samt kommunala
enheter vid enstaka bokningar. Nolltaxa gäller även för åldrarna 0-6 år samt för
pensionärs- och röda korsföreningar, Reumatikerföreningen i Ale och DHR i Ale. Taxa 0
innebär för de flesta lokaler och tjänster att kommunen inte tar ut någon avgift.

http://www.ale.se
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Socialnämnden har den 31 mars 2022, § 39, bland annat beslutat att några nya avtal inte
ska ingås av 2007 års modell.

Bland de lokaler som pensionärsföreningarna har fått disponera finns även vissa lokaler
som föreningarna disponerat själva. Samarbetet mellan föreningarna har inte alltid varit
okomplicerat. Socialnämnden har den 31 mars 2022, § 39, även uppdragit till sektor
socialtjänst att initiera förhandlingar med sektor service om att så långt möjligt till sektor
service överföra kontorslokaler, snickerilokaler och liknande lokaler som inte används i
socialnämndens verksamhet. Samtal pågår mellan sektorerna. Målsättningen är att kunna
hyra ut de lokaler som är självständiga och inte ligger inne i socialnämndens
verksamhetslokaler. Ett hyresavtal bör även reglera ansvaret för säkerheten i farliga
lokaler såsom snickerier samt ansvaret för underhålls- och nyanskaffningskostnader för
maskiner och inventarier.

Kommunfullmäktige har den 23 maj 2022, § 93, bland annat beslutat att uppdra till
socialnämnden att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden lägga fram alternativa
lösningar till fullmäktige efter att ha inhämtat synpunkter från berörda föreningar.

Kommunens organisation

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt 18 § i sitt reglemente inom ramen för av
fullmäktige beviljade anslag för nämnden, fördela bidrag och stipendier i enlighet med
bidrags- och stipendieregler fastställda av fullmäktige.

I reglementet för socialnämnden och andra författningar saknas bestämmelser om att
socialnämnden får stödja pensionärsföreningarnas föreningsverksamhet.

I kommunen ansvarar således kultur- och fritidsnämnden ensam för bidrag till
pensionärsföreningarnas föreningsverksamhet, men bidrag förutsätter att
kommunfullmäktige fastställt regler om sådant bidrag. Bägge nämnderna har rätt att sluta
de avtal som behövs för att genomföra den verksamhet som respektive nämnd ansvarar
för.

Allmänt om alternativen

Nedan beskrivs alternativa lösningar. En del alternativ bedöms inte vara lagliga eller
lämpliga. Detta framgår i så fall av beskrivningen. Varje alternativ som bedöms vara
tänkbart innehåller även ett förslag till beslut om socialnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, kommunstyrelsen eller en fullmäktigeledamot anser att en viss lösning
ska väljas. Om de beskrivna alternativen finns med under behandlingen av ärendet
medför det att ärendet är berett. Ärendet behöver därmed inte återremitteras om
kommunfullmäktige väljer en annan lösning än det ursprungliga förslaget.

Eftersom vissa alternativ kan påverka kommunfullmäktiges beslut om budget,
lokalhyrestaxan eller regler för föreningsbidrag, är det en fördel om detta ärende
behandlas av kommunfullmäktige senast sammanträdet innan budgeten, taxan eller
bidragsreglerna behandlas, om ett sådant alternativ behöver formuleras och behandlas i
budget-, taxe- eller bidragsärendet.
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Alternativ 1 (Avtal om utförande av tjänster – Socialnämnden)

Beskrivning

Socialnämnden har den 31 mars 2022, § 39, bland annat beslutat att några nya avtal inte
ska ingås av 2007 års modell.

Utförande av tjänster omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU).

Kommunen har efter upphandling slutit ett ramavtal om ungdomar som extraresurs.
Uppdraget verkställs efter avrop och avser att ungdomar i åldrarna 13-19 arbetar som
extraresurser inom omsorgen, där uppdraget går ut på att skapa mervärden i
äldreomsorgen. Avtalstiden löper nästa gång ut den 30 juni 2023, men förlängs om det
inte sägs upp senast två månader före avtalstidens utgång. Timersättning utges i kronor.
Tanken är både att skapa kontakt med arbetslivet inom vård och omsorg för de unga och
att skapa mervärden för de äldre.

2007 års avtal synes omfatta i princip samma uppdrag med den skillnaden att
pensionärsföreningarna riktar sig till hela målgruppen äldre och inte bara de som är
hyresgäster på ett särskilt boende.

Socialnämnden har under senare år prioriterat arbetet i brukarråd för att ge brukare och
anhöriga inflytande och delaktighet. Syftet med råden är att främja social gemenskap och
aktivitet.

Genomförs en upphandling kan även andra än pensionärsföreningar lägga anbud. Om en
förening vinner en upphandling kan föreningen använda avtalsersättningen till att hyra
lokaler. Ett avtal kan förväntas få skatterättsliga konsekvenser.

Om kommunfullmäktige väljer detta alternativ bör medel för ändamålet tillföras i budget
för att undvika att resurser tas från någon annan del av socialnämndens verksamhet.

Slutsats

Alternativet anses olämpligt eftersom det sannolikt inte leder till önskat resultat.

Alternativ 2 (Samverkansavtal – Socialnämnden)

Beskrivning

Ett samverkansavtal ger endast begränsade möjligheter. Om kommunen och en förening
avtalar att samverka om att genomföra ett projekt skulle det vara möjligt att låta det
gemensamma projektet genomföras i kommunens lokaler om detta bedöms lämpligt.

Ett avtal om rätt till lokaler för föreningsverksamhet utgör däremot stöd till
föreningslivet.
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Skulle ett samverkansavtal innehålla utförande av tjänster gäller krav på upphandling
även om avtalet benämns samverkansavtal.

Slutsats

Alternativet anses olämpligt eftersom det inte leder till önskat resultat.

Alternativ 3 (Tillfällig utlåning av kommunala lokaler –
Kultur- och fritidsnämnden)

Kultur- och fritidsnämnden förfogar över vissa kommunala lokaler för utlåning till både
föreningar och andra under tid som lokalerna inte används av den kommunala
verksamheten som normalt disponerar lokalen. Nämnden förfogar inte över några av
socialnämndens lokaler för detta ändamål, vilket i de flesta fall kanske inte heller är
önskvärt på grund av socialnämndens verksamhet.

Sektor kultur och fritid är av uppfattningen att ytterligare lokaler i dagsläget inte behövs
för ändamålet.

Av lokalhyrestaxan framgår vilken avgift som ska tas ut för en viss lokaltyp. Avgiftens
storlek är indelad i taxa 0 till taxa 4, där avgifterna i taxa 4 är dyrast.
Pensionärsföreningarna och vissa andra vuxenföreningar har tidigare tillhört taxa 1, men
har av och till efter 2014 års uppsägning av 2007 års avtal tillhört taxa 0.

Av 2 kap 5 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen)
framgår att kommuner får lämna ekonomiskt stöd till ungdomsorganisationer.
Motsvarande bestämmelse finns inte för pensionärsorganisationer. För att stöd ska kunna
lämnas krävs därmed att stödet omfattas av kommunernas allmänna kompetens i 2 kap
kommunallagen. Detta innebär förenklat att det ska vara en angelägenhet av allmänt
intresse och att ett antal principer måste iakttas. De viktigaste principerna är
lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.

Likställighetsprincipen är den princip som kan skapa formuleringsproblem vid stöd till
vissa grupper. Likställighetsprincipen har i 2 kap 3 § kommunallagen formulerats på det
sättet att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för
något annat. Detta innebär att kommunen ska behandla kommunmedlemmarna med
objektivitet och rättvisa. Bedömningen är att likställighetsprincipen därmed innebär att
taxor och bidragsregler inte bör namnge en viss förening eller ställa upp villkor om
medlemskap i en riksorganisation.

Beslutsförslag 3 A har därför formulerats så att det täcker alla ideella föreningars
verksamhet för de som är 66 år eller äldre. Formuleringen stämmer då väl överens med
den ursprungliga texten för åldrarna 7-20 år och 0-6 år. Ett slutligt förslag till text för taxa
0, bör formuleras av sektor kultur och fritid som har en bättre helhetsbild av taxan.
Förslaget täcker inte in övriga vuxenföreningar som finns angivna under taxa 0, om inte
de som har fyllt 66 år utgör deltagarna i den aktuella aktiviteten.
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Beslutsförslag 3 B innebär att stora delar av de ideella föreningar med vuxenverksamhet
som i dag betalar avgifter enligt taxa 1 förs över till taxa 0. Ett slutligt förslag till text för
taxa 0, bör formuleras av sektor kultur och fritid som har en bättre helhetsbild av taxan.

Att ge ytterligare grupper rätt till avgifter enligt taxa 0 minskar intäkterna för kultur- och
fritidsnämnden.

Att ge grupper som tidigare har tillhört taxa 1 (vuxenföreningar verksamma i kommunen)
rätt till avgifter enligt taxa 0 får konsekvenser för Folkets husföreningar och
bygdegårdsföreningar som driver samlingslokaler (samlingslokalsföreningar), eftersom
dessa enligt gällande kommunala krav inte har rätt att ta ut hyra som är högre än den som
kultur- och fritidsnämnden tar ut enligt lokalhyrestaxan, om de önskar kommunalt stöd
till samlingslokaler. Det innebär således ett inkomstbortfall för
samlingslokalsföreningarna i den mån de tidigare har tagit ut avgift av föreningar enligt
taxa 1.

Om kommunfullmäktige väljer alternativet bör medel för ändamålet tillföras i budget för
att undvika att resurser tas från någon annan del av kultur- och fritidsnämndens
verksamhet. Ett utökat anslag bör beräknas som det högre inkomstbortfall som kan
beräknas för 2023 jämfört med 2022.

Beslutsförslag 3 A

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
nämnden att till fullmäktige återkomma med ett förslag till nolltaxa i lokalhyrestaxan för
verksamhet bedriven av ideell förening för de som har fyllt 66 år.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i budgetförslaget.

Beslutsförslag 3 B

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
nämnden att till fullmäktige återkomma med ett förslag i vilket stora delar av den
verksamhet som omfattas av taxa 1 i lokalhyrestaxan överförs till taxa 0.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i budgetförslaget.

Alternativ 4 (Bidrag för pensionärsverksamhet – Kultur- och
fritidsnämnden)

Kommunfullmäktige har den 18 november 2019, § 179, antagit riktlinjer för
föreningsbidrag för föreningar i Ale kommun (bidragsbestämmelserna).
Bidragsbestämmelserna innehåller inte några särskilda bestämmelser om bidrag till
pensionärsföreningar. Pensionärsföreningarna har enligt gällande bestämmelser möjlighet
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att ansöka om de bidrag som inte är förbehållna en särskild grupp såsom föreningar som
bedriver barn- och ungdomsverksamhet eller verksamhet för åldersgruppen 7-20 år.

Av 2 kap 5 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen)
framgår att kommuner får lämna ekonomiskt stöd till ungdomsorganisationer.
Motsvarande bestämmelse finns inte för pensionärsorganisationer. För att stöd ska kunna
lämnas krävs därmed att stödet omfattas av kommunernas allmänna kompetens i 2 kap
kommunallagen. Detta innebär förenklat att det ska vara en angelägenhet av allmänt
intresse och att ett antal principer måste iakttas. De viktigaste principerna är
lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.

Likställighetsprincipen är den princip som kan skapa formuleringsproblem vid stöd till
vissa grupper. Likställighetsprincipen har i 2 kap 3 § kommunallagen formulerats på det
sättet att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för
något annat. Detta innebär att kommunen ska behandla kommunmedlemmarna med
objektivitet och rättvisa. Bedömningen är att likställighetsprincipen därmed innebär att
taxor och bidragsregler inte bör namnge en viss förening eller ställa upp villkor om
medlemskap i en riksorganisation.

Beslutsförslag 4 A har därför formulerats så att det täcker alla ideella föreningars
verksamhet för de som är 66 år eller äldre. Förslaget innebär ökad administration för
både föreningar och kommunen. Ett förslag till nytt avsnitt om aktivitetsstöd för
pensionärsverksamhet, bör formuleras av sektor kultur och fritid som har en bättre
helhetsbild av bidragsbestämmelserna.

Beslutsförslag 4 B innebär att ett icke aktivitetsbaserat bidrag ska införas. Svårigheten
kan vara att hitta en lämplig modell. Ett förslag till nytt avsnitt om bidrag till
pensionärsverksamhet bör formuleras av sektor kultur och fritid som har en bättre
helhetsbild av taxan.

Om kommunfullmäktige väljer detta alternativ bör medel för ändamålet tillföras i budget
för att undvika att resurser tas från någon annan del av kultur- och fritidsnämndens
verksamhet.

Beslutsförslag 4 A

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
kultur- och fritidsnämnden att till fullmäktige återkomma med ett förslag till nytt avsnitt i
bidragsbestämmelserna om aktivitetsbidrag till ideella föreningar för deltagare som har
fyllt 66 år.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i budgetförslaget.

Beslutsförslag 4 B

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
kultur- och fritidsnämnden att till fullmäktige återkomma med ett förslag till nytt avsnitt i
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bidragsbestämmelserna om icke aktivitetsbaserat bidrag till ideella föreningar som
bedriver verksamhet för de som har fyllt 66 år.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i budgetförslaget.

Alternativ 5 (Varken avtal eller stöd – Socialnämnden eller
Kultur- och fritidsnämnden)

Om kommunfullmäktige inte finner något annat alternativ lämpligt eller möjligt, återstår
att pensionärsföreningarna endast får sådant stöd som vuxenföreningar i övrigt har rätt
till.

Ett beslut om nedskärning i det kommunala stödet till pensionärsföreningar kan bli
påfrestande ekonomiskt för föreningarna. Dessutom kommer målgruppen äldre sannolikt
inte längre kunna få tillgång till samma utbud av aktiviteter som det föreningarna
erbjuder idag.

Likställighetsprincipen ger förmodligen utrymme för att under en kortare period
övergångsvis bryta mot principen för att mildra verkningarna för föreningarna. Detta bör
i så fall inte endast gälla de föreningar som är parter i 2007 års avtal, utan även de
föreningar som år 2022 har omfattats av nolltaxa i lokalhyrestaxan. Om kommunen
önskar ge föreningarna en övergångslösning innehåller beslutsförslag 5 B en sådan
lösning.

Beslutsförslag 5 A

Socialnämnden/kultur-och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
pensionärsföreningarnas rätt till fria kommunala lokaler ska upphöra den 31 december
2022. Rätten till fria lokaler i samlingslokaler på grund av ett kommunalt beslut upphör
därmed samtidigt.

Socialnämnden/kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
uppdra till kultur- och fritidsnämnden att till fullmäktige återkomma med ett förslag till
taxa 0 i lokalhyrestaxan som inte omfattar pensionärsföreningar och namngivna
föreningar.

Beslutsförslag 5 B

Socialnämnden/kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
pensionärsföreningarnas rätt till fria kommunala lokaler ska upphöra den 31 december
2022. Rätten till fria lokaler i samlingslokaler på grund av ett kommunalt beslut upphör
därmed samtidigt.

Socialnämnden/kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
uppdra till kultur- och fritidsnämnden att till fullmäktige återkomma med ett förslag till
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taxa 0 i lokalhyrestaxan som inte omfattar pensionärsföreningar och namngivna
föreningar.

Socialnämnden/kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
uppdra till socialnämnden att erbjuda de föreningar som är parter i 2007 års avtal ett
övergångsavtal med viss ersättning i kronor som stegvis trappas ned under en
treårsperiod.

Socialnämnden/kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
uppdra till kultur- och fritidsnämnden att erbjuda de föreningar som har omfattats av
nolltaxa i lokalhyrestaxan år 2022 men inte omfattas år 2023 ett övergångsavtal med viss
ersättning i kronor som stegvis trappas ned under en treårsperiod.

Ebba Gierow



 
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Gabriella Toftered
Nämndsekreterare servicenämnden och kultur-och fritidsnämnden
_______________________
 

 
Kansli- och säkerhetsavdelningen
Sektor kommunstyrelsen
449 80 Alafors
 
E-post: gabriella.toftered@ale.se 
 
Besöksadress: Ale Torg 7, Nödinge
www.ale.se
 
Ale kommun behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via e-post med oss. 
Du kan läsa mer om dina rättigheter och hur Ale kommun behandlar personuppgifter på 
ale.se/personuppgifter.
 
Från: DHR Aleavdelningen <ale@dhr.se> 
Skickat: den 3 augusti 2022 20:07
Till: FN-Socialnämnden <socialnamnden@ale.se>
Ämne: Yttrande på remiss Med anledning av uppsagda avtal med pensionärsföreningar
 

Du får inte e-post ofta från ale@dhr.se. Se varför det här är viktigt.

Hej

Vi från DHR Ale lämnar följande yttrande gällande remiss "Med anledning av uppsagda avtal med 
pensionärsföreningar":
Vi vill ha kvar Taxa 0 för att vara i kultur och fritids lokaler som vi har idag. Då vi är en förening i första 
hand för personer med rörelsenedsättning och vänder oss till alla i vuxen ålder, inte enbart pensionärer. 
Men vi ser samtidigt att det vore positivt om möjlighet fortsättningsvis även finns att kunna få vara i de 
olika äldreboendenas samlingslokaler, efter samråd med respektive äldreboende, exempelvis på 
Seniorcentrat i Älvängen. Även det till taxa 0.
Vi vill därför inte att de förslag som påverkar oss negativt skall träda i kraft eller föreslås till beslut.

Tacksam för att ni bekräftar att ni mottagit vårt mejl.

Vänliga hälsningar
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Gunilla Wallengren
Ordf. DHR Ale
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Till Socialnämnden

Ale komun

Med anledning av uppsagda avtal med pensionärsföreningar

KPR förordar att vi som tidigare har tillgång till fria lokaler så som vi har det idag

enligt 2007 års avtal.

Vi ser det som mycket komplicerat att ha ett avtal som baseras på antal

aktiviteter och deltagare i respektve aktivitet. Att ha ett sådant system skulle bli

tidskrävande och tungrott för respektive förening. Vi oroas över att

arbetsuppgifterna som då läggs till blir så tungrott att många p.g.a detta väljer

att avsluta sitt frivilliga arbete inom sin förening.

Skulle det bli ett avtal som bygger på aktiviteter och deltagande så vill vi också

framföra att i detta avtal måste det tydligt framgå att ersättningen räknas upp

med index.

Vi önskar ett avtal som som sträcker sig över fyra år. Avtalet följer då

mandatperioden

För KPR

Hans Hellman Helen Johansson Anita Kristiansson

Pro Spf Rpg



Till Socialnämnden

Ale kommun

Styrelsen för PRO Surte-Bohus vill på begäran av Ale kommun avlämna följande synpunkter på:

MED ANLEDNING AV UPPSAGDA AVTAL MED PENSIONÄRSFÖRENINGAR.

Efter att Socialnämnden den 31 mars 2022, § 39, har ingått ett ramavtal om extraresurser, har vi fått

mindre tillgång till lokalerna i Bohus Servicehus, eftersom kommunen har utökat sitt engagemang.

Detta har inneburit att vi redan fått dra ner på våra aktiviteter, eftersom det inte finns lokaler att tillgå

för den verksamhet vi vill bedriva.

Att det sedan finns lokaler som står tomma utan att användas och har så gjort i väldigt många år är

för oss en gåta när det är brist på lokaler för våra verksamheter.

Vi har ett antal personer som arbetar ideellt eftersom det skulle bli för dyrt för föreningen att betala

ut arvoden.

Att få folk att ställa upp och jobba ideellt är mycket svårt, varför vi bävar för framtiden om det skulle

bli så att föreningen skall betala hyra för lokalerna vi använder för vår verksamhet, vilket innebär att

vi måste lägga ner ytterligare arbete för att få det att gå ihop.

Våra farhågor är att det kan bli svårt att få ihop en styrelse som vill fortsätta det arbete vi i dag

bedriver, följden av detta blir då att verksamheten måste dras ner, eller som den värsta tanken,

föreningen läggs ner.

Något som vi undrar över är vad kommunens företrädare som skall ta detta beslut vet om vår

verksamhet? Jag har varit ordförande i denna förening i ca:10 år och ännu har ingen representant

från kommunen besökt oss för att ta reda på vilken verksamhet vi bedriver under ett år och då undrar

jag på vilka grunder detta beslut tas?

De förslag som ni skickat över till oss kommer mitt i sommaren då vi bara har igång vårt café och

boulen. Även om man är pensionär är man ledig på sommaren, vilket vi påtalat vid flera tillfällen i

KPR, men det vi säger går tydligen inte fram?

Eftersom endast alternativ 3 är till vår belåtenhet, vill vi framhålla detta förslag från PRO Surte-Bohus

och hoppas att detta alternativ gör att vi kan fortsätta bedriva de aktiviteter vi gör i dag för

pensionärerna i Ale kommun.

Vi vill att avtalet skall vara på fyra år, för att de skall följa mandatperioderna.

Bohus 2022-08-11

För styrelsen PRO-Surte-Bohus

………………………………………………..

Ronny Olaisson

Ordförande
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Sektor arbete, trygghet och omsorg

Diarienummer:OAN.2021.97
Datum: 2022-03-18
Sektorchef Ebba Gierow
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SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Avtal med pensionärsföreningar

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att några nya avtal inte ska ingås av 2007 års modell,

att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att, med återkallande av sitt uppdrag givet den 7
september 2020, § 142, till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att slutföra förhandlingarna
med pensionärsföreningarna, uppdra till socialnämnden att i samarbete med kultur- och
fritidsnämnden lägga fram alternativa lösningar till fullmäktige efter att ha inhämtat
synpunkter från berörda föreningar,

att uppdra till sektor socialtjänst att initiera förhandlingar med sektor service om att så långt
möjligt till sektor service överföra kontorslokaler, snickerilokaler och liknande lokaler, som
inte används i socialnämndens verksamhet.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Sedan år 2000 har det funnits avtal mellan kommunen och pensionärsföreningar. Aktuella
avtal är från 2007 och är slutna med Ale-Norra PRO, Ale-Nödinge PRO, Skepplanda-Hålanda
SPF, Alebygdens SPF (numera SPF Seniorerna Ale) och Surte-Bohus PRO.

Avtalen innebär i huvudsak att föreningarna åtar sig att på uppdrag av kommunen anordna
social verksamhet och andra aktiviteter för kommunens pensionärer samt delta i
brukarrådsverksamhet. Föreningarna får som ersättning fritt disponera lokaler i kommunala
anläggningar samt i folkets hus- och bygdegårdslokaler, i den mån lokalerna inte behöver
disponeras av kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige har den 7 september 2020, § 142, fattat beslut om att ge omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden slutföra
förhandlingarna med de pensionärsföreningar omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den 15
maj 2014, § 56, gav sin sektor i uppdrag att påbörja förhandling med i syfte att arbeta fram
nya avtal. Kommunfullmäktige har samma datum som ovan angivet fattat beslut om att
uppdra till kommunstyrelsen att inom uppsiktsplikten tillse att kommunen säger upp de
befintliga avtalen med pensionärsföreningarna.
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Kommunen, socialnämnden (tidigare omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden) och kultur- och
fritidsnämnden gemensamt, har den 22 juni 2021 sagt upp 2007 års avtal till upphörande den
31 december 2022.

Ebba Gierow

Sektorchef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Avtal med pensionärsföreningar, 2022-03-18

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Sektorchef, sektor socialtjänst
Sektorchef, sektor kultur och fritid
För kännedom:

Ale-Norra PRO
Ale-Nödinge PRO
Skepplanda-Hålanda SPF
Alebygdens SPF (numera SPF Seniorerna Ale)
Surte-Bohus PRO
Sektorchef, sektor service
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Ärendet

Sedan år 2000 har det funnits avtal mellan kommunen och pensionärsföreningar. Aktuella
avtal är från 2007 och är slutna med Ale-Norra PRO, Ale-Nödinge PRO, Skepplanda-Hålanda
SPF, Alebygdens SPF (numera SPF Seniorerna Ale) och Surte-Bohus PRO.

Avtalen innebär i huvudsak att föreningarna åtar sig att på uppdrag av kommunen anordna
social verksamhet och andra aktiviteter för kommunens pensionärer samt delta i
brukarrådsverksamhet. Föreningarna får som ersättning fritt disponera lokaler i kommunala
anläggningar samt i folkets hus- och bygdegårdslokaler, i den mån lokalerna inte behöver
disponeras av kommunal verksamhet.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 15 maj 2014, § 56, att säga upp
nuvarande avtal avseende lokaler och cafeteriaverksamhet med pensionärsföreningarna att
upphöra den 31 december 2014. Nämnden gav även sektorn i uppdrag att påbörja
förhandlingar i syfte att arbeta fram nya avtal samt att initiera en översyn hur lokaler bokas
och tillhandahålls till föreningar.

Pensionärsföreningarna gjorde 2014 invändning om att uppsägningen inte var korrekt.

Förhandlingarna ledde till att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den 11 december 2014,
§ 137, beslutar i fråga om avtal för caféverksamhet samt fick information om hanteringen av
lokaler. Avtal om caféverksamhet ingicks 2014, dels med PRO Ale Norra avseende caféet i
Aktivitetshuset i Älvängen, dels med PRO Ale Nödinge avseende caféet i Nödinge
servicehus, dels med PRO Surte-Bohus avseende caféet i Bohus servicehus. Efter uppsägning
upphörde avtalet avseende Aktivitetshuset i Älvängen att gälla den 31 december 2017,
eftersom omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet flyttade från Aktivitetshuset.

Efter 2014 års uppsägning var tanken att stöd till föreningar skulle samlas hos kultur- och
fritidsnämnden. Nolltaxa infördes för pensionärsföreningar i Ale fritids taxor för lokalhyra
m.m. (lokaltaxan) på samma sätt som gäller för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet.
På grund av den nya taxekonstruktionen uppfattades förhandlingarna om avtal och
uppsägning som inaktuella.

Kultur- och fritidsnämnden har kontaktats av flera föreningar som utifrån principen om
likabehandling begärt nolltaxa. 2022 års taxa är utformad så att nolltaxa utöver viss
verksamhet för åldrar 0-20 år även gäller för pensionärsföreningar, Röda korsföreningar,
Reumatikerföreningen i Ale och DHR i Ale.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 7 maj 2020, § 38, att 2007 års avtal ska tillämpas
som om de vore bindande för kultur- och fritidsnämndens verksamhet intill utgången av 2022.

Kommunfullmäktige har den 7 september 2020, § 142, fattat följande beslut:

”Kommunfullmäktige beslutar att ge omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
slutföra förhandlingarna med de pensionärsföreningar som omsorgs- och
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arbetsmarknadsnämnden den 15 maj 2014, § 56, gav sin sektor i uppdrag att påbörja
förhandling med i syfte att arbeta fram nya avtal. Samarbete ska ske med kultur- och
fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att inom uppsiktsplikten tillse
att kommunen säger upp de avtal som omfattas av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den
15 maj 2014, § 56.”

Kommunen, socialnämnden (tidigare omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden) och kultur- och
fritidsnämnden gemensamt, har den 22 juni 2021 sagt upp 2007 års avtal till upphörande den
31 december 2022. Uppsägningar har skickats till Ale-Norra PRO, Ale-Nödinge PRO,
Skepplanda-Hålanda SPF, SPF Seniorerna Ale (tidigare Alebygdens SPF) och Surte-Bohus
PRO. Föreningarna har bekräftat mottagandet.

Ekonomisk bedömning

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

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Avtalsrätt

Kommunen har inte civilrättslig rätt att genom avtal upplåta fri nyttjanderätt i lokaler
tillhöriga folkets hus- och bygdegårdsföreningar, om inte kommunen har erhållit en sådan rätt
genom t.ex. hyreskontrakt med rätt att upplåta lokal i andra hand.

Reglemente för socialnämnden, allmän stadga samt riktlinjer och principer för internhyra

Socialnämnden har inte befogenhet att upplåta nyttjanderätt till kommunala lokaler som
annan kommunal myndighet ansvarar för, om inte nämnden erhållit sådan rätt av
kommunfullmäktige. Någon sådan rätt finns inte i reglemente för socialnämnden.

Av reglemente för socialnämnden och 13 § allmän stadga för nämnder och styrelser i Ale
kommun (allmän stadga) framgår att socialnämnden inte har förvaltningsansvar för
kommunens fasta egendom. Nämnden disponerar dock sina lokaler, i de flesta fall genom
internhyresavtal med servicenämnden. Socialnämnden har rätt att upplåta nyttjanderätt till
lokaler som nämnden internförhyr med de begränsningar som framgår av 15 § allmän stadga
och av avsnitt 6.5 riktlinjer och principer för internhyra, (antagna av kommunfullmäktige den
28 oktober 2019, § 152).
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Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

2007 års avtal innebär att pensionärsföreningarna på uppdrag av kommunen ska bedriva
verksamhet för pensionärer. Utförande av tjänster omfattas av lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling, LOU. En upphandling kan förmodligen genomföras som en direktupphandling,
eftersom upphandlingens värde kan förväntas understiga den övre gränsen för
direktupphandling. Enligt 19 a kap. 8 § LOU ska vid direktupphandling den upphandlande
myndigheten behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke diskriminerande sätt samt
genomföra upphandlingen på ett öppet sätt. Förfarandet vid direktupphandling under vissa
belopp är enligt kommunens rutiner att om möjligt infordra minst tre anbud och att annonsera
direktupphandlingen.

Kommunen har 2021 efter upphandling ingått ett ramavtal med Ung Omsorg Sverige AB
avseende att ungdomar i åldrarna 13-19 år arbetar som extraresurser inom omsorgen, där
uppdraget går ut på att skapa mervärden i äldreomsorgen. Ungdomarna ska utgöra ett stöd i
äldreomsorgen genom att delta i aktiviteter och de ska ingå som en naturlig del i vardagen.
Ungdomarna ska inte täcka upp vid resursbrist och anlitas inte i egenskap av
omsorgspersonal. De tjänster bolaget ska utföra enligt ramavtalet är också sådana tjänster som
pensionärsföreningarna ska utföra enligt 2007 års avtal.

Reglementen för socialnämnden och för kultur- och fritidsnämnden

Av 6 § reglemente för kultur- och fritidsnämnden framgår att kultur- och fritidsnämnden har
till uppgift att i den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige inte
föreskriver annat, ansvara för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

7 § reglemente för kultur- och fritidsnämnden föreskriver att kultur- och fritidsnämnden ska
genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma ideella föreningar, andra
organisationer och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete
som dessa bedriver.

Av 4-17 §§ reglemente för socialnämnden framgår socialnämndens verksamhetsområde.
Nämndens verksamhetsområde består till stor del av att fullgöra lagreglerad verksamhet. Om
det i den lagreglerade verksamheten ingår att ansvara för fritidsverksamhet ankommer detta
på nämnden, trots att ansvaret för fritidsverksamhet inte i klartext framgår av reglementets
text.

Ansvarsfördelningen i kommunen är således att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för all
fritidsverksamhet som inte åvilar någon annan myndighet, såsom socialnämndens insatser
enligt socialtjänstlagen. Kultur- och fritidsnämnden har därvid rätt att stödja föreningslivet
enligt de regler som fullmäktige har fastställt.

Kommunallagen (2017:725)

Kommuner ska enligt 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) behandla sina medlemmar lika,
om det inte finns sakliga skäl för något annat (likställighetsprincipen). Det finns ett antal
rättsfall som har prövat vad som har ansetts utgöra sakliga skäl.
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Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

En stor del av den verksamhet socialnämnden bedriver omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden 2022

I taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden 2022 (antagna av kommunfullmäktige den
20 december 2021, § 251) ingår Ale fritids taxor för lokalhyra m.m. (lokaltaxan). Lokaltaxan
är indelad i fem taxor, taxa 0-4, där taxa 0 är utan avgift och taxa 3 och 4 har högst avgifter.

Lokaltaxan omfattar de kommunala lokaler som Ale fritid lånar ut vid enstaka bokningar. Ale
fritid disponerar inte några av socialnämndens verksamhetslokaler.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Efter beslut i socialnämnden och därefter i kommunfullmäktige kommer detta att skickas för

vidare hantering till sektorchef för sektor socialtjänst och till sektorchef för sektor kultur och

fritid. Beslutet kommer att skickas för kännedom till berörda pensionärsföreningar och till

sektorchef för sektor service.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att det av juridiska skäl inte är möjligt att ingå avtal med
2007 års konstruktion, dels på grund av att socialnämnden inte förfogar över huvuddelen av
berörda lokaler, dels på grund av att tjänster som utförs mot ersättning ska upphandlas.

Med hänsyn till den sekretess som gäller i socialnämndens verksamhet är det därutöver enligt
förvaltningens mening i många fall inte lämpligt att föreningsverksamhet bedrivs i de lokaler
socialnämnden har sin verksamhet.

Det finns skäl att överväga om vissa lokaler, som inte behövs för socialnämndens verksamhet,
är möjliga att återlämna till servicenämnden eller att ställa till kultur- och fritidsnämndens
förfogande för utlåning. Detta gäller inte minst lokaler med utrustning som kan vara farlig
eller dyr att underhålla och reparera.

Ärendet avser rent formellt 2007 års avtal. I praktiken har ärendet kopplingar till Ale fritids
taxor för lokalhyra m.m. (lokaltaxan). Ytterst synes den stora frågan vara vilka lokaler
pensionärsföreningar och vissa andra vuxenföreningar ska ha rätt att låna och om
föreningarna ska ha rätt att låna lokaler till nolltaxa eller enligt taxa 1 i lokaltaxan.
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Frågeställningen kompliceras ytterligare av att lokaltaxan påverkar folkets hus- och
bygdegårdsföreningarnas ekonomi. Då 2007 års avtal har utlöst problemställningen och då
vissa av socialnämndens lokaler skulle kunna vara berörda, bör sektor socialtjänst och sektor
kultur och fritid tillsammans ta fram alternativa lösningar som inte minst uppfyller
likställighetsprincipen, vilken framgår av kommunallagen. Förvaltningen är av uppfattningen
att det finns starka skäl för att belysa konsekvenserna av olika alternativ. Till sist är det
självklart upp till nämnderna och kommunfullmäktige att avgöra vad som gäller i kommunen.
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Sektor socialtjänst

Diarienummer:S.N.2022.30
Datum: 2022-08-23
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Socialnämnden

Socialnämndens delegeringsordning och revideringar av

densamma

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

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

att den reviderade delegeringsordningen ska träda i kraft 2022-10-01.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Sektor socialtjänst har tagit fram ett förslag till revidering av socialnämndens

delegeringsordning enligt nedanstående punkter.

Sektorn föreslår socialnämnden att anta förslag till revidering av delegeringsordning och att

denna träder i kraft 2022-10-01.

Mattias Leufkens Anna Ruthberg

Administrativ chef Nämndsekreterare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Revidering av socialnämndens delegeringsordning, 2022-08-23

Bilaga Revideringar av socialnämndens delegeringsordning.
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Nämndsekreterare
Systemförvaltare Treserva
För kännedom:

Sektorledning
Enhetschefer inom sektor socialtjänst

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

Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725), KL, framgår att nämnden får delegera till en
anställd enligt 7 kap. 5-8 §§ KL att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden. I 6 kap. 38 § KL anges vilka beslut som inte får delegeras av nämnden.

Sektor socialtjänst föreslår följande ändringar

Sid. 12, nr 11. Förtydliga att det är inkommen dom av överprövande domstol som ska
informeras i arbetsutskott.

Sid. 22, nr 3. Ändra delegat från socialnämndens individutskott till enhetschef. Avser yttrande
till passmyndighet.

Sid. 35, nr 10. Förtydligande att vistelse även kan innebära stödboende.

Sid 38., nr 4. Förtydligande att beslutet även kan innebära stödboende samt ändra delegat från
socialnämndens individutskott till enhetschef (kostnad därutöver). Avser ekonomiskt bistånd
till vuxna i samband med eller under placering, omplacering eller flyttning från familjehem
eller HVB-hem.

Sid 39., nr 3. Delegationen tas bort från delegationsordningen då lagparagrafen har upphört.

Sid 43., nr 10. Tillägg av mellandelegat. Förslag att socialsekreterare har tre månader i stället
för sex månader och 1:e socialsekreterare har 3-6 månader.

Sid 45 och 47, nr 26, 27, 28, 42, 45. För att avlasta socialsekreterare med viss handläggning
ge socialadministratör delegation i enklare ärenden som bistånd till begravning, kostnad för
anhörig vid begravning, gravsten, glasögon och egna medel.
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Ekonomisk bedömning

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

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725), KL, framgår att nämnden får delegera till en
anställd enligt 7 kap. 5-8 §§ KL att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden. Av 6 kap. 38 § KL anges vilka beslut som inte får delegeras av nämnden.

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Efter beslut åligger det nämndsekreterare att göra erforderliga revideringar av socialnämndens
delegeringsordning. Beslutet skickas till systemförvaltare för Treserva för vidare hantering.
Beslutet skickas till sektorledning och enhetschefer inom sektor socialtjänst för kännedom.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att föreslagen revidering av socialnämndens delegeringsordning är

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

Förvaltningen föreslår att den reviderade delegeringsordningen ska träda i kraft 2022-10-01.



Förslag av ändringar i delegationsordningen inför socialnämndens sammanträde

Sid 12, nr 11. Förtydliga att det är inkommen dom av överprövande domstol som ska informeras i

arbetsutskott.

Sid 22, nr 3. Ändra delegat från socialnämndens individutskott till enhetschef. Avser yttrande till

passmyndighet.

Sid 35, nr 10. Förtydligande att vistelse även kan innebära stödboende.

Sid 38, nr 4. Förtydligande att beslutet även kan innebära stödboende samt ändra delegat från

socialnämndens individutskott till enhetschef (kostnad därutöver). Avser ekonomiskt bistånd till

vuxna i samband med eller under placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller HVB-

hem.

Sid 39, nr 3. Delegationen tas bort från delegationsordningen då lagparagrafen har upphört.

Sid 43, nr 10. Tillägg av mellandelegat. Förslag att socialsekreterare har tre månader i stället för sex

månader och 1:e socialsekreterare har 3-6 månader.

Sid 45 och 47, nr 26, 27, 28, 42, 45. För att avlasta socialsekreterare med viss handläggning ge

socialadministratör delegation i enklare ärenden som bistånd till begravning, kostnad för anhörig vid

begravning, gravsten, glasögon och egna medel.
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INLEDNING 

Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för nämnden i sin helhet, det vill säga beredning, beslut och verkställighet 
(genomförande). Beslut enligt kommunallagen (2017:725), KL, kan endast fattas av fullmäktige, nämnd eller med stöd av delegeringsreglerna i 6 
kap. KL. 
 
Med delegat menas den till vilken viss beslutanderätt överlåts från nämnd. Mottagaren av ett sådant uppdrag kan antingen vara en eller flera 
förtroendevalda i nämnden eller en tjänsteman hos kommunen. Endast genom delegering enligt 6 kap. 37 § KL kan beslutanderätt föras över till en 
tjänsteman (anställd). 
 
I den kommunala verksamheten finns dessutom en mängd beslut eller avgörande som inte är beslut i KL:s mening. De är istället rent verkställande 
eller förberedande åtgärder. Dessa åtgärder måste skiljas från KL:s beslutsbegrepp och omfattas inte av delegeringsreglerna. 
 
Det är ibland svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och beslut som är ren verkställighet. Kommunallagen använder begreppet 
ren verkställighet i bestämmelserna om överklagande. Enligt 13 kap. 2 § KL kan nämndbeslut och delegeringsbeslut överklagas. Beslut av rent 
verkställande eller förberedande art får däremot inte överklagas. Delegeringsrätten omfattar överlåtelse av verklig beslutanderätt. Var gränsen 
mellan verklig beslutanderätt och ren verkställighet går påverkas i den praktiska tillämpningen av flera faktorer, till exempel beslutets innehåll och 
rättsverkan samt om ärendet rymmer självständigt beslutsfattande och om ärendet är möjligt att överklaga eller inte. 

Olika beslutstyper 
 

I kommunen fattas beslut av olika karaktär och med olika effekt. I princip kan man urskilja tre olika beslutstyper: 
 

1. Utåtriktade beslut – Beslut som rör myndighetsutövning enligt specialförfattningar och andra beslut som riktar sig utåt till exempel 
bidragsgivning föreningar, samhällsplanering, bostadsbyggande och barnomsorg. 
 

2. Blandade beslut – Interna beslut som ibland kan påverka förhållanden utåt på något sätt. Det handlar ofta om beslut som får 
civilrättsliga effekter gentemot tredje man; till exempel avtal vid upphandling och anställning av personal. 
 

3. Inåtriktade beslut – Interna beslut som i första hand berör den inre verksamheten i kommunens arbete, till exempel beslut i den 
löpande driften och i flertalet personaladministrativa ärenden. 

 

Om man låter överklagbarheten vara utgångspunkt i resonemanget om gränsdragning mellan beslut och ren verkställighet, kan beslut under 
kategori 1 och 2 inte hänföras till ren verkställighet utan bör alltid omfattas av delegeringsrätten. Det är därför i första hand för beslut i kategori 3 
som behovet av att förtydliga gränsen mellan delegering och ren verkställighet har intresse och betydelse. 
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Delegering inom en nämnd 
 
Regler om delegering av ärenden inom en nämnd finns i 6 kap. 37-39 §§ KL. Bestämmelserna ger nämnderna möjlighet att delegera sin 
beslutanderätt. 
 
Nämnden avgör själv i vilken utsträckning den vill använda sig av sin delegeringsrätt, inom de ramar som KL anger, och bestämmer de 
beslutanderätter den vill delegera och till vem. Nämnden kan delegera till sina arbetsutskott, till ledamot eller ersättare i nämnden och till anställd i 
kommunen. Nämnden kan även ställa upp villkor för delegeringen, enligt 7 kap. 7 § KL. Väsentligt är att delegeringsmöjligheten inte används på 
ett sådan sätt att nämnden avhänder sig ledningen och ansvaret för de principiellt viktiga frågorna. 
 
Överordnad chef har alltid underordnad delegats beslutsrättigheter, om inget annat anges. 
 
I 6 kap. 38 § KL anges frågor och ärende som nämnden inte har rätt att delegera. 
 
Nämnden får inte delegera 
 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
 

2. Framställningar eller yttrande till kommunfullmäktige liksom yttrande med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av 
fullmäktige har överklagats, 
 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
 
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller  

 
5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 
Det viktiga är att framhålla att offentlighetsprincipen och den därmed förknippade rätten för allmänheten att ta del av allmänna handlingar inte 
ändras av att beslutanderätten delegeras. 

Delegeringens innebörd 
 
Genom delegering flyttas beslutanderätten över från nämnden till delegaten. Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslutanderätten innebär att 
den som innehar denna (nämnden eller delegat) har rätt att fatta beslut om bifall och avslag, om det inte är något annat stadgat i det särskilda 
fallet. Beslut som fattas med stöd av delegering är juridiskt sett ett nämndbeslut. Det betyder bland annat att delegatens beslut kan överklagas på 
precis samma sätt som ett nämndbeslut. Revisionsansvaret för delegeringsbeslutet ligger hos nämnden, men nämnden kan inte ändra ett beslut 
som fattas av delegaten. Nämnden kan dock när som helst återkalla lämnad delegering.  
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Utformningen av delegeringsbeslut 
 
Hur ska då ett delegeringsbeslut utformas? 
 
I princip gäller samma formkrav för delegeringsbeslut som för nämndbeslut. Detta innebär att det alltid måste finnas någon form av skriftlig 
dokumentation, det vill säga delegerad beslutanderätt får aldrig utövas endast muntligt. Detta är även en förutsättning för återrapportering till 
nämnden. 
 
Som minimikrav är det rimligt att den skriftliga dokumentationen över ett delegeringsbeslut ska innehålla uppgift om: 

 
 Vem som fattat beslutet (namn och befattning) 

 
 Datum och vilket beslut som fattades 

 
 Vad beslutet avser 
 
 Beslutets innebörd (bifall eller avslag) 

 
Delegaten beslutar i de ärenden som ingår i delegeringsuppdraget. Finner delegaten att ett ärende är av större vikt eller av principiell betydelse bör 
och kan denne hänskjuta ärendet till nämnden för avgörande. Det är alltså nämnden som i så fall har att fatta beslut, aldrig nämndens arbetsutskott. 
 
En delegat får inte själv överlåta åt någon annan att fatta beslut i delegatens ställe, så kallad vidaredelegering. Det är endast tillåtet för sektorchef. Om 
nämnden medgivit sektorchef att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen att besluta i dennes ställe, ska sådana beslut anmälas till 
sektorchefen.  
Anmälan av delegeringsbeslut 

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegering enligt 6 kap. 37 § KL ska anmälas till den. Beslut som inte 
anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. KL. Sådana beslut som avses i 6 kap. 39 § KL 
(ordförandebeslut) ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde, 6 kap. 40 § KL.  

Anmälan har främst som syfte att tillgodose rättssäkerhetsaspekter och nämndens informations- och kontrollbehov. Nämnden bestämmer själv när 
och hur anmälan ska ske. Det viktigaste är inte metoden och rutinerna utan att man genom nämndens protokoll kan identifiera varje 
delegeringsbeslut för att de bland annat ska kunna överklagas. Tidpunkten för anmälan tas som utgångspunkt för beräkning av överklagandetiden 
när beslut överklagas med laglighetsprövning enligt KL. Den beräknas från den dag då justering av nämndprotokollet, vid vilket delegeringsbeslutet 
har anmälts, tillkännages på kommunens anslagstavla. Som alternativ kan överklagandetiden räknas från den dag ett särskilt protokoll över 
delegeringsbeslutet upprättats, justerats och anslagits på anslagstavlan.  



7  

7 
 

Huvudprincipen för anmälan av delegeringsbeslut är att beslutet bör anmälas så snart som möjligt, framför allt om det kan förväntas att ett 
delegeringsbeslut kommer att överklagas. Vid överklagande enligt förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) börjar överklagandetiden att löpa när den 
enskilde som är berörd av beslutet har delgivits detta.  
 
Anvisningar för delegeringsbeslut 

 
 Nämnden beslutar särskilt om huruvida delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden. 
    Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. KL. 

 
 Delegeringsbesluten förvaras och finns tillgängliga hos sektor socialtjänst. 

 
 Beslut som gäller myndighetsutövning i socialtjänsten förvaras i särskild ordning hos sektor socialtjänst. 

 
 

Anvisningar om arkivering 
Följande lagstiftning reglerar verksamheten:  

 
Arkivlagen (1990:782) 
Arkivförordningen (1991:446) 
Lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring 
Förvaltningslagen (2017:900), FL 
Lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL 
Patientdatalagen (2008:355) 
Socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

 
Arkivbeskrivning för nämnden, dokumenthanteringsplan och arkivförteckning är de dokument som ligger till grund för arkiveringen. 

 
Offentlig arkivvård har två huvudsyften. Det ena är att ge förutsättningar för att offentlighetsprincipen kan efterlevas och att tillgodose rättskipningens 
och förvaltningens behov av information. Det andra är att vårda och värna kulturarvet. 
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Delegeringsordningens uppbyggnad, hänvisning och förkortningar  
Delegeringsordningen är indelad i olika avsnitt. Varje avsnitt har en övergripande rubrik som sammanfattar inom vilket verksamhetsområde beslut 
med stöd av denna delegeringsordning kan fattas. Under varje avsnitt finns kolumner som talar om vilken beslutanderätt som är delegeringsbar, vilket 
lagrum som åberopas, vem som är delegat, ersättare samt eventuella kommentarer till delegeringen.  

 
Förkortningar 
I största möjliga mån undviks förkortningar i delegeringsordningen. Det finns dock några undantag. I delegeringsordningen används förkortningar i 
hänvisning till lagrum: kap. = kapitel, st = stycke. Nedan följer en lista över de förkortningar som används i delegeringsordningen.  

 
Författningar och övriga bestämmelser  
AlkL = Alkohollagen (2010:1622) 
BL = Begravningslagen (1990:1144) 
BrB = Brottsbalken (1962:700)  
FB = Föräldrabalken (1949:381) 
FL = Förvaltningslagen (2017:900)  
HSL = Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
JB = Jordabalken (1970:994) 
KL = Kommunallagen (2017:725)  
LMA = Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
LMTP = Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter 
LSS = Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LTLP = Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
LUL = Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM = Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU = Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
OSL = Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
PSL = Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
SoF= Socialtjänstförordning (2001:937) 
SOSFS = Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
SoL = Socialtjänstlagen (2001:453) 
TF = Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
ÄB = Ärvdabalken (1958:637) 
ÄktB = Äktenskapsbalken (1987:230) 

 
Övriga förkortningar 
EC = Enhetschef 
FS = Funktionsstöd, verksamhetsområde inom sektorn  
IFO = Individ- och familjeomsorg, verksamhetsområde inom sektorn 
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IVO = Inspektionen för vård och omsorg 
MAR = Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering 
MAS = Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska 
OAN = Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (tidigare benämning på socialnämnden)  
OB = Ordinärt boende, verksamhetsområde inom sektorn 
SAS = Social Ansvarig Samordnare 
SKR = Sveriges Kommuner och Regioner 
SN = Socialnämnden (nämnden)  
SSKE = Sjuksköterskeenheten, del av verksamhetsområde inom sektorn 
ST = Socialtjänst (sektorn) 
SÄBOHS = Särskilda boenden och hälso- och sjukvård, verksamhetsområde inom sektorn 
VC = Verksamhetschef 
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 Allmänna och gemensamma bestämmelser  
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
1 Rätt att fatta beslut som är så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas 
6 kap. 39 § KL Ordförande Vice ordförande  

2 Beviljande av deltagande i kurser och konferenser för 
ledamöter i nämnden 

 Ordförande Vice ordförande  

3 Myndighetens prövning av utlämnande av allmän 
handling, samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande av allmän handling 

2 kap. 14-16 §§ 
TF och 6 kap. 
OSL 

Nämndsekreterare Enhetschef enheten för 
ledningsstöd och 
utveckling, 
Planeringssekreterare 

Den första prövningen utgör 
inte något delegeringsbeslut. 

 
Första prövningen görs 
av den som handlägger 
ärendet. Är handläggare inte 
utsedd eller har ärendet 
överlämnats för arkivering 
görs första prövningen 
istället av nämndsekreterare 
eller arkivarie.  

 
Inom IFO har det fattats 
beslut av nämnden om att 1:e 
socialsekreterare gör den 
första prövningen.  

 
Delavslag (när allmän 
handling lämnas ut efter att 
sekretessbelagda 
uppgifter har maskerats) 
fattas dock av enhetschef 
IFO. 

 
Rena avslag (där den begärda 
allmänna handlingen inte 
lämnas ut) fattas av 
nämndsekreterare alternativt 
arkivarie (om handlingen är 
arkiverad). 
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Nr  Beslut  Lagrum  Delegat  Ersättare  Kommentar 

4 Utse ombud att föra kommunens eller socialnämndens 
talan i domstol och andra myndigheter 

6 kap. 15 § KL 
23 § Allmän 
stadga 
10 kap. 2 § SoL 

Sektorchef Respektive 
verksamhetschef 

Beslut att utfärda fullmakt ska 
anses innefatta beslut att 
väcka eller föra talan, utom i 
de fall ett sådant beslut är 
förbehållet socialnämnden, ett 
utskott, ordföranden eller 
annan ledamot i nämnden. 
Delegeringen omfattar dock 
inte utfärdande av fullmakt 
som har delegerats avseende 
mål enligt LVU och LVM, då 
detta är särskilt delegerat i 
föreliggande 
delegeringsordning. 
Delegeringen omfattar  
1. mål eller ärenden som 
socialnämnden genom 
Allmän stadga för styrelser 
och nämnder i Ale kommun 
eller annat 
kommunfullmäktigebeslut har 
erhållit rätten att föra 
kommunens talan i samt 
2. mål eller ärenden som 
ankommer på socialnämnden 
på grund av lag eller annan 
statlig författning. 

5 Vidaredelegering av egen beslutanderätt 7 kap. 6 § KL Sektorchef   
6 Yttrande i planärenden  Sektorchef  Gäller inte då beslutet är av 

principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt 

7 Att avvisa för sent inkomna överklaganden 45 § FL Delegaten i ursprungsbeslutet  Enhetschef inom 
biståndsenheten och 
IFO 

Information till respektive 
arbetsutskott. 

8 Avge yttrande vid överklagat delegeringsbeslut, 
överprövning – allmänna ärenden 

 Socialnämndens arbetsutskott   

9 Avge yttrande till domstol med anledning av 
överklagande över delegats beslut enligt SoL och LSS 

 Delegat som fattade det 
överklagade beslutet*  

 *Om exempelvis 
socialnämndens 
individutskott fattat det 
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överklagade beslutet är det 
också det som ska avge 
yttrande till domstol, efter 
förslag från tjänsteman. 

 
Gäller inte då beslutet är av 
principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt (kan ej 
delegeras) 

Nr  Beslut Lagrum  Delegat Ersättare Kommentar 

10 Överklaga beslut fattat av förvaltningsdomstol eller 
annan högre myndighet 

 Respektive arbetsutskott   

11 Omprövning av överklagat beslut 37-39 §§ FL Socialsekreterare   Information i respektive 
arbetsutskott 

 
Gäller inte då beslutet är av 
principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt (kan ej 
delegeras). 

12 Ej utlämnande av omvårdnadsjournal  MAS   

13 Lämna ut uppgifter ur personregistret till statliga 
myndigheter för forskningsändamål 

12 kap. 6 § SoL Sektorchef 
Inom OB, FS, SSKE, IFO 
respektive verksamhetschef. 
Inom biståndsenheten 
enhetschef 

  

valtine
Textruta
av inkommen dom.
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  Ekonomi – allmänna bestämmelser 
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
1 Avtal inom nämndens område  Sektorchef   
2 Avtal inom respektive verksamhetsområde  Respektive verksamhetschef 

Respektive enhetschef IFO 
Sektorchef 
Verksamhetschef 
IFO 

Högst 7 000 kr/dygn gällande 
placeringsavtal inom IFO. 
Gäller inte då avtalet är av 
principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. 

3 Nedsättning eller befrielse från avgifter  Budgetansvarig chef   
4 Ned- eller avskrivningar på fodringar  Budgetansvarig chef   
5 Beslut om att driva in fordran  Budgetansvarig chef   
6 Internhyresavtal  Respektive verksamhetschef Sektorchef Externa hyresavtal tecknas av 

fastighetsenheten, sektor 
service 

7 Utse beslutsattestanter  Verksamhetschef Sektorchef  
8 Försäljning av insatser enligt SoL, LSS och HSL 

• Avtal om försäljning till annan huvudman 
avseende stöd, service, omvårdnad eller vård 
för äldre eller funktionshindrade då avtalad 
intäkt uppgår till högst 1 basbelopp och avtal 
löper på högst 1 år. 

• Avtal om försäljning till annan huvudman av 
tjänster avseende stöd, service, omvårdnad 
eller vård för äldre eller funktionshindrade då 
avtalad intäkt uppgår till högst 20 basbelopp 
och avtal löper på högst 3 år. 

  
 

Verksamhetschef 
 
 
 

 
Sektorchef 

 Information till 
socialnämndens individutskott 

9 Vid byte av företagsform medgiva överlåtelse av 
rättigheter och skyldigheter enligt avtal för utförare av 
hemtjänst i ordinärt boende 

 Sektorchef   

10 Ersättning (egenavgift) vid insatser av 
behandlingskaraktär när bistånd ges i form av 
plats i hem för vård eller boende eller familjehem 
(vuxna). Innefattar även bedömning av enskilds 
betalningsförmåga när avgift för insats eller bistånd ska 
tas ut.  
 
Ersättning från förälder vars barn är under 18 år och får 
vård i annat hem än det egna. Innefattar även 
bedömning av vårdnadshavarens betalningsförmåga när 
avgift för insats eller bistånd ska tas ut. 

8 kap. 1 § 1 st. 
SoL och 6 kap. 1 
§ SoF 

 
 
 
 

8 kap. 1 § 2 st. 
SoL och 6 kap. 2 
§ SoF 

Administratör/avgiftshandläggare 
 
 
 

 
 

 
Administratör/avgiftshandläggare 
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  Dataskyddsförordningen (GDPR) 
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
1 Beslut att ta ut en avgift eller vägra att tillmötesgå 

begäran om begäran är uppenbart ogrundad eller 
orimlig 

Art 12.5 GDPR Administrativ chef Sektorchef Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 7 
kap 2 § lagen (2018:218) om 
kompletterande bestämmelser 
till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange besvärshänvisning. 

2 Beslut om utlämnande av registerutdrag samt beslut att 
avvisa begäran om registerutdrag 

Art 15 GDPR Administrativ chef Sektorchef Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 7 
kap 2 § lagen (2018:218) om 
kompletterande bestämmelser 
till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange besvärshänvisning. 

3 Beslut om den registrerades rätt till rättelse Art 16 GDPR Administrativ chef Sektorchef Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 7 

Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

11 Ersättning (egenavgift) vid vistelse i hem som 
tillhandahåller i huvudsak boende. Gäller även köpt 
boende i annan kommun. 

 

8 kap. 1§ 1 st. SoL Administratör/avgiftshandläggare   

12 Föra talan om ersättning vid förvaltningsrätten. Avser 
enskild skuld till socialnämnden 

9 kap. 3 § SoL Socialnämndens individutskott   

13 Nedsättning eller eftergift av ersättningsskyldighet  
- max 25 % av basbeloppet 

 
 
 

- belopp därutöver  

 
9 kap. 4 § SoL 

 
LVU, LVM 

 
Enhetschef IFO 

 
Enhetschef IFO 

 
Socialnämndens individutskott 
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kap 2 § lagen (2018:218) om 
kompletterande bestämmelser 
till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange besvärshänvisning. 

Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
4 Beslut om den registrerades rätt till radering Art 17 GDPR Administrativ chef Sektorchef Förvaltningsbesvär och 

överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 7 
kap 2 § lagen (2018:218) om 
kompletterande bestämmelser 
till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange besvärshänvisning. 

5 Beslut om den registrerades rätt till begränsning av 
behandling 

Art 18 GDPR Administrativ chef Sektorchef Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 7 
kap 2 § lagen (2018:218) om 
kompletterande bestämmelser 
till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange besvärshänvisning. 

6 Beslut om underrättelse till tredje man om rättelse eller 
radering av personuppgifter eller begränsning av 
behandling 

Art 19 GDPR Administrativ chef Sektorchef Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 7 
kap 2 § lagen (2018:218) om 
kompletterande bestämmelser 
till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange besvärshänvisning. 

7 Beslut om den registrerades rätt till dataportabilitet Art 20 GDPR Administrativ chef Sektorchef Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 7 
kap 2 § lagen (2018:218) om 
kompletterande bestämmelser 
till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange besvärshänvisning. 

8 Beslut med anledning av den registrerades rätt att göra 
invändningar 

Art 21 GDPR Administrativ chef Sektorchef Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 7 
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kap 2 § lagen (2018:218) om 
kompletterande bestämmelser 
till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange besvärshänvisning. 

Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
9 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal inklusive instruktioner Art 28 GDPR Administrativ chef Sektorchef Överklagandeförbud enligt 7 

kap 5 § lagen (2018:218) om 
kompletterande bestämmelser 
till EU:s 
dataskyddsförordning. 

10 Beslut att anmäla en personuppgiftsincident 
samt upprätta anmälan och dokumentation 

Art 33 GDPR Administrativ chef Sektorchef Anmälan ska göras till 
Integritetsskyddsmyndigheten 
senast 72 timmar efter att 
myndigheten fick kännedom 
om incidenten. Samråd med 
dataskyddsombud innan 
anmälan. 
 
Överklagandeförbud enligt 7 
kap 5 § lagen (2018:218) om 
kompletterande bestämmelser 
till EU:s 
dataskyddsförordning. 

11 Fastställa konsekvensbedömning avseende dataskydd Art 35 GDPR Administrativ chef Sektorchef Samråd med 
dataskyddsombud innan 
konsekvensbedömning 
fastställs. 
Överklagandeförbud enligt 7 
kap 5 § lagen (2018:218) om 
kompletterande bestämmelser 
till EU:s 
dataskyddsförordning. 
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 Anmälan till polis och överförmyndarnämnden  
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
1 Polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet 12 kap. 10 § SoL, 

10 kap. 2 § OSL 
Verksamhetschef Sektorchef Exempelvis hot och våld mot 

personal, inbrott, stöld, 
skadegörelse avseende 
nämndens egendom. 
 
Ordförande och vice 
ordförande ska informeras om 
anmälan avseende brott av 
allvarligare art. Detta ska ske 
skyndsamt efter att 
polisanmälan har gjorts. 

2 Göra anmälan till Polismyndigheten om det kan 
misstänkas att bidragsbrott har begåtts 

6 § 
bidragsbrottsla-
gen (2007:612) 

Verksamhetschef Sektorchef Ordförande och vice 
ordförande ska informeras om 
anmälan avseende brott av 
allvarligare art. Detta ska ske 
skyndsamt efter att 
polisanmälan har gjorts. 

3 Polisanmäla misstanke om vissa brott mot underåriga 
(under 18 år) samt vissa grövre brott 

12 kap. 10 § SoL, 
10 kap. 21-23 §§ 
OSL 

Enhetschef  Verksamhetschef Anmälningsplikt enligt 14 kap. 
1 § SoL.  
 
Avser exempelvis misstanke 
om brott enligt 3, 4 och 6 kap. 
BrB eller lagen (1982:316) med 
förbud mot könsstympning av 
kvinnor, misstanke om brott 
för vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i ett 
år. 
 
Ordförande och vice 
ordförande ska informeras om 
anmälan avseende brott av 
allvarligare art. Detta ska ske 
skyndsamt efter att 
polisanmälan har gjorts. 
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4 Anmäla till överförmyndare om behov av god 
man/förvaltare föreligger respektive ej längre föreligger 

5 kap. 3 SoF Socialsekreterare    

 

 Livsmedelsanläggningar 
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
1 Mottagande av delgivning av samtliga handlingar, även 

beslut och förelägganden angående 
livsmedelsanläggningar 

6 kap. 36 § KL Enhetschef Verksamhetschef  

2 Anmälan om registrering/ansökan om godkännande av 
livsmedelsanläggning samt anmälan om betydande 
ändring av anläggning/hantering/sortiment 

Livsmedelslagen Enhetschef Verksamhetschef  
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 Alkohol och lotteri 
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1 Stadigvarande serveringstillstånd 8 kap. 2 § AlkL Socialnämndens arbetsutskott   

2 Återkallelse av serveringstillstånd 9 kap. 18 § AlkL Socialnämndens arbetsutskott  Vid konkurs upphör tillståndet 
att gälla omedelbart. 
Information till socialnämnden 
arbetsutskott. 

3 Återkallelse vid egen ansökan 9 kap. 18 § AlkL Enhetschef enheten för 
ledningsstöd och utveckling 

Sektorchef  

4 Varning 9 kap. 17 § AlkL Socialnämndens arbetsutskott   

5 Erinran 9 kap. 17 § AlkL Enhetschef enheten för 
ledningsstöd och utveckling 

Sektorchef  

6 Tillfälligt serveringstillstånd 8 kap. 2 § AlkL Enhetschef enheten för 
ledningsstöd och utveckling 

Sektorchef  

 7 Utvidgning av serveringstillstånd 8 kap. 2 § AlkL Enhetschef enheten för 
ledningsstöd och utveckling 

Sektorchef  

8 
 
 
 

Utökade serveringstider 8 kap. 2 § AlkL Enhetschef enheten för 
ledningsstöd och utveckling 

Sektorchef  

9 Med anledning av ansökan från konkursbo om att få 
fortsätta rörelsen 

9 kap. 12 § AlkL Enhetschef enheten för 
ledningsstöd och utveckling 

Sektorchef  

10 Förbjuda detaljhandel av öl eller servering av öl 9 kap. 19 § AlkL Socialnämndens arbetsutskott   

11 Meddela varning till den som bedriver detaljhandel med 
eller servering av öl 

9 kap. 19 § AlkL Socialnämndens arbetsutskott   

12 Förbud eller inskränkning av försäljning av 
alkoholdrycker för ett visst tillfälle 

 

3 kap. 10 § AlkL Socialnämndens arbetsutskott   
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Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

13 Beslut om överklagande till kammarrätt/Högsta 
förvaltningsdomstolen 

10 kap. 1 § AlkL Socialnämndens arbetsutskott   

14 Godkännande av nya bolagsmän 8 kap. 2 § AlkL Enhetschef enheten för 
ledningsstöd och utveckling 

Sektorchef  

15 Godkännande av ny bolagsform 8 kap. 2 § AlkL Enhetschef enheten för 
ledningsstöd och utveckling  

Sektorchef  

16 Godkännande av lokal för cateringverksamhet 8 kap. 4 § AlkL Enhetschef enheten för 
ledningsstöd och utveckling 

Sektorchef  

17 Besvara remisser från tillståndsenheten Göteborgs Stad  Enhetschef enheten för 
ledningsstöd och utveckling 

Sektorchef  

18 Yttrande till Lotteriinspektionen/Svenska spel  Enhetschef för enheten för 
ledningsstöd och utveckling 

Sektorchef  

 
Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
1 Bevilja tillstånd att bedriva detaljhandel eller partihandel 

med tobaksvaror  
5 kap. 3 § LTLP 
5 kap. 1 § LTLP  

Enhetschef enheten för 
ledningsstöd och utveckling 

  

2 Avslå ansökan om att bedriva detaljhandel eller 
partihandel med tobaksvaror 

 Socialnämnden   

3 Föreläggande 7 kap. 9 § 1 st och 
12 § LTLP 

Socialnämndens arbetsutskott   

4 Föreläggande med vite 7 kap. 9 § 2 st och 
15 § LTLP 

Socialnämndens arbetsutskott  I beslut om föreläggande får 
tillsynsmyndigheten sätta ut vite. 
Vitet får inte förvandlas till 
fängelse, 7 kap. 9 § 2 st LTLP. 

5 Förbud (att försälja tobaksvaror) 7 kap. 9 § 1 st och 
12-13 §§ LTLP 

Socialnämndens arbetsutskott   

6 Förbud med vite 7 kap. 9 § 2 st och 
12 och 15 §§ 
LTLP 

Socialnämndens arbetsutskott  I beslut om förbud får 
tillsynsmyndigheten sätta ut vite. 
Vitet får inte förvandlas till 
fängelse, 7 kap. 9 § 2 st, 15 § 
LTLP. 
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Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

7 Ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite 6 § lagen 
(1985:206) om 
viten 

Socialnämndens arbetsutskott   

8 Att meddela tillståndshavaren varning 7 kap. 11 och 13 
§§ LTLP 

Socialnämndens arbetsutskott  Om förbud får anses vara en 
alltför ingripande åtgärd, 
meddela varning, 7 kap. 11 § 
LTLP. 

9 Avskriva ärenden enligt LTLP utan åtgärd  Enhetschef enheten för 
ledningsstöd och utveckling 

Sektorchef  

10 Besvara remisser gällande ärende enligt LTLP från 
tillståndsenheten Göteborgs stad 

 Enhetschef enheten för 
ledningsstöd och utveckling 

Sektorchef  

 
  Lex Sarah enligt SoL och LSS  
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
1 Utreda och avsluta utredning om 

missförhållanden med beslut enligt 14 kap. 6 § 
SoL eller 24 e § LSS 

14 kap. 6 § 
SoL eller 24 e 
§ LSS. 

Socialt ansvarig samordnare, SAS  Information till socialnämnden i 
kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen 
årligen 

2 Anmäla allvarliga missförhållanden eller påtaglig 
risk för allvarliga missförhållanden till IVO 

24 f § LSS,  
14 kap. 7 § SoL 

Socialt ansvarig samordnare, SAS  Kontinuerlig information till 
socialnämnden om anmälningar 
som gjorts till IVO enligt lex 
Sarah, för kännedom. 

 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Nr  Beslut  Lagrum  Delegat Ersättare Kommentar 

1 Avge yttrande till IVO i tillsynsärenden som berör 
enskild individ 

13 kap. 2 § SoL Socialnämndens individutskott   

2 Avge yttrande till IVO med anledning av ej 
verkställda gynnande beslut 

4 kap. 1 § SoL Socialnämndens individutskott   

 
  



22  

22 
 

 

  Yttrande, anmälan, utlämnande av uppgifter och begäran om utdrag med mera inom IFO 
Nr  Beslut  Lagrum  Delegat Ersättare Kommentar 

1 Yttrande till Åklagarmyndigheten, 
Polismyndigheten och allmän domstol 

11 § LUL Socialsekreterare   

2 Beslut angående anmälan till domstol om behov 
av offentligt biträde 

5 kap. 2 SoF Socialsekreterare   

3 
 
 
 
 
 

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 
utan vårdnadshavarens medgivande för barn 
under 18 år 

3 § 
passförordningen 

Socialnämndens individutskott   

4 Yttrande till Transportstyrelsen eller domstol i 
körkortsärenden 

3 kap. 8 § och 5 
kap. 2 § 
körkortsförordnin
gen 

Socialsekreterare   

5 Utlämnande av uppgifter ur socialregistret  
- vid förekomst 

 
- vid förekomst, ej aktuell  

 
- ej förekomst, ej aktuell 

  
Socialsekreterare 

 
Socialsekreterare  

 
Administratör 

  

6  Upplysningar i vapenärenden  Enhetschef enheten för 
ledningsstöd och utveckling 

 Endast om den enskilde 
samtycker 

7 Anmälan till smittskyddsläkare att HIV-smittad 
person inte följer föreskrifter 

28 § 
smittskyddslagen 

Verksamhetschef IFO   

 
  

valtine
Linje

valtine
Textruta
Enhetschef
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 Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, för äldre och personer med funktionsnedsättning 
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
1 Utredning ska inledas/ej inledas 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   

2 Inledd utredning ska läggas ner 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   
3 Hemtjänst 

- upp till 30 timmar per vecka 
 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare  
 
1:e socialsekreterare 

  

4 
 
 
 
 
 

Boendestöd/pedagogiskt stöd 
- upp till 30 timmar per vecka 

 
- därutöver 

4 kap. 1 § SoL   
Socialsekreterare  

 
1:e socialsekreterare 

  

5 Trygghetslarm 
 

- arm och hals 
 

- andra larm (dörr med mera) 

4 kap. 1 § SoL   
 
Generalist Kontaktcenter, 
Socialsekreterare 
Socialsekreterare 

  

6 Ledsagarservice 
- upp till 25 timmar per månad 

 
- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare  

 
1:e socialsekreterare  

  

7 Avlösning i hemmet 
- upp till 40 timmar per månad 

 
- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 

 
1:e socialsekreterare  

  

8 Anhörigbidrag 4 kap. 2 § SoL Socialsekreterare  Enligt riktlinjer i högst 2 år. 

 9 Korttidsvistelse för vuxna 
- upp till 2 månader 

 
- därutöver 

Korttidsvistelse – hospice  
 

Korttidsvistelse köpt av annan anordnare, 
inklusive HVB-hem 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 1 § SoL 

 
Socialsekreterare 

 
1:e socialsekreterare 
Enhetschef särskilt boende 
 
Socialnämndens individutskott 

  
 
 
 
 
 
Enhetschef för verkställighet 
ansvarar för förslag till beslut. 
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Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

10 Växelboende 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   

11 Särskilt boende 
 
 

Särskilt boende köpt av annan anordnare 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

4 kap. 1 § SoL 

Socialsekreterare 
 
 

Socialnämndens individutskott 

  
 
 
Enhetschef för verkställighet 
ansvarar för förslag till beslut. 

12 Förhyra lägenhet i första hand för 
andrahandsuthyrning avseende 
trygghetsbostäder 

 Verksamhetschef ordinärt boende   

13 Förhyra lägenhet i första hand för 
andrahandsuthyrning avseende kommunalt 
kontrakt 

4 kap. 1 § SoL Verksamhetschef funktionsstöd   

14 Dagverksamhet för dementa 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   

15 Kontaktperson 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   

16 Arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson 

 
- i enlighet med Sveriges Kommuner och 

Regioners riktlinjer  
 

- kostnader därutöver 

  
 
 

Enhetschef funktionsstöd 
 
 
Socialnämndens individutskott 

  
 
 
 
 
Enhetschef för verkställighet 
ansvarar för förslag till beslut. 

17 Begära utdrag ur belastningsregistret vid 
ansökan om att bli kontaktperson 

 Enhetschef funktionsstöd   

18 Förhandsbesked vid ansökan om särskilt 
boende eller hemtjänst till enskild boende i 
annan kommun 

2 kap. 3 § SoL 
 

4 kap. 1 § SoL 

Socialsekreterare   

19 Avgift från den enskilde brukaren 8 kap. 2 § SoL Administratör  Enligt maxtaxan, aktuellt cirkulär 
från Sveriges Kommuner och 
Regioner samt Ale kommuns 
tillämpningsföreskrifter. 

20 Avstängning för ej betald service  Socialnämndens individutskott   

21 Taxiresor mellan korttidshem och fritidshem 
vid skollov 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef korttidsenheten   

22 Daglig sysselsättning enligt SoL 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   
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23 Daglig sysselsättning enligt SoL – köpt plats av 
annan anordnare 

4 kap. 1 § SoL Socialnämndens individutskott  Enhetschef för verkställighet 
ansvarar för förslag till beslut 

 

 Insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
1 Personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS Socialsekreterare   

2 Personlig assistans 
- upp till 40 timmar/vecka 

 
- därutöver 

 
 

 
Tillfällig personlig assistans 

7 § och 9 § 2 p. 
LSS 

 
 
 
 

 
7 § och 9 § 2 p. 
LSS 

 
Socialsekreterare 

 
Socialnämndens individutskott*  

 
 
 
Socialsekreterare 

  
 
 
* Om beslutet har samma 
omfattning som föregående 
beslut har socialsekreterare 
delegering att fatta beslutet 

 
Avser förlängning under 
utredningstid samt i väntan på 
assistansersättning/utökad 
assistansersättning med mera 

3 Tillfällig utökning av personlig assistans 7 § och 9 § 2 p. 
LSS 

Socialsekreterare   

4 Ersättning vid ordinarie assistents sjukfrånvaro 7 § och 9 § 2 p. 
LSS 

Socialsekreterare   

5 Ledsagarservice 
- upp till 25 timmar per månad 

 
- därutöver 

7 § och 9 § 3 p. 
LSS 

 
Socialsekreterare  
 
1:e socialsekreterare  

  

6 Kontaktperson 7 § och 9 § 4 p. 
LSS 

Socialsekreterare   

7 Avlösarservice i hemmet 
- upp till 40 timmar per månad 

 
- därutöver 

7 § och 9 § 5 p. 
LSS 

 
Socialsekreterare  

 
1:e socialsekreterare  

  

8 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
(stödfamilj, korttidshem, läger) 

- upp till 60 dygn per år 
 

- därutöver 

7 § och 9 § 6 p. 
LSS 

 
 

Socialsekreterare  
 

1:e socialsekreterare  

 Information till socialnämndens 
individutskott 
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Nr 
 

Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

9 Korttidsvistelse köpt av annan anordnare.  Enhetschef funktionsstöd   

10 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför 
det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt 
under lov 

7 § och 9 § 7 p. 
LSS 

Socialsekreterare   

11 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför 
det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt 
under lov, köpt plats 
 

7 § och 9 § 7 p. 
LSS 

Enhetschef funktionsstöd   

12 Boende i familjehem för barn och ungdomar 7 § och 9 § 8 p. 
LSS 

Socialnämndens individutskott  Socialsekreterare ansvarar för 
förslag till beslut 

13 Bostad med särskild service för barn eller   
ungdomar 

7 § och 9 § 8 p. 
LSS 

Socialnämndens individutskott  Socialsekreterare ansvarar för 
förslag till beslut 

14 Bostad med särskild service för vuxna 7 § och 9 § 9 p. 
LSS 

Socialsekreterare   

15 Bostad med särskild service för barn, ungdom eller 
vuxen köpt av annan anordnare. 

7 § och 9 § 8 p. 
LSS 7 § och 9 § 
9 p. LSS 

Socialnämndens individutskott  Förslag till beslut görs av 
funktionsstödsverksamheten 

16 Beslut om daglig verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig 

7 § och 9 § 10 p. 
LSS 

Socialsekreterare   

17 Beslut om daglig verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig – köpt plats av annan anordnare 

7 § och 9 § 10 p. 
LSS  

Socialnämndens individutskott  Förslag till beslut görs av 
funktionsstödsverksamheten 

18 Förhandsbesked om rätten till insatser 16 § LSS Den som har beslutanderätten   
19 Utbetala assistansersättning till annan person än 

den som är berättigad till insatsen 
11 § LSS Enhetschef funktionsstöd   

20 Återbetalningsskyldighet för felaktig eller för hög 
assistansersättning 

 
Dra in eller sätta ner beviljat ekonomiskt stöd till 
personlig assistans 

12 § LSS 
 
 

9 c § LSS 
 

Enhetschef verkställighet personlig 
assistans 

 
Verksamhetschef verkställighet 
personlig assistans 
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Inte utge beviljat ekonomiskt stöd till personlig 
assistans 

 
 

9 d § LSS 

 
Enhetschef verkställighet personlig 
assistans 

Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

21 Förordnande och entledigande av kontaktperson  Enhetschef funktionsstöd   

22 Begära utdrag ur belastningsregistret vid ansökan 
om att bli kontaktperson 

 Enhetschef funktionsstöd   

23 Ersättning enligt aktuellt cirkulär från Sveriges 
Kommuner och Regioner till 

 
- kontaktperson 

 
- stödfamilj 

 
Ersättning utöver vad som anges i aktuellt cirkulär 
från Sveriges Kommuner och Regioner 

   
  

 
Enhetschef funktionsstöd 

 
 

 
Socialnämndens individutskott 

  

24 Ekonomisk ersättning till familjehem enligt aktuellt 
cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner 

 
Ersättning utöver vad som anges i aktuellt cirkulär 
från Sveriges Kommuner och Regioner 

 Enhetschef funktionsstöd 
 
 
Socialnämndens individutskott 

  

25 Ersättning från förälder till barn/ungdom boende 
utanför det egna hemmet 

20 § LSS  Enhetschef funktionsstöd   

26 Utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i 
kommunen och besluta om insatser enligt LSS 

16 § 3 st. LSS Socialsekreterare   

27 Placeringsbeslut, verkställighet 
Köpta placeringar efter nämndens beslut, undantag 
enligt punkten 9 

9 § 6-10 p. LSS Enhetschef funktionsstöd   

28 Omprövning av överklagat beslut gällande 
placering genom verkställighet 

37-39 §§ FL Verksamhetschef funktionsstöd   
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Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
1 Tillstånd till färdtjänst 6-10 §§ lagen 

(1997:736) om 
färdtjänst 

Socialsekreterare 1:e socialsekreterare/ 
Enhetschef IFO 

Beslutanderätten avser 
samtliga beslut i samband med 
tillståndsärenden såsom bifall, 
avslag, tillståndets giltighet för 
ledsagare, tillståndets 
varaktighet, föreskrifter, 
villkor och avgift. 

2 Återkallelse av tillstånd till färdtjänst 12 § 1 st. lagen 
(1997:736) om 
färdtjänst 

Socialsekreterare 1:e socialsekreterare/ 
Enhetschef IFO 

 

3 Ändring av föreskrifter och villkor i tillstånd till 
färdtjänst 

12 § 2 st. lagen 
(1997:736) om 
färdtjänst 

Enhetschef IFO Verksamhetschef IFO  

4 Tillstånd till riksfärdtjänst 4-7 §§ lagen 
(1997:735) om 
riksfärdtjänst 

Socialsekreterare 1:e socialsekreterare/ 
Enhetschef IFO 

Beslutanderätten avser samtliga 
beslut i samband med 
tillståndsärenden såsom bifall, 
avslag, tillståndets giltighet för 
ledsagare och föreskrifter om 
färdsätt. 

5 Ersättning för riksfärdtjänstresa 8 § 2 st. lagen 
(1997:735) om 
riksfärdtjänst 

Socialsekreterare 1:e socialsekreterare/ 
Enhetschef IFO 

 

6 Återkallelse av tillstånd till riksfärdtjänst 
- om förutsättningarna för tillståndet inte längre 
finns. 

9 § 1 st. första 
meningen  
lagen 
(1997:735) om 
riksfärdtjänst 

Socialsekreterare 1:e socialsekreterare/ 
Enhetschef IFO 

 

7 Återkallelse av tillstånd till riksfärdtjänst 
- om tillståndshavaren gjort sig skyldig till 
allvarliga eller upprepade överträdelser av de 
föreskrifter som gäller för riksfärdtjänsten. 

9 § 1 st. andra 
meningen lagen 
(1997:735) om 
riksfärdtjänst 

Enhetschef IFO Verksamhetschef IFO  

8 Ändring av föreskrifter i tillstånd till riksfärdtjänst 9 § 2 st lagen 
(1997:735) om 
riksfärdtjänst 

Enhetschef IFO Verksamhetschef IFO  
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  Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL 
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
1 Till IVO anmäla händelser som har medfört eller 

hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex 
Maria) 

3 kap. 5 § 1 st 
PSL, 4 § HSLF-
FS 2017:41 

MAS/MAR   

2 Inskrivning i/utskrivning ur kommunal primärvård HSL Sjuksköterska/ sjukgymnast/ 
fysioterapeut/arbetsterapeut 

EC 
sjuksköterskeenheten, 
EC rehabenheten, VC 
SÄBOHS 

 

3 Medicintekniska produkter LMTP MAS/MAR EC 
sjuksköterskeenheten, 
EC rehabenheten, VC 
SÄBOHS 

 

4 Ansvar för grundutrustning  MAS/MAR EC rehabenheten, VC 
SÄBOHS 

 

5 Ansvar för lokalt läkemedelsförråd 2.5 Rutin för 
kommunala 
akutläkemedelsf
örråd 

Förrådsansvarig sjuksköterska EC 
sjuksköterskeenheten, 
VC SÄBOHS 

 

6 Ansvar för den medicintekniska verksamheten HSLF-FS 
2021:52 

VC respektive verksamhet VC kommunal hälso- 
och sjukvård enl. 4 kap. 
2 § HSL (sektorchef) 

 

7 Anmäla till IVO om det finns skälig anledning att 
befara att en person, som har legitimation för ett 
yrke inom hälso- och sjukvården och som är 
verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, 
kan utgöra en fara för patientsäkerheten 

3 kap. 7 § PSL MAS/MAR i samråd med VC 
SÄBOHS 

VC kommunal hälso- 
och sjukvård enl. 4 kap. 
2 § HSL (sektorchef) 

 

 

Bostadsanpassning enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
1 Bostadsanpassningsbidrag 

- upp till 300 000 kr      
 
 
 
 
- överstigande 300 000 kr 

3-10 §§ lagen 
(2018:222) om 
bostadsanpassn
ingsbidrag 
 
 
 

 
Fysioterapeut/Arbetsterapeut, 
med uppdrag att handlägga 
ärenden om bostadsanpassning 
 
Verksamhetschef särskilda 
boenden och hälso- och sjukvård 

 
 
Enhetschef 
rehabenheten 

 

2 Bidrag till reparationer 
 

11 § lagen 
(2018:222) om 
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- upp till 200 000 kr 
 
 
 
 
- överstigande 200 000 kr 

bostadsanpassn
ingsbidrag 

Fysioterapeut/Arbetsterapeut, 
med uppdrag att handlägga 
ärenden om bostadsanpassning 
 
Verksamhetschef särskilda 
boenden och hälso- och sjukvård 

Enhetschef 
rehabenheten 

3 Återställningsbidrag 
 
- upp till 200 000 kr 
 
 
 
 
- överstigande 200 000 kr 

12-14 §§ lagen 
(2018:222) om 
bostadsanpassn
ingsbidrag 

 
 
Fysioterapeut/Arbetsterapeut, 
med uppdrag att handlägga 
ärenden om bostadsanpassning 
 
Verksamhetschef särskilda 
boenden och hälso- och sjukvård 
 

 
 
Enhetschef 
rehabenheten 

 

 

  Handläggning av ärenden inom IFO  
 

Nr  Beslut  Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1 Inleda/ej inleda/avsluta utredning  
 

- vid ansökan 
 

- vid anmälan  

11 kap. 1 § SoL 
 

 
 
 

 
 

Socialsekreterare 
 

1:e socialsekreterare  

  
 

2 Avsluta utredning avseende ansökan med beslut 
om insatser 

 Socialsekreterare   

3 Avsluta utredning avseende anmälan med beslut 
om insatser 

 1:e socialsekreterare   

4 Förlänga utredningstid 11 kap. 2 § 2 st. 
SoL 

Verksamhetschef IFO   

5 Att hos ny vistelsekommun begära biträde med 
utredning 

11 kap. 4 § SoL 1:e socialsekreterare   

6 Framställning om överflyttning av ärende till 
nämnd i annan kommun  

2 a kap. 10 § 
SoL 

Enhetschef IFO    

7 Ta emot överflyttning av ärende från nämnd i 
annan kommun  

2 a kap. 10 § 
SoL 

Socialnämndens individutskott   
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Nr  Beslut  Lagrum  Delegat Ersättare Kommentar 

8 Hänskjuta tvist om överflyttning av ärende enligt  
2 a kap. 11 § SoL till Inspektionen för vård och 
omsorg 

2 a kap. 11 § 
SoL 

Socialnämndens individutskott   

9 Överklaga Inspektionen för vård och omsorgs 
beslut om överflyttning av ärende enligt 2 a kap. 11 
§ SoL till Förvaltningsrätten 

16 kap. 4 SoL Socialnämndens individutskott   

10 Uppföljning av ett barns situation när en utredning 
som gäller barnets behov av stöd eller skydd 
avslutats utan beslut om insats 

11 kap. 4 a § 
SoL 

Enhetschef IFO   

11 Uppföljning av ett barns situation efter det att en 
placering i familjehem eller i ett hem för vård eller 
boende har upphört 

11 kap. 4 b § 
SoL 

Enhetschef IFO   

12 Ansökan om avhysning hos kronofogden och att 
väcka talan i tingsrätten gällande beviljade kontrakt 
om boende via socialtjänsten såsom socialt kontrakt  

12 kap. JB Enhetschef IFO   

13 Beslut om bistånd i form av referenslägenhet 
- bifall 
- avslag 

4 Kap 1 § SoL  
Enhetschef IFO 
1:e socialsekreterare 

  

14 Beslut om bistånd i form av bostad genom socialt 
kontrakt 

- bifall 
- avslag 

4 Kap 1 § SoL  
 

Enhetschef IFO  
1:e socialsekreterare 

  

15 Bistånd i form av förebyggande insatser 
- max 10 % av basbeloppet och år 

 
- max 20 % av basbeloppet och år 

 
- därutöver 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 2 § SoL 

 
1:e socialsekreterare 
 
Enhetschef IFO 

 
Socialnämndens individutskott 
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  Särskilda beslut och kostnader för barn och familjer 
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
 1 Bistånd i form av kontaktperson/-familj 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   
 2 Begära utdrag ur belastningsregistret vid ansökan 

om att bli kontaktperson  
4 kap. 1 § SoL Administratör   

 3 Beslut enligt 6 kap. 13 a § FB när endast en av 
vårdnadshavarna samtycker 

6 kap. 13a § FB Socialnämndens individutskott   

 4 Arvode-/omkostnadsersättning till 
kontaktpersoner 

- i enlighet med Sveriges Kommuner och 
Regioners riktlinjer 

 
- kostnader därutöver 

  
 

Socialsekreterare  
 

 
Enhetschef IFO 

  

 5 Öppenvårdsinsatser 
- intern personal 

 
- extern personal (högst tre månader) 

 
- extern personal (över tre månader) 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare  

 
Enhetschef IFO 

 
Socialnämndens individutskott 

  

6 Bistånd åt barn och ungdomar i form av 
lägerverksamhet 

- upp till 60 dygn per år 
 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
 
Socialsekreterare 
 
1:e socialsekreterare 

 
 
1:e socialsekreterare 
 
Enhetschef IFO 

 

 7 Bistånd åt barn och ungdomar i form av vård 
(placering/omplacering) i familjehem  

 
Bistånd åt barn och ungdomar i form av vård 
(placering/omplacering) i barnets/den unges 
närverk högst 4 månader (utan utredning enligt 4 
kap. 1 § SoL) 

4 kap. 1 § SoL Socialnämndens individutskott 
 
 
 

Enhetschef IFO 

  

8 
 

 
 
 

Bistånd i form av placering på hem för vård eller 
boende, HVB 
 
Internt: 

- högst 1 månad 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
  
  
 
1:e socialsekreterare 

  



33  

33 
 

 
 
 
 
 
 
 

- därutöver 
 
Externt: 

- högst 3 månader 
- därutöver 

Enhetschef IFO 
 
 
Enhetschef IFO 
Socialnämndens individutskott 

Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

9 Bistånd i form av placering på stödboende 16-18 år 
 
Internt: 

- högst 3 månader 
- därutöver 

 
Externt:  

- högst 3 månader 
- därutöver 

4 kap. 1§ SoL  
 
  
1:e socialsekreterare 
Enhetschef IFO 
 
 
Enhetschef IFO 
Socialnämndens individutskott 

  

10 Övervägande av placeringsbeslut senast var 6:e 
månad 

6 kap. 8 § SoL Socialnämndens individutskott   

11 Bistånd i form av fortsatt vård eller boende i 
familjehem när den unge har fyllt 18 år 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO 
 

  

12 Bistånd åt barn och ungdomar i form av vård i 
jourhem 

- högst 6 månader 
 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
 

1:e socialsekreterare  
 

Socialnämndens individutskott 

  

13 Godkännande av jourhem 6 kap. 6 § SoL Socialnämndens individutskott   

14 Bistånd i form av tillfällig placering i familjehem*, 
högst 4 månader 

6 kap. 6 § SoL Enhetschef IFO  *Familjehemmet måste vara 
godkänt av socialnämnd  
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Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
1 Omedelbart omhändertagande 6 § 1 st. och 2 

st. LVU 
Socialnämndens individutskott Ordförandebeslut i 

brådskande ärenden, 6 
§ 4 st. LVU 

 

     

    Beslut av ordförande, 
1:e vice eller 2:e vice 
ordförande i 
socialnämndens 
individutskott, i 
brådskande ärenden. 

2 Upphörande av omedelbart omhändertagande 9 § 3 st. LVU Socialnämndens individutskott Beslut av ordförande, 
1:e vice eller 2:e vice 
ordförande i 
socialnämndens 
individutskott i 
brådskande ärenden. 

 

3 Ansökan till förvaltningsrätten för vård enligt LVU 4 § LVU Socialnämndens individutskott   

4 Ansöka hos förvaltningsrätten om förlängning av 
utredningstid för ansökan om vård 

8 § LVU 1:e socialsekreterare   

5 Utse ombud att föra kommunens eller 
socialnämndens talan i allmänna  
förvaltningsdomstolar i mål enligt LVU 

10 kap. 2 § SoL Enhetschef IFO Verksamhetschef IFO Utnyttjande av fullmakt 
förutsätter att ett särskilt beslut 
att föra talan har fattats i de fall 
ett sådant beslut enligt LVU 
eller 10 kap. 4 § SoL är 
förbehållet socialnämnden, ett 
utskott, ordföranden eller annan 
ledamot i nämnden. 
När enhetschef individ- och 
familjeomsorg är den som ska 
utses som ombud får ersättaren 
utfärda fullmakt. 

6 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs 

13 § 1 st. LVU Socialnämndens individutskott   
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Nr  Beslut  Lagrum  Delegat Ersättare Kommentar 

7 Omprövning av vård med stöd av 3 § LVU ska 
upphöra 

13 § 2 st. LVU Socialnämndens individutskott   

8 Hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas 11 § 1 st. LVU Socialnämndens individutskott Beslut av ordförande, 
1:e vice eller 2:e vice  
ordförande i 
socialnämndens 
individutskott i 
brådskande ärenden. 

 

9 Den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 11 § 2 st. LVU Socialnämndens individutskott Beslut av ordförande, 
1:e vice eller 2:e vice 
ordförande i 
socialnämndens 
individutskott i 
brådskande ärenden. 

 

10 Rörande den unges personliga förhållande i den 
mån beslutet ej är att hänföra till LVU 11 § 1 och 2 
st. LVU 

 
- vid kortare vistelse utanför 

familjehem/HVB-hem 
 

- övriga fall 

11 § 4 st. LVU  
 
 
 

1:e socialsekreterare 
 
 
Socialnämndens individutskott 

  

11 Beslut om att vården ska upphöra när vård inte 
längre behövs 

21 § LVU Socialnämndens individutskott   

12 Beslut om särskilt kvalificerad kontaktperson eller 
om behandling i öppna former 

22 § 1 st LVU Socialnämndens individutskott   

13 Prövning av ett beslut om särskilt kvalificerad 
kontaktperson eller behandling i öppna former 

22 § 3 st. LVU Socialnämndens individutskott   

14 Beslut om upphörande av kontaktperson eller 
behandling i öppna former 

22 § 3 st. LVU Socialnämndens individutskott   

15 Ansökan till förvaltningsrätten om flyttningsförbud 24-25 §§ LVU Socialnämndens individutskott   

16 
 
 

Överväga om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 § 1 st. LVU Socialnämndens individutskott  Övervägande ska ske minst en 
gång var 3:e månad. 

valtine
Textruta
/ stödboende
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Nr  Beslut  Lagrum  Delegat Ersättare Kommentar 

17 Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra 26 § 2 st. LVU Socialnämndens individutskott   

18 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st. LVU Socialnämndens individutskott Beslut av ordförande, 
1:e vice eller 2:e vice 
ordförande i 
socialnämndens 
individutskott i 
brådskande ärenden. 

 

19 Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud ska 
upphöra 

30 § 2 st. LVU Socialnämndens individutskott Beslut av ordförande, 
1:e vice eller 2:e vice 
ordförande i 
socialnämndens 
individutskott i 
brådskande ärenden. 

 

20 Beslut om rätt till umgänge med den unge under 
flyttningsförbud 

31 § LVU Socialnämndens individutskott   

21 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om 
utreseförbud 

31 b § LVU Socialnämndens individutskott   

22 Beslut om omprövning och upphörande av 
utreseförbud 

31 c § LVU Socialnämndens individutskott  Omprövning var 6:e månad. 

23 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU Socialnämndens individutskott   

24 Beslut om upphörande av tillfälligt utreseförbud 31 g § 2 st. LVU Socialnämndens individutskott   

25 Beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud 31 i § LVU Socialnämndens individutskott   

26 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt 
plats för läkarundersökningen 

32 § 1 st LVU Socialsekreterare   

27 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökningen 

43 § punkt 1 
LVU 

Ordförande i socialnämnden   
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Nr  Beslut  Lagrum  Delegat Ersättare Kommentar 

28 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller omhändertagande 
med stöd av LVU 

43 § punkt 2 
LVU 

1:e socialsekreterare   

29 Begäran/medgivande till utskrivning från hem för 
vård eller boende, om den enskilde vårdas med 
stöd av LVU 

3 kap. 14 § 2 st. 
SoF 

Enhetschef IFO   

30 Hur rätt till umgänge med den unge utövas när 
överenskommelsen inte kan nås med föräldern eller 
vårdnadshavaren 

14 § 2 st. LVU Socialnämnden  Övervägs minst var 3:e månad. 

31 Den unges vistelseort ska inte röjas för föräldern 
eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st. LVU Socialnämnden  Övervägs minst var 3:e månad. 

 
 

  Särskilda beslut och kostnader för vuxna 
Nr  Beslut  Lagrum  Delegat Ersättare Kommentar 
 1a 
 
 
 
 
 1b 
 
 
 
 
 
 1c 

Bistånd åt vuxna från 18 år i form av internt 
stödboende  

- tre månader 
- därutöver 

 
Bistånd åt vuxna från 18 år i form av externt 
stödboende och skyddat boende 

- en månad 
- tre månader 
- därutöver 

 
Bistånd åt vuxna från 18 år i form av plats på 
HVB-hem eller i familjehemsvård 

- max tre månader 
- därutöver 

4 kap. 1 § SoL 
 
 
 
 
4 kap. 1 § SoL 

 
 

1:e socialsekreterare 
Enhetschef IFO 
 
 
 
1:e socialsekreterare 
Enhetschef IFO 
Socialnämndens individutskott  
 
 
 
Enhetschef IFO 
Socialnämndens individutskott 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 Bistånd i form av öppenvårdsinsatser 
- intern personal 

 
- extern personal (högst tre månader) 

 
- extern personal (över tre månader) 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare  

 
Enhetschef IFO 

 
Socialnämndens individutskott 
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Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

3 Kostnader för nykterhetsdokumentation 
-  max 20 % av basbeloppet/månad 

 
- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 

 
Enhetschef IFO 

  

 4 Ekonomiskt bistånd till vuxna i samband med eller 
under placering omplacering eller flyttning från 
familjehem eller HVB-hem 

- max 20 % av basbeloppet per placering 
 

- kostnad därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
 
 

Socialsekreterare 
 

Socialnämndens individutskott 

  

 5 Bistånd i form av kontaktperson 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare    

6 Förordnande och entledigande av kontaktperson  Socialsekreterare   

7 Begära utdrag ur belastningsregistret vid ansökan 
om att bli kontaktperson 

 Administratör   

8 Ekonomisk ersättning till kontaktpersoner 
 

- i enlighet med Sveriges Kommuner och 
Regioners riktlinjer 

 
- kostnader därutöver 

  
 

Socialsekreterare 
 

 
Socialnämndens individutskott 

  

9 Ansvarsförbindelse för kontraktsvård/vårdvistelse 
 

- högst två månader 
 

- därutöver 

  
 

Enhetschef IFO 
 
Socialnämndens individutskott  

  

 
  

valtine
Textruta
/ stödboende

valtine
Linje

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

Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1 Inleda utredning enligt LVM 
 
Ej inleda utredning enligt LVM 
 
Avsluta utredning enligt LVM 

7 § LVM 1:e socialsekreterare 
 
Enhetschef IFO 
 
Enhetschef IFO 

  

2 Utredning ska läggas ned alternativt övergå i en 
utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 

7 § LVM Enhetschef IFO   

3 Utse kontaktman som ska svara för kontakten 
mellan missbrukaren och olika vårdgivare 

8 § LVM Socialsekreterare   

4 Läkarundersökning samt att utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare   

5 Ansöka hos förvaltningsrätten om tvångsvård 
enligt LVM 

11 § LVM Socialnämndens individutskott   

6 Omedelbart omhändertagande 13 § LVM Socialnämndens individutskott   

7 Utse ombud att föra kommunens eller 
socialnämndens talan i allmänna 
förvaltningsdomstolar i mål enligt LVM 

10 kap. 2 § SoL Enhetschef IFO Verksamhetschef IFO Utnyttjande av fullmakt 
förutsätter att ett särskilt beslut 
att föra talan har fattats i de fall 
ett sådant beslut enligt LVM 
eller 10 kap. 4 § SoL är 
förbehållet socialnämnden, ett 
utskott, ordföranden eller 
annan ledamot i nämnden. 
När enhetschef individ- och 
familjeomsorg är den som ska 
utses som ombud får ersättaren 
utfärda fullmakt. 

8 Begära polismyndighetens hjälp för att föra 
missbrukare till läkarundersökning 

45 § 1 st. LVM 1:e socialsekreterare    

9 Begäran om biträde av polis för inställelse till 
vårdinstitution 

45 § 2 st. LVM 1:e socialsekreterare    

10 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM Socialsekreterare   

11 Yttrande till allmän domstol då den som begått 
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård 

31 kap. 2 § BrB Socialsekreterare   

valtine
Färgmarkering
Utse kontaktman som ska svara för kontakten mellan missbrukaren och olika vårdgivare 8 § LVM Socialsekreterare 

valtine
Textruta
tas bort, då lagparagrafen är borttagen

valtine
Färgmarkering
3 
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Nr  Beslut  Lagrum  Delegat Ersättare Kommentar 
12 Anordna vård enligt 27 § LVM 27 § LVM 1:e socialsekreterare    
13 Placeringsbeslut enligt 27 § LVM 27 § LVM 1:e socialsekreterare    
14 Avslut av placering enligt 27 § LVM 27 § LVM Socialsekreterare   

15 Avslut av placering enligt 18b § LVM 18b § LVM Socialnämndens individutskott   

 

  Familjerätt 
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap. 4 § 1 st. 
FB 

Kommunvägledare – 
områdesansvarig ATO 

 
Familjerättssekreterare, 
socialsekreterare och 
familjebehandlare 

 Endast s-faderskap 
 
 

Övriga faderskap 

2 Utredning med anledning av fastställande av 
faderskap 

2 kap. 1,2 §§ FB Kommunvägledare – 
områdesansvarig ATO 

 
Familjerättssekreterare 

 Endast s-faderskap 
 
 

Övriga faderskap 
3 Väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap. 5,6, 8 §§ Familjerättssekreterare   
4 Godkänna avtal om vårdnad, boende eller 

umgänge 
6 kap. 6 § 2 st. 
14 § 2 st. FB 
och/eller 15 § 2 
st. FB 

Familjerättssekreterare   

5 Inte godkänna avtal om vårdnad, boende eller 
umgänge 

6 kap. 6 § 14 a 
§ 2 st. och/eller 
15 a § 2 st. FB 

Enhetschef IFO   

6 Utse handläggare för samarbetssamtal 6 kap. 18 § FB 1:e socialsekreterare   
7 Utse utredare i mål eller ärende om vårdnad, 

boende eller umgänge 
6 kap. 19 2 st. § 
20 § FB 

1:e socialsekreterare   

8 Utredning/yttrande till domstol i mål eller ärende 
om vårdnad, boende eller umgänge 

6 kap. 18, 19 §§ 
FB 

Familjerättssekreterare   

9 Upplysning till domstol i mål eller ärende om 
vårdnad, boende eller umgänge 

6 kap. 19 § FB Familjerättssekreterare   

10 Upplysning till domstol i mål eller ärende om 
vårdnad, boende eller umgänge inför interimistiskt 
beslut av domstol 

6 kap. 20 § FB Familjerättssekreterare   



41  

41 
 

Nr  Beslut  Lagrum  Delegat Ersättare Kommentar 

11 Yttrande beträffande äktenskapsdispens 15 kap.1 § ÄktB Familjerättssekreterare   

12 Yttrande i namnärende  44, 45 §§ lagen 
om personnamn 

Familjerättssekreterare   

13 Rätt att begära utdrag ur belastningsregistret vid 
vårdnad av barn, barns boende, umgänge med 
barn, medgivande att ta emot barn med mera, och 
adoption 

11 § förordning 
av 
belastningsregist
er  

Familjerättssekreterare   

14 Rätt att begära utdrag ur belastningsregister vid 
utseende av: 

- kontaktperson 
- kontaktfamilj 
- familjehem 

11 § förordning 
av 
belastningsregist
er 

Administratör   

15 Ekonomisk ersättning till kontaktpersoner i 
umgängesärenden 

- i enlighet med Sveriges Kommuner och 
Regioners riktlinjer 

 
- kostnader därutöver 

  
 

Socialsekreterare/familjerättssekret
erare/familjehemssekreterare 

 
Enhetschef IFO 

  

16 Inleda utredning rörande medgivande att ta emot 
adoptivbarn 

11 kap. 1 § SoL Familjerättssekreterare   

17 Medgivande att ta emot utländskt adoptivbarn 6 kap. 6 § SoL 
och 6 kap. 12 § 
SoL 

Socialnämndens individutskott   

18 Samtycke till att ett adoptionsförfarande får 
fortsätta 

6 kap. 14 § SoL Familjerättssekreterare   

19 Ej lämna samtycke till att adoptionsförfarandet får 
fortsätta 

6 kap. 14 § SoL Socialnämndens individutskott   

20 Återkallelse av medgivande att ta emot utländskt 
adoptivbarn 

6 kap. 13 § SoL Socialnämndens individutskott   

21 Utredning/yttrande till domstol i ärende om 
adoption 

4 kap. 15 § FB Familjerättssekreterare   
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 Familjehem 
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
1 Ingå avtal med interna familjehem  6 kap. 6 b § 

SoL 
Familjehemssekreterare   

1 a Ingå avtal med externa familjehem avseende 
uppdrag 

6 kap. 6 b § 
SoL 

Familjehemssekreterare   

2 Medgivande att ta emot underårig för 
stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem 
(privatplacering) 

6 kap. 6 § SoL Socialnämndens individutskott   

3 Beslut om förordnande och om entledigande av 
kontaktfamilj och kontaktperson 

3 kap. 6 § SoL Familjehemssekreterare   

4 Ekonomisk ersättning till kontaktfamilj och 
kontaktperson   

- i enlighet med Sveriges Kommuner och 
Regioners riktlinjer 

 
- kostnader därutöver   

  
 
Familjehemssekreterare  
 
 
Enhetschef IFO  

  

5 Ekonomisk ersättning till familjehem 
   

- enligt aktuellt cirkulär från Sveriges 
Kommuner och Regioner 

 
- kostnader därutöver   

  
 
Familjehemssekreterare  
 
 
Enhetschef IFO  

  

6  Teckna avtal om ersättning för förlorad 
arbetsinkomst till familjehem och kontaktfamilj 

 Enhetschef IFO   

7 Utrustning och omkostnader för barn i samband 
med placering, omplacering eller flyttning från 
familjehem 

- 25 % av basbeloppet per år 
 

- kostnad därutöver   
 

  
 
 
Familjehemssekreterare 
 
Enhetschef IFO 

  

8 Övriga kostnader i samband med eller under 
placering i familjehem av underårig 

- max 50 % av basbeloppet per år 
 

- kostnad därutöver 

  
 
Familjehemssekreterare 
 
Enhetschef IFO 
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9 Övriga kostnader i samband med eller under 
vistelse i kontaktfamilj 

- max 30 % av basbeloppet per år 
 

- kostnader därutöver 

  
 
Familjehemssekreterare 
 
Enhetschef IFO 

  

 

Ekonomiskt bistånd 
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
1 Försörjningsstöd 4 kap. 1 § SoL Handläggande socialsekreterare 

inom respektive enhet 
  

2 Avslag eller nedsättning av försörjningsstöd 4 kap. 5 § SoL Socialsekreterare   

3 Uteätartillägg 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  17 % av basbelopp per år och 
person uppdelat månadsvis 

4 Kosttillägg 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  Enligt Försäkringskassans 
riktlinjer 

5 Uppehälle enligt kommunens yttersta ansvar (t.ex. 
dagnorm) 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   

6 Bevilja/avslå borgen för hyrd lägenhet 
 

Förhyra lägenhet i första hand för 
andrahandsuthyrning 

4 kap. 1 § SoL Socialnämndens individutskott 
 

Enhetschef IFO 

  

7 Hyresgaranti vid socialbidragsbehov 4 kap. 1 § SoL Socialnämndens individutskott   

8 Hyresgaranti i annan kommun under begränsad tid 
max 6 månader 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO   

9 Boendekostnad upp till högsta godtagbara belopp 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  Enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer 

10 Boendekostnad över högsta godtagbara belopp 
- max 6 månader 

 
- över 6 månader 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 

 
Socialnämndens individutskott 

  

11 Boendekostnad där amorteringen beräknas som 
godtagbar hyreskostnad 

4 kap. 1 § SoL Socialnämndens individutskott   

12 Boendekostnad för ensamstående som bor i 
föräldrahem 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  Enligt Socialstyrelsens 
beräkningar 

  

valtine
Linje

valtine
Textruta
max 3 månader

valtine
Textruta
- 3 - 6 månader 

valtine
Textruta
1:e Socialsekreterare
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Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

13 Hyresskuld i aktuellt boende 
- 1 månads hyresskuld 

 
- 3 månaders hyresskuld 

 
- tid därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare  

 
1:e socialsekreterare 

 
Socialnämndens individutskott 

  

14 Boendekostnad i samband med anstaltsvistelse 
- max 6 månader 

 
- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 

 
Socialnämndens individutskott 

  

15 Akutboende 
- max 3 % av prisbasbeloppet per dygn 

och högst 1 månad 
- kostnad därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
1:e socialsekreterare 

 
Enhetschef IFO 

 Avser boende på vandrarhem 
eller boende utan stöd 

16 Dubbel boendekostnad 
- max 3 månader 
- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 
Enhetschef IFO 

  

17 Uppvärmning av bostad 
- max 5% av basbelopp per månad 

 
- kostnad därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 

 
Socialnämndens individutskott 

  

18 Skuld uppvärmning av bostad 
- max 3 månader, max 15% av basbeloppet 

 
- kostnad därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 

 
Socialnämndens individutskott 

  

19 Skuld övriga driftskostnader boende 
- max 20% av basbeloppet 

 
- kostnad däröver 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 

 
Socialnämndens individutskott 

  

20 Hushållsel 
- max 10% av basbelopp varannan månad 

 
- kostnad därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 

 
Socialnämndens individutskott 
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Nr  Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

21 El-skuld 
- max 10% av basbelopp 

 
- max 35% av basbelopp 

 
- kostnad därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 

 
1:e socialsekreterare 
 
Socialnämndens individutskott 

  

22 Flyttkostnader 
- max 50% av basbelopp 

 
- kostnad därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 

 
Socialnämndens individutskott 

  

23 Eftersändning av post 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   

24 Hemutrustning inklusive transportkostnad 
- max 50% av basbelopp 

 
- kostnad därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 

 
Socialnämndens individutskott 

  

25 Babyutrustning 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  Max 10% av basbelopp i 
samband med barnets födelse 

26 Begravning 4 kap. 2 § SoL Socialsekreterare  Max 50% av basbelopp 

27 Kostnader för anhöriga vid begravning 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  Max 10 % av basbelopp per 
person 

28 Gravsten 4 kap. 2 § SoL Socialsekreterare  Max 16 % av basbelopp liggande 
sten 
Max 25 % av basbelopp stående 
sten 

29 Semestervistelse för barnfamiljer  
- max 15% av basbeloppet per familj 

 
- kostnad därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 

 
Socialnämndens individutskott 

  

  

valtine
Textruta
/Socialadministratör

valtine
Textruta
/Socialadministratör

valtine
Textruta
/Socialadministratör
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Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

30 
 
 
 
 
 
 
 

Extra jul- och sommarpengar till barnfamiljer, 
enligt särskilda riktlinjer 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  Generellt beslut fattat av 
socialnämndens individutskott; 
tills vidare 300 kr julpeng och 
500 kr sommarpeng/barn 

31 Barnomsorgskostnad 
- enligt kommunens taxa 

 
- kostnad därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 

 
Socialnämndens individutskott 

  

32 Skuld barnomsorgskostnad 
- max 6 månader 

 
- kostnad därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 

 
Socialnämndens individutskott 

  

33 Läkarvård 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   

34 Medicin 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   

35 Hemförsäkring 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   

36 Godkännande av bilinnehav 
- vid arbetsresor/medicinskt styrkta skäl 
- övriga fall 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 
1:e socialsekreterare 

  

37 Driftkostnader vid godkänt bilinnehav 
- vid arbetsresor/medicinskt styrkta skäl 
- övriga fall 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 
1:e socialsekreterare 

 Enligt RSV:s bilersättning skall 
täcka bensin, skatt, försäkring, 
reparationer och besiktning 

38 Arbets-, rehab- och sjukvårdsresor 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   

39 Färdtjänstresor – egen avgift 
- till arbetet 

 
- övriga resor 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare  
 
Socialsekreterare 

  

40 Fackföreningsavgift och/eller avgift till A-kassa 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   
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Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

41 Skuld fackföreningsavgift och/eller avgift till A- 
kassa 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  Max 12 månader 

42 Glasögon 
- maxkostnad bågar 2% av basbeloppet ( 

4% vid medicinska skäl) Kontaktlinser 
endast vid medicinska skäl. Glas till 
faktiskt kostnad.  

- kostnad därutöver  

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 

 
 
 

Socialnämndens individutskott 

  

43 Tandvård 
 
a) akut 

 
b) nödvändig tandvård 
 

- max 25 % av basbelopp och år 
- max 50 % av basbelopp och år 
- kostnader därutöver 

 

4 kap. 1 § SoL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Socialsekreterare 
 
 
 
Socialsekreterare 
1:e socialsekreterare 
Socialnämndens individutskott 
 
 

 För nödvändig tandvård ska 
alltid en förtroendetandläkare 
konsulteras. 

44 Biträde av advokat, rättsskyddsavgift 
- max 10 % av basbelopp vid flykting- och 

familjerättsärende 
- kostnad därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 
 
Socialnämndens individutskott 

  

45 Bistånd i form av egna medel 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   
46 Ekonomiskt bistånd utöver ovan uppräknade 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  Max 10 % av basbeloppet per 

person och år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

valtine
Textruta
/Socialadministratör

valtine
Textruta
/Socialadministratör
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Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA 
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
1 Bistånd enligt LMA 3 a, 13-18 §§ 

LMA 
Socialsekreterare 1:e socialsekreterare  

 
Arbetsmarknad 
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
1 Bevilja ansökan om kommunalt lönestöd inom 

föreningar 
 

- upp till 3 lönestödsanställningar/förening 

2011-10-19 OAN 
§ 145 

 
 
 
Verksamhetschef IFO 

Sektorchef Information till socialnämndens 
arbetsutskott 

2 Förlängning av befintliga samverkansavtal med 
Arbetsförmedlingen 

 Verksamhetschef IFO Sektorchef Information till socialnämndens 
arbetsutskott 

3 Rekvirerande av redan beviljade bidrag från 
Arbetsförmedlingen 

 Verksamhetschef IFO Sektorchef Information till socialnämndens 
arbetsutskott 

 
 

  Ärvdabalken (1958:637), ÄB 
Nr Beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
1 Dödsboanmälan till Skatteverket 20 kap. 8 a § ÄB Dödsbohandläggare Enhetschef enheten 

för ledningsstöd och 
utveckling 

 

2 Provisorisk dödsboförvaltning 18 kap. 2 § ÄB Dödsbohandläggare Enhetschef enheten 
för ledningsstöd och 
utveckling 

 

3 Föranstalta om bouppteckning 20 kap. 2 § 2 st 
ÄB 

Dödsbohandläggare Enhetschef enheten 
för ledningsstöd och 
utveckling 

 

4 Anmälan till Kammarkollegiet (Allmänna 
arvsfonden) 

17 § lagen 
(1994:243) om 
Allmänna 
arvsfonden 

Dödsbohandläggare Enhetschef enheten 
för ledningsstöd och 
utveckling 

 

5 Ordna gravsättning 5 kap. 2 § BL Dödsbohandläggare Enhetschef enheten 
för ledningsstöd och 
utveckling 
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Socialnämnden

Behovsanalys för lokaler och bostäder 2024-2033

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att anta behovsanalys för lokaler och bostäder 2024-2033.

Sammanfattning

Ale kommun reviderar årligen lokalförsörjningsplanen där det samlade framtida behovet av
lokaler och bostäder för den kommande tioårsperioden beskrivs. Socialnämnden har i uppdrag
att ta fram underlag till lokalförsörjningsplanen genom lokalbehovsanalys för motsvarande
period. Merparten av redovisade behov kvarstår från tidigare behovsanalyser, dock något
lägre i år under förutsättning att planerade boenden inom verksamhet funktionsstöd
färdigställs enligt tidsplan. Hemtjänstens behov av lokaler anpassade efter personalgruppernas
ökade storlek har förstärkts under det senaste året.

Ebba Gierow Mattias Leufkens

Sektorchef Administrativ chef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Behovsanalys för lokaler och bostäder 2024-2033 2022-08-22

Behovsanalys lokaler och bostäder 2024-2033, 2021-06-10

Remissvar KPR 2022-08-08,

Remissvar från föreningarna i rådet för funktionshinderfrågor, 2022-08-15

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Servicenämnden
För kännedom:

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

Ärendet

Ale kommun reviderar årligen lokalförsörjningsplanen där det samlade framtida behovet av
lokaler och bostäder för den kommande tioårsperioden beskrivs. Med hjälp av planen startas
projekt och bedömning kan göras av det framtida behovet av resurser för att lösa
lokalbehoven. Lokalförsörjningsplanen utgör därmed också ett underlag för
investeringsbudget och investeringsplan. Respektive behovsnämnd har ansvar för att ta fram
underlag till lokalförsörjningsplanen i form av en behovsanalys.

Behoven av lokaler och bostäder 2022 baseras på att planerade projekt genomförs enligt
upprättad tidsplan och är därför, framför allt vad gäller bostad med särskild service, avsevärt
lägre än föregående års sammanställning. De tillkommande behoven av platser ligger också i
den senare halvan av behovsperioden. Även behov av kontorsplatser för individ- och
familjeomsorg är tillfälligt lösta i avvaktan på ett nytt kommunhus. Viktigt är också att
planeringen av ett nytt särskilt boende kommer igång snarast så att behovet kan mötas i tid.
Behovet av hemtjänst har ökat och väntas fortsätta öka, varför personalgrupperna växt och i
och med det också ett ökat behov av lokaler anpassade för verksamheten.

Behovsanalys för lokaler och bostäder 2024-2033 har beslutats av sektorledning för sektor
socialtjänst 2022-06-10.

Ekonomisk bedömning

Det är viktigt att behoven av lokaler och bostäder möts i tid för att undvika onödiga kostnader.

Konsekvensen blir annars att tillfälliga lösningar behöver tas fram, som får till följd att

kostnaderna ökar.

Invånarperspektiv

Socialnämnden har ett grundläggande ansvar för att människor med särskilda behov får bra
bostäder, anpassade efter deras behov. Ansvaret är förtydligat i socialtjänstlagen (2001:453),
SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det är av
vikt att servicen till kommuninvånarna i form av boenden, både särskilda och ordinära,
utvecklas i takt med invånarnas behov och tillväxttakten i kommunen.

Hållbarhetsperspektivet

De byggprojekt som planeras för att möta socialnämndens behov av lokaler och bostäder
följer den energi- och klimatstrategi som beslutats av Ale kommun.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Ale kommuns antagna mål och strategier för lokalförsörjning samt antagen

lokalförsörjningsplan och investeringsplan är utgångspunkt vid framtagandet av behovsanalys

för lokaler och bostäder för socialnämnden.
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Remissyttrande

Behovsanalysen har skickats på remiss till Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Rådet för
funktionshinderfrågor. De synpunkter som framförts i remissvar är önskemål om delaktighet i
planeringsarbete för nya boenden, att placering av nya boenden inte alltid blir optimal ur
tillgänglighetsaspekt, vikten av att bygga fler äldreboenden i takt med att andelen äldre ökar
samt att några grupper inte inkluderats i behoven.

Beslutets genomförande

Servicenämnden ansvarar för att socialnämndens behov av lokaler tillgodoses i
lokalförsörjningsprocessen.

Förvaltningens bedömning

Sektor socialtjänst har utifrån socialnämndens uppdrag analyserat och sammanställt

uppskattat behov under kommande tioårsperiod. Respektive verksamhet har sett över nuläge

och med utgångspunkt från befolkningsprognos och planerat bostadsbyggande tagit fram

lokalbehovsanalys som underlag till kommunens lokalförsörjningsplan. I vissa fall har även

material från bland annat SKR och Socialstyrelsen använts. Sektorns bedömning är att

sammanställningen ger en rättvisande bild av behoven, samt att flertalet behov kvarstår sedan

tidigare behovsanalyser.



Arbetsplan lokalförsörjningsplan 2024-2033 

Datum Grupp Uppdrag 
2022-05-11 Beredningsgrupp Befolkningsprognos och 

arbetsplan 
2022-06-01 Beredningsgrupp Befolkningsprognos 

delområden 
2022-07-25 Sektorer Sista dag för respektive 

sektors förslag till 
lokalbehovsanalys att lämnas 
till lokalförsörjningsenheten 

2022-09-06—
2022-09-08 

Nämnder Beslut om behov 

2022-09-13 Lokalförsörjningsenheten Förslag LFP till 
beredningsgruppen 

2022-09-20 Beredning Sammanställning LFP 

2022-09-27 Förvaltningsledning Presentation LFP 
2022-10-04 Servicenämnden Beslut LFP 

2022-11-29 Kommunstyrelsen Beslut LFP 
2022-12-12 Kommunfullmäktige Beslut LFP 

2022-11 till 12 Fastighet Strategi- konsekvens- och 
rimlighetsanalys (SKOR) 

2023-01 Beredning och 
förvaltningsledning 

Presentation projektplan 

2023-02 Servicenämnden Investeringsbudget 

2023-03 Kommunstyrelsen Investeringsbudget 
2023-04 Kommunfullmäktige Investeringsbudget 

 



Från: pia-lotta lagerlöf <pialottas@yahoo.se>  
Skickat: den 15 augusti 2022 21:59 
Till: FN-Socialnämnden <socialnamnden@ale.se> 
Ämne: Svar angående Behovsanalys för lokaler och bostäder 2024-2024 Föreningarna i Rådet för 
funktionshinderfrågor 
 

Behovsanalys för lokaler och bostäder 2024-2033 
 
Till att börja med så vill jag gärna trycka på det som redan står som ett remissyttrande från oss i 
Funktionshinderrådet och KPR.  
 
Placering av boenden OCH aktivitetsanläggningar typ Daglig verksamhet behöver ligga tillgängligt och 
inte vara så stora att de ger intryck av att vara institutioner. 
 
Personer som hamnar inom SoL känns återigen bortglömda, framför allt när det kommer till lokaler för 
aktiviteter och tillgänglighet där. Det behövs också säkerställas att de lägenheter och hus som byggs , 
konstrueras så att personer som bor där och får ett rörelsehinder kan bo kvar, att rörelsehinder inte 
hindrar någon att flytta till kommunen. Det skall gå att anpassa med enkla medel.  
 
Alla platser där olika grupper av människor skulle tas emot ska ha tillgängliga toaletter enligt 
Boverkets lag 
 
Sidan 9 Ordinära lägenheter möjliggör kvarboende ja men även en möjlighet för personer som enbart 
har hjälp av hemtjänsten att flytta in.  
 
Sidan 11 Bostad med särskild service för personer med funktionsvariation. Gruppbostäder får inte bli 
så stora att de känns som en institution och de måste ligga nära allmänna kommunikationer och 
samhällsservice i övrigt. När det gäller Servicebostäder så är det än viktigare att dessa ligger så att de 
som bor där kan nå allmän transport och service på egen hand även om de inte är gående. 
 
Sidan 14 under Behov. stycket är mycket viktigt och faller även under det som står skrivet ovanför här. 
 
Sidan 14 med flera 
Daglig verksamhet berör inte enbart personer inom LSS utan även SoL och alla platser behöver vara 
helt anpassade enligt Boverkets lag toaletter med mera. I nuläget så hänvisas personer som ej är 
gående till lokaler som är totalt otillgängliga. Denna grupp personer känns helt bortglömda idag. 
Träffpunkt behövs men de kan inte heller ha lokaler som inte är anpassade på korrekt sätt särskilt inte 
som att SoLverkställanden skickas dit. Det måste gå att ta sig runt SAMT att använda toalett och kök i 
lokalerna.  
 
Och nej Vikadamm är inte optimalt då det är så pass stort till ytan att det mer känns som en 
institution.  
 
 
Vi har fått till oss detta angående LSS boende och Daglig verksamhet "Daglig verksamhet har kunnat 
både samla och utöka sin verksamhet på Vikadamm;  (sid 15, stycke 2) Att samla mycket Daglig 
verksamhet på en plats är inte ett framsteg, om man vill undvika intrycket av institution.  Bilden av DV 
som något avskilt och annorlunda förstärks också av att Vikadamm ligger så isolerat från samhället i 
Älvängen." 
 
 
Pia-Lotta Lagerlöf för Rådet för funktionshinderfrågor 
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KPRSamråds remissyttrande avs 
 

Behovsanalys för lokaler och bostäder 2024 - 2033 

I denna behovsanalys beskrivs behovet av lokaler och boenden 

för socialnämndens verksamheter för perioden 2024 - 2033. 

 

KPRSamråd hänvisar i första hand till vårt tidigare inlämnade 

remissyttrande 2021-09-04 (KPRSamråds remissyttrande rörande 

Lokalbehovsanalys 2023-2032) 

 

KPRsamråd instämmer i följande menig i ingressen till 

dokumentet:” God framförhållning behövs för att kunna finansiera, 

utveckla och leverera lokaler till invånare och medarbetare samt 

möta krav på förändrad service i rätt tid, på rätt plats och till rätt 

kostnad.” 

 

Ales befolkning, totalt, beräknas öka under prognosperioden 2022 

- 2033. +452 pers. Ökningen varierar mellan åren beroende på 

nyproduktion av bostäder som tillåter inflyttning. 

Den procentuellt största ökningen beräknas bli 2028. 

 

3 kap 2 § SoL. Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen 

ska bygga på nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till 

att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i 

kommunen. Nämnden ska också verka för att offentliga lokaler 

och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt 

tillgängliga för alla. (...) 

” 5 kap 5 § SoL. Socialnämnden ska verka för att äldre människor 

får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp 

i hemmet och annan lättåtkomlig service.” 
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Mål och inriktning 

 

Vi i KPRSamråd har vid flera tillfällen under de senaste åren 

föreslagit att ett nytt äldreboende bör byggas i den södra delen av 

Ale kommun. 

 

Särskilt boende för äldre 

Bristen på bostäder visar sig bland annat i ett ökat behov av 

tillfälliga, akuta mer eller mindre lämpliga boendelösningar samt 

köpta platser. 

 

Andelen äldre personer över 80 år kommer att ha en kraftigare 

ökning i de södra delarna än i övriga områden. 

Detta motiverar att det ska byggas ett nytt äldreboende i den 

delen av Ale kommun. 

 

I dagsläget är tillgången på bostäder i Ale kommuns särskilda 

boenden 180 platser av 200 disponibla. 

 

Diagram 4, särskilt boende 

Dagsläget: tillgång 180 platser; disponibelt 200 platser 

 

2024 - 2033: 80 + beräknas öka med 438 personer till 2117 st 

 

Fler 80+ till särskilt boende 

Analysen visar på att Ale under flera år haft relativt få platser på 

särskilt boende för äldre, 80+, ställt i relation till kommunens 

storlek. 

 

Andelen personer i Ale kommun över 80 år som bor i särskilt 

boende skiljer sig kraftigt åt mellan olika kommuner.  

SKR och Boverket redovisar värdena mellan 20 och 35%. 

För Ale kommuns del ligger värdet på 11%. 
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Målsättning  

Ale kommuns målsättning måste vara att succesivt nå ett värde 

på minst 20 – 25 % av 80+ som ska erbjudas plats i särskilt 

boende under planperioden 2024 – 2033. 

 

Målsättning: 2033 ska ha uppnåtts att 20 - 25 % av Ale kommuns 

invånare 80+ ska ha erbjudits plats i särskilt boende. 

Om målsättningen förändras innebär det att resultatet förändras i 

motsvarande grad. 

 

Förslag till fördelning under perioden 2024 - 2033 

2024 – 2033: Varje år under denna planperiod ska 40 personer 

80+ erbjudas plats i särskilt boende. 

 

Platstillgång för särskilt boende 

 

2023: Tillgång 200 platser 

2024: Tillgång  60 platser Nytt äldreboende 

2025 

2026 

2027 Planera för ett nytt äldreboende 

 

KPRSamråds förslag är fortfarande att det är mycket angeläget att 

ett nytt äldreboende (med 50 platser) påskyndas för att vara klart 

senast 2024. 

 

Vi noterar också varningen i underlaget:” Om inte fler ordinära, väl 

anpassade, lägenheter för äldre skapas enligt ovan kommer 

verksamheten inte att klara av att hantera den ökande 

målgruppens behov varken med den nuvarande eller planerade 

tillgången på bostäder inom särskilt boende. ” 
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Med den redovisade statistiken på befolkningsunderlag för 

åldrarna 65 - 79 resp 80+ är det sannolikt att det behövs 

ytterligare nytt äldreboende under perioden 2026 - 2028.  

 

Lokaler för hemtjänsten 

För att tillgodose det ökade behovet av lokaler inkl biutrymmen 

och personalutrymmen för hemtjänstpersonalen föreslår vi att 

dessa arbetsmiljömässiga behov tas med i planeringen av ett nytt 

äldreboende. 

 

I det sammanhanget vill vi nämna att förra gången som detta 

ärende kom upp lämnade KPRSamråd in ett komplett förslag 

(diariefört) till ett nytt äldreboende med cirka 50 platser. 

 

2022-08-08 

 

 

För KPRSamråd 

  
 

 SPF PRO RPG 

 

 

 Hans Åström Hans Hellman Anitha Kristiansson 
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Socialnämnden

Remiss av Ds 2022:9 Ett utvidgat utreseförbud för barn

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att som svar för Ale kommun lämna remissen utan erinran.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

I mars 2021 gav Socialdepartementet en utredare i uppdrag att se över utreseförbudets
tillämpningsområde och analysera om det bör utvidgas. Utredningen har också haft i uppdrag
att titta på straffansvaret för egenmäktighet med barn.

Utredningen föreslår att tillämpningsområdet för utreseförbudet ska utvidgas. Enligt förslaget

ska utreseförbud beslutas om det finns en påtaglig risk att ett barns hälsa och utveckling

riskerar att skadas på grund av att barnet under en utlandsvistelse utsätts för eller utsätter sig

själv för sådana förhållanden som kan leda till vård enligt LVU. Förslaget innebär att

socialtjänsten får ytterligare verktyg att motverka att barn far illa och att insatserna bättre kan

anpassas för de barn som riskerar att fara illa utomlands.

Utredningen föreslår också en del åtgärder för att effektivisera skyddet, bland annat att

utreseförbud ska framgå av efterlysningsregistret. Vidare föreslår utredningen en

landsomfattande kunskapshöjande insats när det gäller både de nuvarande reglerna om

utreseförbud och det utvidgade tillämpningsområdet. Utredningen föreslår även att det ska bli

straffbart att föra bort eller undanhålla ett barn i syfte att undvika att ett beslut om vård eller

omedelbart omhändertagande enligt LVU verkställs.

Socialdepartementet begär remissvar på förslag om utvidgat utreseförbud för barn.
Socialnämnden har inga synpunkter på förslaget.

Iréne Blomqvist Annica Pannblom Bram

Verksamhetschef Enhetschef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-08-19

Mail angående remiss utvidgat utreseförbud för barn 2022-05-23

Remiss utvidgat utreseförbud för barn 2022-05-23

Delegeringsbeslut från Kommunstyrelsen 2022-05-25

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Socialdepartementet

För kännedom:

Iréne Blomqvist, verksamhetschef
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Ärendet

Socialdepartementet begär remissvar på förslag om utvidgat utreseförbud för barn.

Den 1 juli 2020 infördes ett nytt verktyg, utreseförbud, i lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU). Utreseförbudet skyddar i dag barn som riskerar att föras ut ur
Sverige för att ingå barnäktenskap eller könsstympas genom att barnet förbjuds lämna landet.
I dag förekommer resor utomlands där barn far illa på andra sätt än vad som nu kan leda till
utreseförbud. I mars 2021 gav Socialdepartementet därför en utredare i uppdrag att se över
utreseförbudets tillämpningsområde och analysera om det bör utvidgas.

Utredningen har också haft i uppdrag att titta på straffansvaret för egenmäktighet med barn.
För egenmäktighet med barn döms bland annat den som skiljer ett barn under 15 år från den
som vårdar barnet med stöd av LVU. Det är angeläget att bestämmelsen om egenmäktighet
med barn omfattar samtliga straffvärda gärningar och att straffansvar inte kan undgås genom
att gärningspersonen för bort ett barn innan ett beslut om omedelbart omhändertagande eller
ett beslut om vård enligt LVU har kunnat verkställas.

Utredningen föreslår att tillämpningsområdet för utreseförbudet ska utvidgas. Enligt förslaget

ska utreseförbud beslutas om det finns en påtaglig risk att ett barns hälsa och utveckling

riskerar att skadas på grund av att barnet under en utlandsvistelse utsätts för eller utsätter sig

själv för sådana förhållanden som kan leda till vård enligt LVU. Förslaget innebär att

socialtjänsten får ytterligare verktyg att motverka att barn far illa och att insatserna bättre kan

anpassas för de barn som riskerar att fara illa utomlands.

Utredningen föreslår också en del åtgärder för att effektivisera skyddet, bland annat att

utreseförbud ska framgå av efterlysningsregistret.

Vidare föreslår utredningen en landsomfattande kunskapshöjande insats när det gäller både de

nuvarande reglerna om utreseförbud och det utvidgade tillämpningsområdet.

Utredningen föreslår även att det ska bli straffbart att föra bort eller undanhålla ett barn i syfte

att undvika att ett beslut om vård eller omedelbart omhändertagande enligt LVU verkställs.

Socialnämnden har inga synpunkter på förslaget.

Ekonomisk bedömning

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

Invånarperspektiv

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

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Socialnämndens beslut att anta föreslaget eller annat remissvar översänds till

Socialdepartementet som svar för kommunens räkning.

Förvaltningens bedömning

Socialnämnden har inga synpunkter på förslaget.



 
 
Från: Maria Zetterström <maria.zetterstrom@regeringskansliet.se> För S SOF
Skickat: den 23 maj 2022 09:05
Till: kansli@akademssr.se; FN-KOMMUN <kommun@ale.se>; kommunstyrelsen@alingsas.se; 
info@bris.se; info@barnombudsmannen.se; kommunen@bjurholm.se; kommun@borgholm.se; 
boras.tingsratt@dom.se; kommun@boxholm.se; info@bra.se; fraga@boj.se; do@do.se; 
domstolsverket@dom.se; info <info@ecpat.se>; kommun@falkenberg.se; kontaktcenter@falun.se; 
kommun@filipstad.se; info@fryshuset.se; kommun@fargelanda.se; Lilo.lindquist@vgregion.se; 
forvaltningsrattenijonkoping@dom.se; forvaltningsrattenilulea@dom.se; 
forvaltningsrattenimalmo@dom.se; gavle.tingsratt@dom.se; 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; kommun@hoor.se; registrator.vss@ivo.se; 
imy@imy.se; fatima.marrakchi@fifs.se; info <info@jfst.se>; registrator@jk.se; info@jamy.se; 
kommunstyrelse@jonkoping.se; kammarrattenistockholm@dom.se; kammarrattenisundsvall@dom.se; 
info@kvinnonet.org; kopings.kommun@koping.se; registrator@liu.se; lulea.kommun@lulea.se; 
dalarna@lansstyrelsen.se; gavleborg@lansstyrelsen.se; kronoberg@lansstyrelsen.se; 
norrbotten@lansstyrelsen.se; skane@lansstyrelsen.se; stockholm@lansstyrelsen.se; 
vasternorrland@lansstyrelsen.se; vastmanland@lansstyrelsen.se; vastragotaland@lansstyrelsen.se; 
ostergotland@lansstyrelsen.se; kommunstyrelsen@malmo.se; registraturenheten@migrationsverket.se; 
info@mfd.se; info@mfof.se; info@myndighetensst.se; info@mucf.se; 
norrkoping.kommun@norrkoping.se; kontaktcenter@norrtalje.se; origo@stockholm.se; 
kommun@orust.se; registrator.kansli@polisen.se; forbund@rfsl.se; info <info@rfsu.se>; 
kontakt@riffi.nu; info@roks.se; kontakt@gapf.se; justitieombudsmannen@jo.se; 
kommun@robertsfors.se; infoost <infoost@rb.se>; registrator@skolverket.se; 
kommun@smedjebacken.se; socialstyrelsen@socialstyrelsen.se; registrator@stat-inst.se; 
info@allmannabarnhuset.se; kommunstyrelsen@stockholm.se; registrator@su.se; 
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Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9)
 
Ett utvidgat utreseförbud för barn - Regeringen.se
 
Remissinstanser
1          Akademikerförbundet SSR
2          Ale kommun
3          Alingsås kommun
4          Barnens Rätt i Samhället (BRIS)
5          Barnombudsmannen
6          Bjurholms kommun
7          Borgholms kommun
8          Borås tingsrätt
9          Boxholms kommun
10      Brottsförebyggande rådet (Brå)
11      Brottsofferjouren Sverige
12      Diskrimineringsombudsmannen
13      Domstolsverket
14      ECPAT Sverige
15      Falkenbergs kommun
16      Falu kommun
17      Filipstads kommun
18      Fryshuset
19      Färgelanda kommun
20      Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar
21      Förvaltningsrätten i Jönköping
22      Förvaltningsrätten i Luleå
23      Förvaltningsrätten i Malmö (migrationsdomstolen)
24      Gävle tingsrätt
25      Göteborgs kommun
26      Höörs kommun
27      Inspektionen för vård och omsorg
28      Integritetsskyddsmyndigheten
29      Islamiska samarbetsrådet
30      Judiska centralrådet
31      Justitiekanslern
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32      Jämställdhetsmyndigheten
33      Jönköpings kommun
34      Kammarrätten i Stockholm (Migrationsöverdomstolen)
35      Kammarrätten i Sundsvall
36      Kvinnors nätverk
37      Köpings kommun
38      Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum)
39      Luleå kommun
40      Länsstyrelsen i Dalarnas län
41      Länsstyrelsen i Gävleborgs län
42      Länsstyrelsen i Kronobergs län
43      Länsstyrelsen i Norrbottens län
44      Länsstyrelsen i Skåne län
45      Länsstyrelsen i Stockholms län
46      Länsstyrelsen i Västernorrlands län
47      Länsstyrelsen i Västmanlands län
48      Länsstyrelsen i Västra Götalands län
49      Länsstyrelsen i Östergötlands län
50      Malmö kommun
51      Migrationsverket
52      Myndigheten för delaktighet
53      Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
54      Myndigheten för stöd till trossamfund
55      Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
56      Norrköpings kommun
57      Norrtälje kommun
58      Origo
59      Orusts kommun
60      Polismyndigheten
61      Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och 

intersexpersoners rättigheter (RFSL)
62      Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)
63      Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor
64      Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks)
65      Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF)
66      Riksdagens ombudsmän
67      Robertsfors kommun



68      Rädda Barnen
69      Skolverket
70      Smedjebackens kommun
71      Socialstyrelsen
72      Statens institutionsstyrelse
73      Stiftelsen Allmänna Barnhuset
74      Stockholms kommun
75      Stockholms universitet
76      Sundbybergs kommun
77      Svea hovrätt
78      Sveriges advokatsamfund
79      Sveriges ambassad i Iran
80      Sveriges ambassad i Kenya
81      Sveriges ambassad i Libanon
82      Sveriges ambassad i Pakistan
83      Sveriges Kommuner och Regioner
84      Sveriges kristna råd
85      Säkerhetspolisen
86      Söderhamns kommun
87      Tjejers Rätt i Samhället (TRIS)
88      Trelleborgs kommun
89      UNICEF Sverige
90      Unizon
91      Upplands-Bro kommun
92      Uppvidinge kommun
93      Vision
94      Åklagarmyndigheten
95      Örebro kommun
96      Örnsköldsviks kommun
97      Östersunds kommun
98      Övertorneå kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet 
senast  den 3 oktober 2022. Svaren bör lämnas per e‑post till 
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till s.sof@regeringskansliet.se. Ange 
diarienummer S2022/02585 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-
postmeddelandet.
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Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den 
andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på 
respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom 
parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis 
inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock 
på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte 
har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 
Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av promemorian via ett 
beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på 
remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se.
 
 
 
Tony Malmborg
Departementsråd
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Remiss 

2022-05-23 
S2022/02585 

Socialdepartementet 
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik 
Individ- och familjeomsorgsgruppen 
Sofia Landelius 
Ämnesråd 
08-405 10 00

Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9) 

Remissinstanser 

1 Akademikerförbundet SSR 

2 Ale kommun 

3 Alingsås kommun 

4 Barnens Rätt i Samhället (BRIS) 

5 Barnombudsmannen 

6 Bjurholms kommun 

7 Borgholms kommun 

8 Borås tingsrätt 

9 Boxholms kommun 

10 Brottsförebyggande rådet (Brå) 

11 Brottsofferjouren Sverige 

12 Diskrimineringsombudsmannen 

13 Domstolsverket 

14 ECPAT Sverige 

15 Falkenbergs kommun 

16 Falu kommun 

17 Filipstads kommun 

18 Fryshuset 

19 Färgelanda kommun 

20 Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar 

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm 
Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Fredsgatan 8 
Webb: www.regeringen.se E-post: s.registrator@regeringskansliet.se
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21 Förvaltningsrätten i Jönköping 

22 Förvaltningsrätten i Luleå 

23 Förvaltningsrätten i Malmö (migrationsdomstolen) 

24 Gävle tingsrätt 

25 Göteborgs kommun 

26 Höörs kommun 

27 Inspektionen för vård och omsorg 

28 Integritetsskyddsmyndigheten 

29 Islamiska samarbetsrådet 

30 Judiska centralrådet 

31 Justitiekanslern 

32 Jämställdhetsmyndigheten 

33 Jönköpings kommun 

34 Kammarrätten i Stockholm (Migrationsöverdomstolen) 

35 Kammarrätten i Sundsvall 

36 Kvinnors nätverk 

37 Köpings kommun 

38 Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum) 

39 Luleå kommun 

40 Länsstyrelsen i Dalarnas län 

41 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

42 Länsstyrelsen i Kronobergs län 

43 Länsstyrelsen i Norrbottens län 

44 Länsstyrelsen i Skåne län 

45 Länsstyrelsen i Stockholms län 

46 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

47 Länsstyrelsen i Västmanlands län 

48 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

49 Länsstyrelsen i Östergötlands län 

50 Malmö kommun 
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51 Migrationsverket 

52 Myndigheten för delaktighet 

53 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

54 Myndigheten för stöd till trossamfund 

55 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

56 Norrköpings kommun 

57 Norrtälje kommun 

58 Origo 

59 Orusts kommun 

60 Polismyndigheten 

61 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras 

och intersexpersoners rättigheter (RFSL) 

62 Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 

63 Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor 

64 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) 

65 Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) 

66 Riksdagens ombudsmän 

67 Robertsfors kommun 

68 Rädda Barnen 

69 Skolverket 

70 Smedjebackens kommun 

71 Socialstyrelsen 

72 Statens institutionsstyrelse 

73 Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

74 Stockholms kommun 

75 Stockholms universitet 

76 Sundbybergs kommun 

77 Svea hovrätt 

78 Sveriges advokatsamfund 

79 Sveriges ambassad i Iran 
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80 Sveriges ambassad i Kenya 

81 Sveriges ambassad i Libanon 

82 Sveriges ambassad i Pakistan 

83 Sveriges Kommuner och Regioner 

84 Sveriges kristna råd 

85 Säkerhetspolisen 

86 Söderhamns kommun 

87 Tjejers Rätt i Samhället (TRIS) 

88 Trelleborgs kommun 

89 UNICEF Sverige 

90 Unizon 

91 Upplands-Bro kommun 

92 Uppvidinge kommun 

93 Vision 

94 Åklagarmyndigheten 

95 Örebro kommun 

96 Örnsköldsviks kommun 

97 Östersunds kommun 

98 Övertorneå kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast  

den 3 oktober 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2022/02585 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av 

promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

promemorian via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.  

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Tony Malmborg 

Departementsråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 

 

https://reg-intern.store.elanders.com/
https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/


DELEGERINGSBESLUT
Kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2022.318
Beslutsdatum: 2022-05-25

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

www.ale.se

Remiss: Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9)

Ärendet

En remiss från socialdepartementet har inkommit 2022-05-23 gällande Remiss - Ett
utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9).

Remissen är ställd till Ale kommun och ska vara besvarad senast 3 oktober.

I enlighet med nedanstående checklista, gällande reglementen och bestämmelse för
hantering av externa remisser fördelas remissen enligt följande:

Socialnämnden ska bereda och fatta beslut om remissvaret.

Ärendegrupp i kommunstyrelsens delegeringsordning

Allmänna ärenden A18 – Beslut om beredning av motioner, Aleförslag och remisser.

Beslut

Remissen fördelas till socialnämnden för beredning och beslut om remissvaret.

Erik Bergman

Kanslichef

__________________________

Beslutet skickas till

Socialnämnden



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

www.ale.se

Checklista för avgörande av hantering av extern remiss

Från vem har remissen inkommit?

Det är i sammanhanget mindre viktigt, det viktiga är vilka områden som remissen gäller.

Remisser där vi erbjuds svara får hanteras om tid finns och prioritering görs. Remisser där
vi är en utpekad remissinstans ska som regel besvaras.

Till vem är remissen ställd?

Till nämnden eller till Ale kommun, det spelar inte så stor roll, det viktiga är att avgöra
om remissvaret avser en eller flera nämnders verksamhetsområden.

Gäller remissen ett eller flera verksamhetsområden?

Gäller remissen ett verksamhetsområde svarar den nämnden på remissen, oavsett om den
är ställd till nämnden eller kommunen. Gäller remissen flera nämnder samordnar
kommunstyrelsen remissvaret.

Är remissvaret av principiell betydelse eller annars av större vikt?

För att avgöra det sker kommunikation med kansliet. I de fall det bedöms vara så beslutas
svaret i kommunfullmäktige.

Vem bereder och beslutar?

Respektive sektor svarar för beredningen av remissen i enlighet med ordinarie rutiner.

Remisser ska som huvudregel beslutas i nämnd, men det kan i undantagsfall finnas
situationer när remisstiden gör att ett ordförandebeslut krävs.

Remissvar kan inte betraktas som verkställighet och kan därmed inte besvaras av
tjänsteorganisationen.

Nämndens beslut ska formuleras såhär: Nämnden beslutar att fastställa remissvaret.

Tjänsteutlåtandet och remissvaret

Remisser ska besvaras genom en övergripande genomgång i ett tjänsteutlåtande.
Genomgången ska kort fokusera på frågan i remissen, varför den är intressant och sedan
redogöra för kommunens översiktliga ställningstagande. Tjänsteutlåtandet ska hållas kort.

Själva remissvaret sker i mallen ”Yttrande” som finns i Castor. Där utvecklas remissvaret
mer i detalj och i den omfattning som krävs för att remitterande instans ska ha nytta av
remissvaret.
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Sektor socialtjänst

Diarienummer:S.N.2022.163
Datum: 2022-06-02
Handläggare: 1:a socialsekreterare Lovisa Zellén
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Socialnämnden

Revidering av riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att

anta de nya riktlinjerna för färdtjänst och riksfärdtjänst att gälla från och med 2022-10-01.

Motivering till beslut

Motivering till revidering av riktlinjerna för färdtjänst görs med bakgrund i den
omvärldsbevakning som har gjorts, samt med stöd av nuvarande rättsläge som till viss del kan
ha förändrats sedan 2016. Riktlinjerna har tagits fram med stöd av 4 § Lag om färdtjänst, som
innebär att kommunen själva kan välja hur de vill organisera färdtjänst. Biståndsenheten har
tagit fram nya punkter eller förslag för vad som ska ingå i riktlinjerna.

Sammanfattning

Efter att myndighetsutövandet för färdtjänst flyttades från Sektor Samhällsbyggnad till Sektor
Socialtjänst hösten 2021 har ett nytt förslag på riktlinjer tagits fram av Biståndsenheten. I
förslaget utformas de riktlinjer gällande utredningsarbetet för rätt till färdtjänst,
färdtjänstområdet, färdtjänsttillståndets omfattning samt färdtjänstens utförande.

Iréne Blomqvist Lovisa Zellén
Verksamhetschef 1:a socialsekreterare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-06-02

Förslag till nya riktlinjer för färdtjänst, 2022-05-23

Förslag till nya riktlinjer för riksfärdtjänst, 2022-05-23

Riktlinjer för färdtjänst antagna 2016-05-03

Riktlinjer för riksfärdtjänst antagna 2016-07-01
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Enhetschef Biståndsenheten
Förste socialsekreterare Biståndsenheten

Ärendet

Då färdtjänstuppdraget numera ligger under Sektor socialtjänst sedan hösten 2021 och att
riktlinjer bör revideras regelbundet har förslag till nya riktlinjer tagits fram. Motivering till
revidering av riktlinjerna för färdtjänst görs med bakgrund i den omvärldsbevakning som har
gjorts, samt med stöd av nuvarande rättsläge som till viss del kan ha förändrats sedan 2016.
Riktlinjerna har tagits fram med stöd av 4 § Lag om färdtjänst, som innebär att kommunen
själva kan välja hur de vill organisera färdtjänst.

Ekonomisk bedömning

Ett av de nya förslagen som Biståndsenheten har tagit fram gäller automatisk rätt till
ledsagare (enligt 8 § Lag om färdtjänst) för personer som har beviljats bostad med särskild
service enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 9 § 9 punkten.
Detta kan innebära en ekonomisk gynnsam ändring för målgruppen då de inte behöver betala
för medresenär. Ändringen har gjorts för att skapa en jämlikhet för personer som har
motsvarande beslut enligt socialtjänstlagen.

Ändringen innebär även att personer som bor i trygghetsbostad inte kommer beviljas
ledsagare per automatik, vilket kan innebära en ekonomisk gynnsam påverkan för kommunen.
Ändringen görs med anledningen av att de personer som har förmåga att bo i en
trygghetsbostad inte per automatik har så stora svårigheter som föranleder behov av, och har
rätten till ledsagare.

Ett annat nytt förslag från Biståndsenheten är att den enskilde kan i vissa fall få en enstaka
resa i särskilt anpassat fordon eller med trappklättrare i samband med hemgång från
korttidsvistelse, även om individen inte har ett befintligt beslut om färdtjänsttillstånd. Detta i
syfte att möjliggöra smidigare hemgång och för att minska eventuella extrakostnader för
kommunen när korttidsplatserna är fulla och det endast är hemresan som hindrar
möjliggörande av en tom plats.
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Invånarperspektiv

Riktlinjerna påverkar kommuninvånarna på så sätt att ett förtydligande har gjorts för personer
som har svårt att förflytta sig eller att resa med de allmänna kommunikationerna.
Förtydligandet avser förutsättningarna för färdtjänst, hur färdtjänsten är utformad, samt
begränsningar rörande rätten till färdtjänst.

I förslaget till de nya riktlinjerna har ett ökat fokus tagits för personer med
personkretstillhörighet enligt LSS samt målgruppen barn och ungdomar. Med stöd av att
barnkonventionen blev lag 2020 har barnets perspektiv lyfts i det nya förslaget. Ett ökat fokus
har även tagits för personer inom LSS, detta genom att belysa att dessa resenärer även bör ha
rätt till ledsagare vid beslut om färdtjänst. Detta för att inte särskilja rätten till hjälp under
färdtjänstresan avhängt på ålder enbart. Detta innebär att målgruppen LSS i relation till
färdtjänstfrågan normaliseras och inkluderas mer än tidigare.

Ett förtydligande av begränsningarna gällande vilka resor som är färdtjänstresor och vilka
resor tillhandahålls av annan huvudman innebär att kommuninvånarna får en ökad förståelse
för vilken myndighet denne bör vända sig till för olika resor.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

Yttrande inkommer 2022-07-31 från Brukarorganisationerna i Funktionshinderrådet genom
Pia-Lotta Lagerlöf DHR Ale:

” Bra att LSS brukare får ha med sig ledsagare vid resor.

Vi skulle vilja veta hur mycket längre resor får lov att bli med samåkning. Resans tidslängd,
halva resans tidslängd eller mer. En del av oss har svårt att sitta hur länge som helst.

Inte så mycket att säga om reglementet men det hade vart trevligt att ha mer direkt kontakt
med oss föreningar innan.”

Nämndens svar på yttrande daterat 2022-08-10:

”Vi kan i Ale kommuns riktlinjer gällande färdtjänst och riksfärdtjänst inte påverka resornas
längd vid samåkning. Om det finns särskilda anledningar till att man har svårt att sitta länge
i bilen så är det viktigt att man tar upp detta med sin vårdgivare för att få ett läkarutlåtande
gällande detta och gör en ansökan till färdtjänsthandläggare om undantag från samplanerade
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resor (så kallad ensamåkning).”

Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Socialnämnden beslutar att de nya riktlinjerna för färdtjänst skall gälla från och med 2022-10-
01.

Förvaltningens bedömning

Fördelarna med att anta de nya riktlinjerna innebär att handläggandet av färdtjänstärenden är

mer i linje med det aktuella rättsläget, kunskapsläget och är mer anpassat efter

kommuninvånarnas behov. Det innebär även att handläggandet kan effektiveras då de nya

riktlinjerna kan leda till att handläggare kan inhämta information från ett samlat dokument

och inte behöver upprätta nya rutiner och lathundar. Att riktlinjerna tydliggörs innebär även

en ökad samsyn gällande vad färdtjänst innebär samt att handläggningsförfarandet blir mer

rättssäkert. Tydliga riktlinjer ger inte utrymme till olika tolkningar av lagen, vilket i sin tur

ökar rättssäkerheten. En fördel med det nya förslaget gällande enstaka resor vid hemgång från

korttidsvistelse är ökad samverkan mellan myndighet (Biståndsenheten) och utförare

(korttidsboendet), då en smidigare hemgång kan ske med dessa typer av resor.
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Riktlinjer för färdtjänst i Ale kommun 

Gäller fr o m 2016-07-01 

(Antagna av kommunstyrelsen 2016-05-03 § 100) 

Allmänt  

Varje kommun ansvarar för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om 
det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun.  

Lag (SFS 1997:736) om färdtjänst reglerar rätten till färdtjänst. Som komplement till lagen gäller 
dessa riktlinjer, antagna av kommunstyrelsen.  

För tillstånd till färdtjänst som beviljats före den 1 januari 1998 enligt då gällande lagstiftning 
(socialtjänstlagen) ska av riksdagen beslutade övergångsbestämmelser (SFS 1999:338) tillämpas.  

Kommunstyrelsen får besluta om avsteg från riktlinjerna efter individuell prövning i det enskilda 
fallet.  

  
Riktlinjer för färdtjänst 

Generella föreskrifter  
 
 

 Funktionshinder ska vara bestående i mer än tre månader för att färdtjänst ska kunna 
beviljas.  

 

 Tillstånd för färdtjänst beviljas i de flesta fall för viss tid. Tillståndshavaren ansöker 
själv om nytt tillstånd i anslutning till att tillståndet löper ut, om fortsatt färdtjänst 
önskas. 

 

 För personer med omfattande och bestående funktionshinder och för personer med 
mycket hög ålder kan färdtjänst beviljas tills vidare.  

 

 Tillståndet gäller för resor till resmål i Ale kommun och till, från, inom och mellan 
samtliga övriga kommuner i Västra Götalands län, samt Kungsbacka kommun. För 
öar i skärgården gäller tillståndet dock endast där allmänna kommunikationer finns. 

 

 Färdtjänstresor kan ske under hela dygnet och årets alla dagar. Beställning och 
avbokning av resa sker hos Västtrafiks beställningscentral i enlighet med Ale 
kommuns avtal med Västtrafik. Avbeställning av resa som inte blir av ska göras i så 
god tid som möjligt innan resan skulle påbörjats. Avgift gällande för sent eller icke 
avbokad resa beslutas av kommunfullmäktige.  

 

 Färdtjänst kan beviljas till och från allmänna kommunikationer för person som har 
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och som därigenom har svårt att 
ta sig till och från hållplats eller station, men som kan resa med buss eller tåg. 
Färdtjänst kan dock inte beviljas enbart för att allmänna kommunikationer saknas 
eller går på tider som inte passar resenären. 
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 Antalet färdtjänstresor är inte begränsat generellt. Ett enskilt färdtjänsttillstånd kan 
dock efter individuell prövning förenas med föreskrifter om hur många resor 
tillståndet omfattar. 

 

 Färdtjänstfordonet gör inga stopp under färdtjänstresans gång och väntar inte medan 
ärenden uträttas. Resor sker till beställt resmål och inte via annan adress. 

 

 Färdtjänstresor samordnas och samåkning sker. 
 

 Undantag från samåkning kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Detta kräver 
särskilt beslut. 

 

 Särskild plats i fordonet kan beviljas om tillståndshavarens hälsotillstånd eller 
funktionshinder motiverar detta. Detta kräver särskilt beslut. 

 

 Liggande transport tillhandahålls inte. 
 

 I resorna ingår allmän service såsom hjälp in i och ur bilen och hjälp med 
säkerhetsbältet samt vid behov ledsagning från avhämtningsadressens entré till 
fordonet och från fordonet till resmålets entré. 

 

 I förekommande fall ingår också hjälp med de hjälpmedel som behövs för resans 
genomförande. 

 

 Gånghjälpmedel som inte behövs under själva resan utan som resenären behöver på 
resmålet får tas med om de inte föranleder behov av annan fordonstyp än vad som 
krävs för att färdtjänstresan ska kunna genomföras.  

 

 Förskrivna förflyttningshjälpmedel som behövs vid resmålet och som föranleder 
annan fordonstyp får dock tas med vid högst 10 enkelresor per 12 månadersperiod. 

 

 Av arbetsmiljöskäl tillhandahålls inte bärhjälp. 
 

 Förflyttning av resenär med trappklättrare uppför eller nedför trappa före eller efter 
resa kan endast ske i mycket begränsad omfattning och endast i anslutning till 
hemadressen. Tillstånd för trappklättrare gäller endast under högst 6 månader.  

 

 Trappklättring kräver särskilt beslut av kommunen och måste beställas samtidigt som 
resan. Trappklättring sker utifrån Västtrafiks gällande riktlinjer för trappklättring och 
får ske endast i de fall förflyttning kan utföras på ett säkert sätt. Ytterst är det föraren 
som vid varje enskilt tillfälle avgör om trappklättring kan utföras på ett för resenär 
och förare säkert sätt. Resenären ansvarar för att rullstolen är lämplig för 
trappklättrare. Trappklättrare kan inte användas i trappa utomhus. 

 

 Bagage som ska tas med på resan får bestå av högst 2 kolli om vardera 20 kg. Enligt 
Västtrafiks regelverk får inga stora väskor eller skrymmande saker tas med. Chauffören 
hjälper vid behov till med bagage från avhämtningsadressens entré och till fordonet och 
från fordonet till resmålets entré 
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 Färdtjänstberättigad person som måste ha hjälp av någon annan person i fordonet för 
att kunna genomföra själva färdtjänstresan kan efter ansökan beviljas ledsagare. 
Ledsagaren ska kunna tillgodose den färdtjänstberättigades behov av hjälp under 
resan. Behovet av hjälp ska vara knutet till själva resan. Behov av hjälp enbart på 
resmålet ger inte rätt till ledsagare. Ledsagare ska påbörja och avsluta resan på samma 
plats som färdtjänstresenären. 

 

 Färdtjänstberättigad som bor på särskilt boende (även trygghetsboende) beviljas alltid 
tillstånd till en ledsagare. 

 

 Om det finns särskilda skäl får ett färdtjänsttillstånd förenas med villkor om att 
ledsagare ska medfölja en tillståndshavare vid färdtjänstresor. 

 

 Färdtjänstberättigad får ta med medresenärer vid färdtjänstresa, dock inte flera än att 
den färdtjänstberättigade, eventuell ledsagare och medresenärer ryms i ett 
färdtjänstfordon. Medresenär ska påbörja och avsluta resan på samma plats som 
färdtjänstresenären. 

 

 Barn under 7 år får inte företa färdtjänstresa utan vuxens sällskap. För bilstol/bilkudde 
ansvarar vårdnadshavare. 

 Ledar-, service- och signalhund får tas med vid färdtjänstresa. Särskilt beslut krävs.  
 

 Sällskapsdjur får av hänsyn till andra resenärer inte tas med vid färdtjänstresa. 
 
 
Resor i annan kommun 
  

 Ansökan kan göras om resor i annan kommun. Vid tillfällig vistelse i annan kommun 
gäller tillståndet för resor i vistelsekommunen och angränsande kommuner. Vid 
arbete eller studier i annan kommun, eller om det i övrigt finns särskilda skäl, kan 
giltighetstiden efter individuell prövning avse längre tid än tillfällig vistelse. Antalet 
resor i annan kommun kan efter individuell prövning begränsas. 

 

 Tillståndshavaren beställer och betalar själv sin färdtjänstresa och får ersättning i 
efterhand mot uppvisande av taxameterkvitto. 

 

 Vid anslutningsresor med färdtjänst till allmänna kommunikationer får resor ske över 
flera kommuner, om detta krävs för att resenären ska nå sitt resmål.  

 

 Vid flyttning till annan kommun gäller tillståndet i inflyttningskommunen under 
högst en månad. 

 
 
Arbetsresor 
 

 Person som beviljats färdtjänst och som förvärvsarbetar minst halvtid kan efter särskild 
ansökan beviljas arbetsresor (två enkelresor) mellan ordinarie bostad (folkbokföringsadress) 
och arbetsplats inom Ale kommun och angränsande kommuner samt Mölndals stad. Vid 
arbetsresor tillåts ej medresenär. 
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Avgifter 
  

 Kommunfullmäktige beslutar om alla avgifter inom färdtjänsten. 
 
  
Resor för vilka färdtjänst inte får användas  
 

 

 Färdtjänst är avsedd för enskilda personers privatresor och får inte användas för 
följande typer av resor: 

 

 Tjänsteresor 
 

 Resor inom socialtjänsten, t ex utflykter och liknande resor som arrangeras som 
gruppresor för funktionsnedsatta eller äldre personer i ett boende 

 

 Resor inom skolan, t ex. skolresor, resor i samband med studiebesök, badresor m.m. 
Detsamma gäller inom förskole- och fritidshemsverksamheten. 

 

 Resor inom verksamhet som bedrivs av regionen, t.ex. resor som arrangeras för 
personer på sjukvårdsinrättningar, resor inom av regionen bedrivna skolor, etc. 

 

 Resor inom en verksamhet som staten är huvudman för, t.ex. institutioner som drivs 
av staten 

 

 Resor inom privat drivna verksamheter, t.ex. privata skolor, barnomsorg i privat regi, 
privata företag, stiftelser eller dylikt som bedriver sjukvård, äldrevård m.m. 

 

 Resor som av någon annan anledning ska bekostas av det allmänna (dvs staten, 
regionen eller annan kommunal verksamhet), t ex sjukresor, skolskjuts, 
ambulanstransporter, resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering eller andra 
resor som ska bekostas av Försäkringskassan. 
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Riktlinjer för riksfärdtjänst i Ale kommun 
Gäller fr o m 2016-07-01 

(Antagna av kommunstyrelsen 2016-05-03 §101) 

 
Allmänt 

 

Enligt lag (SFS 1997:735) om riksfärdtjänst har folkbokföringskommunen 
skyldighet att pröva frågor om tillstånd och lämna ersättning för kostnader utöver 
normala reskostnader till dem, som på grund av ett stort och varaktigt 
funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Denna skyldighet har 
kommunfullmäktige ålagt kommunstyrelsen. 
 
Riksfärdtjänst beviljas med stöd av lag om riksfärdtjänst och i enlighet med 
kommunens riktlinjer, antagna av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen får besluta om avsteg från riktlinjerna efter individuell prövning i 
det enskilda fallet.  

Riktlinjer för riksfärdtjänst 
 
Generella föreskrifter 

 

 Ansökan ska ske senast 14 arbetsdagar innan önskad resdag för att beslut 
ska hinna fattas och biljetter eller andra färdhandlingar ska kunna 
införskaffas innan resan ska äga rum. Inför storhelger måste ansökan ske 
tidigare eftersom tillgången på biljetter och färdmedel ofta är begränsad.  

 
Vid akuta händelser, t.ex. begravning eller anhörigs allvarliga sjukdom, kan 
ett ärende behandlas med förtur, om detta är en förutsättning för att resa 
ska kunna komma till stånd. 
 

 Funktionshinder ska vara bestående i minst sex månader för att tillstånd till 
riksfärdtjänst ska kunna beviljas. 

 Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon 
annan enskild angelägenhet. Ändamålet med resan ska anges vid ansökan. 

 

 Tillstånd till riksfärdtjänst kan erhållas för en viss resa eller, om särskilda 
skäl föreligger, för ett visst antal resor med samma ändamål och till samma 
resmål. 

 

 Tillstånd till riksfärdtjänst kan erhållas för resa med det eller de färdsätt som 
med hänsyn till sökandens förutsättningar medför lägst kostnad för 
kommunen.  
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Detta innebär att resa med riksfärdtjänst ska ske 

 

 i första hand med allmänna kommunikationer,  
 

 i andra hand genom en kombination av allmänna 
kommunikationer och taxi,  
 

 i tredje hand genom en kombination av allmänna 
kommunikationer och ett för ändamålet särskilt anpassat 
fordon,  
 

 i fjärde hand taxi hela vägen,  
 

 i femte hand ett för ändamålet särskilt anpassat fordon hela 
vägen.  

 

 Tillstånd till riksfärdtjänst kan inte avse resa med privat bil, hyrt fordon eller 
liknande. 

 

 Person som måste ha hjälp av någon annan person för att kunna genomföra en 
riksfärdtjänstresa kan efter ansökan beviljas ledsagare. Ledsagaren ska kunna 
tillgodose den riksfärdtjänstberättigades behov av hjälp under resan. Behovet av hjälp 
ska vara knutet till själva resan. Behov av hjälp enbart på resmålet ger inte rätt till 
ledsagare. Ledsagare ska påbörja och avsluta resan på samma plats som 
riksfärdtjänstresenären.  

 Person med assistans enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) eller enligt Socialförsäkringsbalken 51 kap. (tidigare enligt LASS, 
lag om assistansersättning) beviljas alltid tillstånd till ledsagare. 

 Vid riksfärdtjänstresa med taxi eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon får 
riksfärdtjänstberättigad person ta med en medresenär. 

 

 Riksfärdtjänstberättigad person får vid sådan resa även ta med egna barn under 16 år, 
dock inte flera än att den riksfärdtjänstberättigade samt eventuell ledsagare, annan 
medresenär och egna barn ryms i ett fordon. 
 

 Är den riksfärdtjänstberättigade ett barn under 16 år får barnet även ta med syskon 
under 16 år, dock inte flera än att det riksfärdtjänstberättigade barnet samt eventuell 
ledsagare, annan medresenär och syskon ryms i ett fordon. 
 

 Vid riksfärdtjänstresa med allmänna kommunikationer ingår den service 
som aktuellt reseföretag erbjuder. Utöver egen ledsagare, om detta beviljats, 
kan ledsagning erhållas vid de flesta stationer enligt gällande bestämmelser, 
utan avgift.  

 

 Vid resa med taxi eller särskilt anpassat fordon får bagage som ska tas med 
på resan bestå av högst 2 kolli och väga sammanlagt högst 20 kilo.  
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 Vid resa med taxi eller särskilt anpassat fordon ingår allmän service såsom 
hjälp in i och ur bilen, ledsagning vid byte till annat fordon eller färdmedel, 
hjälp från avhämtningsadressens entré till fordonet och från fordonet till 
resmålets entré, hjälp med bagage och med de hjälpmedel som behövs för 
resans genomförande samt med de gånghjälpmedel i form av manuell 
rullstol eller rollator eller kryckor eller käppar som resenären behöver på 
resmålet.  

 

 Vid riksfärdtjänstresa på annan ort samt vid anslutningsresa vid resmålet med 
färdtjänst eller riksfärdtjänst med taxi eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon, 
gäller dock vistelsekommunens bestämmelser om medresenärer, bagage och om 
allmän service. 

 Riksfärdtjänstresa får, när så är möjligt med hänsyn till ändamålet med resan, 
förskjutas med upp till sex timmar före eller efter önskad avresetid för att möjliggöra 
inköp av biljetter till lägsta kostnad eller möjliggöra samåkning vid resa med taxi eller 
med för ändamålet särskilt anpassat fordon.  

 Avbeställning av resa som inte blir av ska vid resa med allmänna 
kommunikationer ske enligt reseföretagets bestämmelser. Vid resa med taxi 
eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon måste avbokning ske innan 
klockan 12.00, vardagen innan resan skulle ha ägt rum. Avgift för resa som 
inte avbokas debiteras enligt kommunfullmäktiges beslut.  

. 
 

Avgifter 
 

 Tillståndshavarens avgift för resa med riksfärdtjänst bestäms av regeringen 
och anges i förordningen (1993:1148) om egenavgifter vid resor med 
riksfärdtjänst. 

 

 Ledsagare betalar ingen avgift. 
 

 Avgifter för medresenärer och för inställd resa som inte avbokas beslutas av 
kommunfullmäktige.  

 

Resor för vilka riksfärdtjänst inte beviljas  

Riksfärdtjänst är avsedd för enskilda personers privatresor. Ändamålet ska vara rekreation, 
fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Det innebär att riksfärdtjänst inte 
beviljas för följande typer av resor: 

 Resor för färdtjänstberättigade som i sin helhet kan ske med färdtjänst 

 Resor vars ändamål är arbete, utbildning eller medicinsk vård eller behandling 
 

 Tjänsteresor 
 

 Resor inom socialtjänsten, t ex utflykter och liknande resor som arrangeras som 
gruppresor för funktionsnedsatta eller äldre personer i ett boende 
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 Resor inom skolan, t ex. skolresor, resor i samband med studiebesök, badresor m.m. 
Detsamma gäller inom förskole- och fritidshemsverksamheten 

 

 Resor inom verksamhet som bedrivs av regionen, t.ex. resor som arrangeras för 
personer på sjukvårdsinrättningar, resor inom av regionen bedrivna skolor, etc 

 

 Resor inom en verksamhet som staten är huvudman för, t.ex. institutioner som drivs 
av staten 

 

 Resor inom privat drivna verksamheter, t.ex. privata skolor, barnomsorg i privat regi, 
privata företag, stiftelser eller dylikt som bedriver sjukvård, äldrevård m.m. 

 

 Resor som av någon annan anledning ska bekostas av det allmänna (dvs staten, 
regionen eller annan kommunal verksamhet), t ex sjukresor, skolskjuts, 
ambulanstransporter resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering eller andra 
resor som Försäkringskassan ska bekosta.  
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Sektor socialtjänst

Diarienummer:S.N.2022.18
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Nämndsekreterare Anna Ruthberg

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

Socialnämnden

Socialnämndens sammanträdestider 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att under 2023 sammanträda följande datum och tider:

Torsdag den 19 januari klockan 08.30

Torsdag den 23 februari klockan 08.30

Torsdag den 30 mars klockan 08.30

Torsdag den 4 maj klockan 08.30

Torsdag den 15 juni klockan 08.30

Torsdag den 7 september klockan 08.30

Torsdag den 5 oktober klockan 08.30

Torsdag den 16 november klockan 08.30

Torsdag den 14 december klockan 08.30

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Förslag på sammanträdestider för socialnämnden för 2023 har utarbetats av sektor

socialtjänst. Förslaget utgår i möjligaste mån från beslutade sammanträdestider för

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, samt deadlines för ekonomisk uppföljning.

Mattias Leufkens Anna Ruthberg

Administrativ chef Nämndsekreterare
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-08-19

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Nämndsekreterare

För kännedom:

Ledamot och ersättare socialnämnden
Sektorledning
Staben, enheten för ledningsstöd och utveckling
Enhetschefer
Controllers
Samtliga nämnder
Kommunrevisionen
Fackliga med närvarorätt
Tillståndsenheten Göteborgs Stad
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Ärendet

Socialnämnden har att besluta om sammanträdestider för år 2023.

I enlighet med av kommunstyrelsen utarbetad sammanträdesplanering föreslås nämnderna
sammanträda i veckorna 3, 8, 13, 18, 24, 36, 40, 46, 50, men dessa beslut fattas av respektive
nämnd.

Ekonomisk bedömning

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

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

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

Beslutets genomförande

Socialnämndens beslutade sammanträdestider för 2023 kommer att publiceras på Ale
kommuns hemsida. En intern sammanträdesplanering för sektor socialtjänst kommer att
skapas av nämndsekreterare. I denna sammanträdesplanering kommer, förutom
socialnämndens och socialnämndens arbetsutskotts sammanträdestider jämte deadlines, även
kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträdestider jämte deadlines att finnas.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att förslaget på sammanträdestider för socialnämnden för 2023

följer den sammanträdesplanering som har tagits fram av kommunstyrelsen. Förslaget är

dessutom anpassat till deadlines för ekonomisk uppföljning.
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Sektor socialtjänst

Diarienummer:OAN.2020.56
Datum: 2022-08-19
Handläggare: Taija Tuomilehto Holmberg
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Socialnämnden

Nytt avtal förlängning Surtehöjd

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att förlänga verksamheten Surtehöjd med nytt hyresavtal samt avveckling av verksamheten
flyttas fram till 2025-12-31,

att ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Socialnämnden beslutade 2020-12-09 om avveckling av verksamheten Surtehöjd.
Anledningen till beslut om avveckling var att brandskyddet inte var tillräckligt för den
verksamhet som bedrivs i lokalerna. Det ansågs därför inte lämpligt att fortsätta bedriva
verksamheten i lokalerna. Det mest fördelaktiga beslutet för brukarna och ur ekonomisk
synpunkt, ansågs vara att avveckla verksamheten under 2022.

Planen var att brukarna på nuvarande Surtehöjd skulle flytta in i ett nybyggt serviceboende i
Surte, men bygglovet på det nya boende är överklagat och bygget har därför inte kunnat
påbörjas. Med anledning av förseningen av nybygget anser sektorn att det är mest lämpligt att
förlänga Surtehöjd tills det nya boende står färdigt.

Avtalet sades upp 2022-03-17 med tillägget att en förhandling om möjlig anpassning av
lokalen sker. Med ny verksamhetsbeskrivning av verksamheten återtogs förhandlingarna,
detta resulterade i ett behov av anpassning av lokaler i form av portabla sprinklers, fortsatt
kontinuerlig och noggrann systematisk brandskyddsarbete (SBA) för verksamheten.

Det nya avtalet löper till och med 2025-12-31.

Den nya verksamhetsbeskrivningen innebär att målgruppen skall vara mer självgående och ha
mindre stödbehov samt kunna utrymma själva. Tre av verksamhetens brukare som har något
större stöd-och hjälpbehov erbjuds adekvat boende inom kommunen. Detta föregås alltid av
en individuell planering.

Kostnad för portabla sprinklers beräknas till ca 600.000 kr.
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Ebba Gierow Taija Holmberg

Sektorchef Verksamhetschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-08-19

Protokollsutdrag omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden 2020-12-09

Verksamhetsbeskrivning Surtehöjd 2022

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Sektor Service

För kännedom:

Bohus räddningstjänstförbund
Sektor samhällsbyggnad

Ärendet

I september 2018 beslutade omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att ställa om det tidigare
boendet Brattåsvillan till bostad med särskild service enligt LSS. I behovsanalysen inför detta
angavs även att bygglov skulle sökas för ändrad användning. Detta gjordes aldrig.
Verksamheten flyttade in i december 2018. Med anledning av det stora behovet av platser i
LSS-boende och att det enda alternativet är att köpa platser, fattades beslutet snabbt och är
sannolikt anledningen till brister i utredningsarbetet inför flytten.

I september 2019 gjorde räddningstjänsten en tillsyn i verksamheten Surtehöjd. Tillsynen
visade på stora brister i lokalens säkerhet, bland annat gjorde räddningstjänsten bedömningen
att verksamheten är av sådan art att det föreligger krav på sprinklers, något som
fastighetsägaren (Balder) inte är beredd att installera. Detta innebär att verksamheten inte kan
fortsätta bedrivas i lokalerna.

Med anledning av de stora säkerhetsbrister som framkommit har sektor arbete, trygghet och
omsorg, i dialog med sektor samhällsbyggnad och räddningstjänsten, gjort bedömningen att
det mest fördelaktiga (både med hänsyn taget till berörda individer på boendet och de
ekonomiska konsekvenserna) är att avveckla boendet Surtehöjd. Tillsammans har parterna
arbetat fram en plan för att avveckla LSS Surtehöjd inom en treårsperiod med ett godtagbart
brandskydd för de boende under avvecklingsperioden.
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Planen var att brukarna på nuvarande Surtehöjd skulle flytta in i ett nybyggt serviceboende i
Surte. Dock är bygglovet på det nya boende överklagat och man har inte kunnat påbörja
bygget. Med anledning av förseningen av nybygget anser sektorn att det är mest lämpligt att
förlänga Surtehöjd tills det nya boende står färdigt.

Ekonomisk bedömning

Den ekonomiska bedömningen är att ett nytt avtal är att föredra, det andra alternativet för
brukarna på Surtehöjd är placering på köpta platser utanför kommunen. Detta är både
kostsamt och skapar oro, att inte få bo i sin hemkommun är inte ett alternativ som väljs om
det går att lösa på annat sätt.

Kostnaden för portabla sprinklers är mycket mindre än placering på köpta platser.

Invånarperspektiv

Risken för våra brukare att behöva flytta, till exempel till annan kommun, genom alternativet
om köpta platser, kan skapa oro. På detta sätt får våra kommuninvånare bo kvar i sin
hemkommun.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

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

Beslutets genomförande

Inga större aktiviteter krävs, brukarna bor kvar där dem är. De tre brukare som är tilltänkta att

flytta till andra gruppboende har redan en individuell och pågående planering.

Förvaltningens bedömning

Socialnämnden beslutade 2020-12-09 om avveckling av verksamheten Surtehöjd.
Anledningen till beslut om avveckling var att brandskyddet inte var tillräckligt för den
verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Till följd av detta var det inte lämpligt att fortsätta bedriva verksamhet i lokalerna. Det mest
fördelaktiga beslutet, för brukarna och ur en ekonomisk synpunkt, ansågs vara att avveckla
verksamheten under 2022.
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Planen var att brukarna på nuvarande Surtehöjd skulle flytta in i ett nybyggt serviceboende i
Surte, men bygglovet på det nya boendet är överklagat varför bygget inte har kunnat
påbörjats. Med anledning av förseningen av nybygget anser sektorn att det är mest lämpligt
att förlänga Surtehöjd tills det nya boendet står färdigt. På så sätt slipper brukarna flytta flera
gånger samt vi undviker köpta platser med placering utanför den egna kommunen.

Verksamhetsområdet har sedan tidigare påbörjat resan mot mer målgruppsinriktade boende, så
detta blir ett led i det arbetet. Med ny verksamhetsbeskrivning kan anpassning av lokaler i
form av portabla sprinklers, fortsatt kontinuerlig och noggrann SBA arbete för verksamheten
genomföras.

Den nya verksamhetsbeskrivningen innebär att de tre brukare som har något större hjälp-och
stödbehov kommer att flytta till kommunens andra gruppboenden där adekvat stöd erbjuds.
Erbjudandet om nytt boende föregås alltid av en individuell planering tillsammans med
brukaren.

Kostnad för portabla sprinklers kommer att bli ca 600.000 kr, vilket beräknas bli en lägre
kostnad än köpta platser.



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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

OAN § 146 Dnr OAN.2020.56

Avveckling Surtehöjd

Ärendet

I september 2018 beslutade omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att ställa
om det tidigare boendet Brattåsvillan till bostad med särskild service enligt
LSS. I behovsanalysen inför detta angavs även att bygglov skulle sökas för
ändrad användning. Detta gjordes aldrig. Verksamheten flyttade in i december
2018. Med anledning av det stora behovet av platser i LSS-boende och att det
enda alternativet är att köpa platser, fattades beslutet snabbt och är sannolikt
anledningen till brister i utredningsarbetet inför flytten.

I september 2019 gjorde räddningstjänsten en tillsyn i verksamheten Surtehöjd.
Tillsynen visade på stora brister i lokalens säkerhet, bland annat gjorde
räddningstjänsten bedömningen att verksamheten är av sådan art att det
föreligger krav på sprinklers, något som fastighetsägaren (Balder) inte är
beredd att installera. Detta innebär att verksamheten inte kan fortsätta bedrivas
i lokalerna.

Med anledning av de stora säkerhetsbrister som framkommit har sektor arbete,
trygghet och omsorg, i dialog med sektor samhällsbyggnad och
räddningstjänsten, gjort bedömningen att det mest fördelaktiga (både med
hänsyn taget till berörda individer på boendet och de ekonomiska
konsekvenserna) är att avveckla boendet Surtehöjd. Tillsammans har parterna
arbetat fram en plan för att avveckla LSS Surtehöjd inom en treårsperiod med
ett godtagbart brandskydd för de boende under avvecklingsperioden.

Beslutsunderlag

Handlingar

Tjänsteutlåtande Avveckling av LSS Surtehöjd 2020-11-12

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avveckla LSS Surtehöjd till
2022-12-31.

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 avveckla LSS Surtehöjd till
2022-12-31.

___

Beslutsexpediering

För kännedom

Bohus Räddningstjänstförbund
Sektor samhällsbyggnad, plan- och byggenheten
Fastighetschef
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Verksamhetsbeskrivning Surtehöjd servicebostad 

Surtehöjd är en bostad med särskild service för vuxna enligt lagen (1993:387) om stöd och 

service för vissa funktionshindrade (LSS), servicebostad. Boendet består av åtta lägenheter 

med kök, sju med ett rum och en med två rum. En person bor i varje lägenhet. 

Det framgår av 6 § LSS, att bemanningen i både en gruppbostad och en servicebostad utgår 

från de boendes behov. Det ska finnas fast bemanning i båda boendeformerna. Där framgår 

också att gruppbostaden är tänkt att vara ett bostadsalternativ för personer som har ett så 

omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av 

personal är nödvändig. Tanken är därför att det i gruppbostaden ska finnas en fast kollektiv 

bemanning som i huvudsak täcker de boendes hela stödbehov. 

Till skillnad mot de som bor i en servicebostad, som har mindre omvårdnadsbehov och är mer 

självgående och självständiga än de som vanligtvis bor i gruppbostad. Personalen på ett 

serviceboende kan ha en annan roll utifrån andra behov som de boende har. 

På Surtehöjd finns personal på plats dygnet runt. Dagtid är personalen 2 - 4 personer, under 

natten en person enligt bilaga J. Vilket innebär att man har jour. 

I lokalerna finns ett gemensamhetsutrymme där det finns möjlighet att umgås, delta i olika 

aktiviteter och äta tillsammans med andra. 

Målgruppen i boendet ska vara personer med lindrig funktionsnedsättning som var och en har 

varierande behov av stimulans och avskildhet. Ingen tillgänglighetsanpassning är nödvändig. 

Funktionsstöd har under 2021 påbörjat processen mot mer tydliga målgrupps inriktningar på 

våra olika boenden och 2022-2023 planeras Surtehöjd att bli ett av våra boenden som riktar 

sig till personer med lindrig funktionsnedsättning och högre funktionsförmåga och 

självständighet.  

Av de personer som idag bor på Surtehöjd finns det tre personer, där det råder en viss 

osäkerhet kring deras förmåga att utrymma på egen hand. De anses därför ha behov av en 

annan typ av boende, gruppbostad.  

 

Dessa tre bedöms vara i behov av gruppbostad baserat på deras nivåbedömning enligt i-

balans.  

Den enskilde erbjuds stöd och service utifrån sina individuella behov. Den enskilde får hjälp 

med omvårdnad, fritid och kultur samt hälso- och sjukvård. Den enda sjukvård som 

verksamheten bedriver är läkemedelsövertag. 
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Enligt LSS skall stödet tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor och syftar till att 

underlätta att leva som andra. 

Verksamheten har sedan hösten 2021 haft utrymningsövningar där även Räddningstjänsten 

varit delaktiga, kommunens säkerhetssamordnare har stöttat verksamheten med uppdatering 

av SBA-pärmen och verksamhetens SBA-ombud gör månadskontroller. Detta arbete kommer 

att fortsätta med regelbundna utrymningsövningar. 

Inför 2023 kommer mobila sprinklers införas till varje lägenhet och tillsammans med ny 

målgruppsinriktning kommer detta utgöra utökad trygghet gällande brandskydd. 

Planering pågår inom verksamheten för omplacering av tre personer till det kommande LSS-

boende, som nu byggs i Nol och dit inflyttning planeras till årsskiftet 2022-2023.  

 

 

 

Taija Tuomilehto Holmberg 

Verksamhetschef Funktionsstöd 

Sektor Socialtjänst 
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Socialnämnden

Svar på remiss avseende reglementesförändring gällande

ansvar för upphandling

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen antar det förslag som bäst motsvarar nuvarande
hantering.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämpligt i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens har till socialnämnden översänt remiss avseende förslag till
reglementesförändring gällande ansvar för upphandling.

Förslaget från kommunstyrelsen är otydligt och skulle behöva specificeras ytterligare i några
avseende för att nämnden ska kunna ta ställning till de olika alternativen.

I tjänsteutlåtandet från kommunstyrelsen anges att upphandlingsenheten enbart ska ”fungera
som en stödfunktion för övriga nämnder i samtliga av kommunens upphandlingar.”
Socialnämnden önskar att den praktiska innebörden av detta specificeras.

Det råder även oklarhet i skrivningen från kommunstyrelsen huruvida föreslagen förändring
innebär att sektorerna måste ha egen kompetens gällande upphandling. Från socialnämndens
sida är detta inte önskvärt. Den samlade kompetensen kring upphandling bör finnas på sektor
kommunstyrelsen.

Sektorn förespråkar att hanteringen av upphandlingar sköts som idag, det vill säga att
upphandlingsenheten har det övergripande ansvaret för samtliga upphandlingar men i
samverkan med berörd verksamhet där representanter involveras för att bistå med
verksamhetskunskap. Upphandlingsenheten bör också bevaka avtalen och dess löptider för att
i tid kunna säga upp eller påbörja en ny upphandling.
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Ebba Gierow Hanna Kämpe

Sektorchef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-08-30

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:
Kommunstyrelsen
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Ärendet

Kommunstyrelsens har till socialnämnden översänt remiss avseende förslag till
reglementesförändring gällande ansvar för upphandling.

Under våren 2022 påbörjades en översyn av kommunens samtliga nämnders reglementen. I

samband med översynen uppmärksammades det att bestämmelserna kring ansvar för

upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling kan behöva förtydligas så att

gällande styrdokument stämmer bättre överens med den praktiska tillämpningen.

Av kommunens styrdokument avseende upphandlingsansvar framgår det att kommunstyrelsen

ansvarar för upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller annan

författning. Förslaget från sektorn är att respektive nämnd ska ansvara för upphandling inom

det egna verksamhetsområdet med stöd från upphandlingsenheten som är placerad inom

sektor kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska även fortsättningsvis ansvara för

sektoröverskridande upphandlingar och kommunens ramavtal.

Ekonomisk bedömning

Någon fullständig ekonomisk bedömning har inte genomförts av kommunstyrelsen i det här

skedet.

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Ärendet avser ansvaret enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

En förändring av reglementen innebär att nämnderna kan behöva se över sina

delegeringsordningar.

Remissyttrande

I detta ärende är det socialnämnden som är remissinstans.

Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
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Beslutets genomförande

I detta ärende är socialnämnden remissinstans. Beslutets genomförande är beroende av vilket

beslut som slutligen fattas av kommunstyrelsen.

Förvaltningens bedömning

Förslaget från kommunstyrelsen är otydligt och skulle behöva specificeras ytterligare i några
avseende för att nämnden ska kunna ta ställning till de olika alternativen.

I tjänsteutlåtandet från kommunstyrelsen anges att upphandlingsenheten enbart ska ”fungera
som en stödfunktion för övriga nämnder i samtliga av kommunens upphandlingar.”
Socialnämnden önskar att den praktiska innebörden av detta specificeras.

Det råder även oklarhet i skrivningen från kommunstyrelsen huruvida föreslagen förändring
innebär att sektorerna måste ha egen kompetens gällande upphandling. Från socialnämndens
sida är detta inte önskvärt. Den samlade kompetensen kring upphandling bör finnas på sektor
kommunstyrelsen.

Sektorn förespråkar att hanteringen av upphandlingar sköts som idag, det vill säga att
upphandlingsenheten har det övergripande ansvaret för samtliga upphandlingar men i
samverkan med berörd verksamhet där representanter involveras för att bistå med
verksamhetskunskap. Upphandlingsenheten bör också bevaka avtalen och dess löptider för att
i tid kunna säga upp eller påbörja en ny upphandling.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-06-07

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 97 Dnr KS.2022.288

Remiss avseende reglementesförändring gällande

ansvar för upphandling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att översända frågan avseende ansvar för

upphandling till socialnämnden, servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden,

utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för remiss.

Kommunstyrelsen beslutar att remisstiden löper till och med 2022-09-15.

Sammanfattning

Under våren 2022 påbörjades en översyn av kommunens samtliga nämnders

reglementen. I samband med översynen uppmärksammades det att

bestämmelserna kring ansvar för upphandling enligt lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling kan behöva förtydligas så att gällande styrdokument

stämmer bättre överens med den praktiska tillämpningen.

Av kommunens styrdokument avseende upphandlingsansvar framgår det att

kommunstyrelsen ansvarar för upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling eller annan författning. Förslaget från förvaltningen är

att respektive nämnd ska ansvara för upphandling inom det egna

verksamhetsområdet med stöd från upphandlingsenheten som är placerad inom

sektor kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska även fortsättningsvis ansvara

för sektoröverskridande upphandlingar och kommunens ramavtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-19

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Socialnämnden

Servicenämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden
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Kommunstyrelsen

Remiss avseende reglementesförändring gällande ansvar för

upphandling

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att översända frågan avseende ansvar för upphandling till
socialnämnden, servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden samt
kultur- och fritidsnämnden för remiss.

Kommunstyrelsen beslutar att remisstiden löper till och med 2022-09-15.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämpligt i detta ärende.

Sammanfattning

Under våren 2022 påbörjades en översyn av kommunens samtliga nämnders reglementen. I

samband med översynen uppmärksammades det att bestämmelserna kring ansvar för

upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling kan behöva förtydligas så att

gällande styrdokument stämmer bättre överens med den praktiska tillämpningen.

Av kommunens styrdokument avseende upphandlingsansvar framgår det att kommunstyrelsen

ansvarar för upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller annan

författning. Förslaget från förvaltningen är att respektive nämnd ska ansvara för upphandling

inom det egna verksamhetsområdet med stöd från upphandlingsenheten som är placerad inom

sektor kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska även fortsättningsvis ansvara för

sektoröverskridande upphandlingar och kommunens ramavtal.

Erik Bergman Josefin Thorn Tuvestad

Kanslichef Kommunjurist
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-19

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Socialnämnden
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Ärendet

Under våren 2022 påbörjades en översyn av kommunens samtliga nämnders reglementen. I

samband med översynen uppmärksammades det att bestämmelserna kring ansvaret för

upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU kan behöva förtydligas

för att bättre stämma överens med kommunens praktiska hantering av upphandlingsärenden.

Kommunen har en av kommunfullmäktige fastställd upphandlingspolicy, dnr 2015.59. Utöver

upphandlingspolicyn regleras även ansvaret i kommunstyrelsens reglemente och allmän

stadga.

Kommunstyrelsens reglemente:

19 §

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling eller annan författning.

Avrop på avtal görs dock av den myndighet som behöver varan eller tjänsten.

20 §

Kommunstyrelsen får besluta att delta i upphandlingar som genomförs av andra upphandlande

myndigheter.

Kommunstyrelsen får genomföra upphandlingar som omfattar även andra än kommunens

egna myndigheter.
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Allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun:

12 §

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

I nämnds uppgift ingår att inom gällande budgetramar förvärva den lösa egendom som behövs

för 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.

19 §

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

Det behov som uppmärksammats är att förtydliga ansvaret som åligger kommunstyrelsen och
vad ansvaret för upphandling innebär. Förslagsvis bör ansvar för upphandling och
kostnadsansvar ligga på samma verksamhet och nämnd.

En upphandlingsprocess sker i flera steg:

1. Beslut att göra inköp eller påbörja upphandling

2. Framställa förfrågningsunderlag

3. Annonsera

4. Utvärdera

5. Tilldela

6. Teckna avtal

I ovanstående steg tas det ett eller flera beslut, som i sin tur innefattar ett ansvarstagande.
Somliga av dessa beslut kräver avvägningar som görs utifrån självständiga bedömningar och
andra beslut utgör endast en följdverkning av tidigare fattade beslut.
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När det finns behov av att göra ett visst inköp eller att teckna ett ramavtal för avrop och
beställningar för kommunens verksamheter tas idag ett beslut om att påbörja en upphandling.

Under arbetet med exempelvis förfrågningsunderlaget fattas ständigt informella beslut varvid
en mängd olika avvägningar görs utifrån en sammanvägning av den aktuella upphandlingens
specifika förutsättningar. I ett förfrågningsunderlag beskrivs vad kommunen vill ha och under
vilka förutsättningar. Därefter anges hur de förslag och priser som kommer in från
anbudsgivarna kommer att värderas.

En förutsättning för att kunna göra ett bra förfrågningsunderlag som leder till ett hållbart och

bra avtal är vetskap om hur den aktuella branschen fungerar. Man bör ha kännedom om hur

branschen brukar lägga upp sina avtal, vilka standardavtal som finns och vad som utgör

branschpraxis. Det kan behöva läggas ett antal timmar på att läsa in sig på och göra en

marknadsundersökning inom det aktuella området. Anledningen till att det är viktigt att ha en

bra branschkännedom redan innan man begär in anbud är att i princip alla krav och villkor

måste vara satta redan när upphandlingen annonseras. Det är även viktigt att beskriva hur

utvärderingen kommer att göras då det är viktigt att utvärderingen är objektiv och att den ger

uttryck för transparens. Vem som helst ska alltså i princip kunna läsa anbuden och sedan

komma till samma resultat som den som utformat förfrågningsunderlaget. Visst kan det finnas

utrymme för bedömningar, som exempel olika former av betygssättningar. Det är emellertid

viktigt att framhålla att varje litet utrymme som lämnas för avvägningar som kan uppfattas

som subjektiva öppnar upp för klagomål och riskerar att leda till överprövning.

Vidare sker en annonsering av upphandlingen, genom ett digitalt verktyg. Under
annonseringen kan förfrågningsunderlaget komma att förtydligas och till viss del
kompletteras efter frågor och kommentarer från anbudsgivare. Därefter ska upphandlingen
utvärderas, utifrån de kriterier som angivits i förfrågningsunderlaget. Efter utvärderingen
fattas ett tilldelningsbeslut utifrån det resultat som erhållits vid utvärderingen.
Tilldelningsbeslutet, skiljer sig från andra beslut eftersom det görs ett formellt
ställningstagande på så sätt att en beslutshandling upprättas. Detta beslut kan inte överklagas
genom laglighetsprövning eftersom det i lagen om offentlig upphandling finns speciella
överklagandebestämmelser som tar över. Avslutningsvis tecknas det sedan avtal med den eller
de leverantörer som vunnit upphandlingen enligt tilldelningsbeslutet.

Viss problematik kan uppstå när det är otydligt om olika verksamheter ansvarar för olika delar

av de ovanstående beskrivna momenten. Exempelvis om det uppstår merkostnader till följd av

att det blir fel i förfrågningsunderlaget eller svaret på en fråga under annonseringstiden.

En upphandlingsprocess kräver en samverkan mellan tjänstepersoner som besitter olika

kunskaper och kompetenser, både inom upphandlingsområdet och inom den verksamhet som

upphandlingen avser.
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Förvaltningen har identifierat två möjliga alternativ:

Alternativ 1. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska upphandlingsarbete och

sektorövergripande upphandlingar.

Det första alternativet innebär att kommunstyrelsen ska ansvara för att ha uppsikt över och

samordna kommunens strategiska arbete med upphandlingsfrågor. Att det åligger

kommunstyrelsen att ansvara för kommunens ramavtal, sektorövergripande upphandlingar

och har befogenheten att genomföra upphandlingar som omfattar även andra än kommunens

egna myndigheter.

Vidare ska kommunstyrelsen ha en skyldighet att bistå och stödja kommunens verksamheter

vid verksamhetsspecifika upphandlingar. Den nämnd som vill genomföra en upphandling

beslutar och har kostnadsansvar för hela processen men kan genom beslut låta personal på

upphandlingsenheten fatta beslut i de olika stegen och biträda nämnden vid eventuell

överprövning eller dylikt. Kostnadsansvar, avtalsföljsamhet, avtalstecknande och ansvar vid

eventuella tvister med anledning av upphandlingen eller avtal ligger på verksamheten och

ansvarig nämnd. Förslagsvis ska kommunstyrelsen, fungera som en stödfunktion för övriga

nämnder i samtliga av kommunens upphandlingar.

Alternativ 2. Kommunstyrelsen ansvarar för all upphandling i kommunen

Det andra alternativet är att kommunstyrelsen ansvarar och genomför samtliga upphandlingar

med stöd av den nämnd som är i behov av upphandlingen. Det åligger då kommunstyrelsen

att besluta om att inleda upphandling, ansvara för hela upphandlingsprocessen och

underteckna samtliga avtal. Den nämnd och verksamheten som vill genomföra en

upphandling ansvarar för att anmäla behov av upphandling och därefter biträda

kommunstyrelsens upphandling med kunskap och utredningar inom sitt fackområde.

Kostnadsansvar, avtalsföljsamhet, avtalstecknande och ansvar vid eventuella tvister med

anledning av upphandlingen eller avtal ligger på kommunstyrelsen. Praktiskt innebär det att

nämndernas budget kommer att behöva brytas ut i samband med att en upphandling behöver

genomföras. Kommunstyrelsen behöver ha den ekonomiska möjligheten att kunna genomföra

de upphandlingar som efterfrågas, vilket i sin tur innebär att nämnderna inte kan ta och ha sitt

budgetansvar enligt dagens modell.
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Ekonomisk bedömning

Någon fullständig ekonomisk bedömning har inte genomförts i det här skedet. Båda

alternativen förespråkar att ansvar för upphandling och kostnadsansvar ska ligga på samma

nämnd.

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Ärendet avser ansvaret enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

En förändring av reglementen innebär att nämnderna kan behöva se över sina

delegeringsordningar.

Remissyttrande

Ärendet avser en remiss till socialnämnden, servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden,

utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för remiss.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Remissen översänds till socialnämnden, servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för remiss.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att det i styrdokumenten och den praktiska hanteringen vad

gäller offentlig upphandling inte är helt entydigt vad gäller innebörden av ansvar.

Förvaltningens bedömning är att ansvaret för upphandling och kostnadsansvaret bör ligga på

samma nämnd. Utifrån den premissen har förvaltningen identifierat två möjliga alternativ.

Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls och att

kommunens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Alla inköp i kommunen ska följa gällande

lagstiftning och samverka med andra av fullmäktige antagna styrdokument. Förvaltningen

bedömer att kommunstyrelsen bör ha det övergripande ansvaret för att kommunens mål

uppfylls och att ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Kommunstyrelsen bör samordna
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styrningen för all upphandling inom kommunen och ansvarar för revidering av riktlinjerna.

Varje nämnd bör dock ansvara för sitt inköpsbehov samt att beslut om att upphandla fattas på

behörig nivå enligt gällande delegationsordning. Kommunstyrelsen bör fungera som en

stödfunktion vars uppdrag är att ansvara för upphandling av kommungemensamma avtal samt

samordning av upphandlingsbehov, vara ett stöd till verksamheten vid upphandlings- och

inköpsfrågor, arbeta såväl strategiskt som taktiskt för att stärka kommunens kontroll över

inköpsprocessen.

Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen bör remittera ansvarsfrågan till nämnderna

så att förvaltningen kan, beaktande nämndernas remissvar, ta fram ett förslag på hur det kan

förtydligas i gällande styrdokument.
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Socialnämnden

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, kvartal 2 2022
Rapporteringstillfälle: 2022-08-25
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 tre månader, redovisning för kvartal 2 2022 (från och
med 2022-04-01 till och med 2022-06-30).

För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut i kvartal 2, ska besluten vara tagna
under perioden 2022-01-01 till och med 2022-03-31.

Antal ej verkställda beslut
äldreomsorg

7 Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 4
Män: 3

Antal ej verkställda beslut
funktionshinder (SoL)

1 Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 0
Män: 1

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

1378616 2022-05-03 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-08-25 Den enskilde är
tveksam till att flytta till
säbo i nuläget, vill avvakta.

1378959 2022-03-14 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-08-25 Den enskilde
erbjuds plats på boende
2022-08-18, har ännu ej
svarat.

1378224 2022-02-28 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-08-25 Den enskilde
erbjuds plats på boende
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2022-08-18, har ännu ej
svarat.

1377823 2022-02-23 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-08-25 Den enskilde
erbjuds plats på boende
2022-08-18, har ännu ej
svarat.

1378822 2022-03-10 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-08-25 Ingen lämplig
ledig boendeplats finns inom
kommunen.

1389923 2022-03-28 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-08-25 Ingen lämplig
ledig boendeplats finns inom
kommunen.

1378317 2022-03-01 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-08-25 Den enskilde har
tackat nej till erbjuden
boendeplats, vill inte flytta i
nuläget.

1374906 2022-01-19 Särskilt boende Funktionsstöd
(SoL)

2022-08-25 Den enskilde har
sedan 2019-02-14 varit på
stödboende och denna insats
fortsätter i väntan på att
permanent boendeplats kan
erbjudas.

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL, som rapporterats som ej verkställda och avslutade

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Avslutat Kommentar

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL, som verkställts

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Verkställighet Kommentar

1370753 2021-11-01 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-04-27 2022-04-26 Den
enskilde får
erbjudande om
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boende 2022-01-13
men tackar nej, vill
endast bo på
specifikt boende i
Ale kommun, där det
inte finns något
ledigt boende.

2022-08-25 Den
enskilde har tackat ja
till erbjudande och
flyttat in på önskat
boende 2022-04-27.

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

1359500 2021-04-13 Särskilt boende Funktionsstöd
(SoL)

2021-10-14 Behovet av stöd ser
för tillfället annorlunda ut för den
enskilde, varför boende i
kommunen inte anses lämpligt i
nuläget. Den enskilde har
tillfälligt boende i annan
kommun, i väntan på att bostad i
Ale kommun anses lämplig.

2022-01-25 IFO verkställer beslut
om köpt stödboende, där personen
har avvikit ifrån, nytt beslut är
fattat om att köpa plats. Vilket
inte har kunnat erbjudas eftersom
personen har avvikit från
stödboendet.

2022-04-26 Insatsen verkställs
2022-02-24 genom köpt plats.
Verkställigheten avslutas 2022-
03-03 på grund av specifik
incident. Ale kommun köper
stödboende i väntan på annat
boende.
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2022-08-25 Ett flertal tillfällen,
vid olika datum, har
verksamheten försökt nå enskild
utan resultat. Ansvarig
socialsekreterare är underrättad
om samtliga kontaktförsök.
Verksamheten önskar få till
kontakt och möte.

1373786 2021-12-21 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-04-26 Den enskilde bor idag
på särskilt boende i Mölndals
kommun, vill endast flytta till ett
specifikt boende i Ale kommun,
där ingen ledig plats har funnits.

2022-08-24 Den enskilde får
erbjudande om boende 2022-06-
08 men tackar nej, vill endast
flytta till ett specifikt boende i Ale
kommun, där ingen ledig plats har
funnits.

1373345 2021-12-15 Kontaktperson Funktionsstöd
(SoL)

2022-04-26 Den enskilde har
själv haft önskemål om utförare
vilket efter utredning ej godkänts.
Verksamheten har påbörjat
sökning efter annan
uppdragstagare.

2022-08-25 Den enskilde har fått
erbjudande om utförare 2022-07-
11 men tackat nej. Den enskilde
har haft egna önskemål gällande
utförare vilka efter utredning inte
har kunnat tillgodoses.
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Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen

(2001:453), SoL, kvartal 2 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att

notera rapporten samt att den tillställs kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Sammanfattning

Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för inrapportering av
ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL. Rapporteringen har skickats till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i enlighet med socialnämndens skyldighet.

Under kvartal 2, 2022-04-01 till och med 2022-06-30, har åtta nya beslut rapporterats in som
ej verkställda inom tre månader.

Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har ett verkställts och inget har
avslutats utan verkställighet. Tre beslut är fortsatt ej verkställda. Se statistikrapport med
rapporteringstillfälle 2022-08-25 för mer information.

Mattias Leufkens Annika Johansson

Administrativ chef Systemförvaltare
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453),

SoL, kvartal 2 2022, 2022-08-25

Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2022-08-25

Beslutet skickas till:

För kännedom:

Kommunfullmäktige
Kommunrevision
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Ekonomisk bedömning

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

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttranden

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL.

Rutin för inrapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.

Beslutets genomförande

Efter beslut sänder nämndsekreterare protokollsutdrag för kännedom till kommunfullmäktige
och kommunrevisionen.

Förvaltningens bedömning

Kommunen är skyldig att rapportera beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och gör därför det.
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Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 2
2022

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att

notera rapporten samt att den tillställs kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Sammanfattning

Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för inrapportering av
ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS. Rapporteringen har skickats till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, i enlighet med socialnämndens skyldighet.

Under kvartal 2 2022, 2022-04-01 till 2022-06-30, har två 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 sex beslut är fortsatt ej verkställda. Se statistikrapport med
rapporteringstillfälle 2022-08-25 för mer information.

Mattias Leufkens Annika Johansson

Administrativ chef Systemförvaltare
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 2 2022, 2022-08-25

Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2022-08-25

Beslutet skickas till:

För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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Ekonomisk bedömning

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

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttranden

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.

Rutin för inrapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS.

Beslutets genomförande

Efter beslut sänder nämndsekreterare protokollsutdrag för kännedom till kommunfullmäktige
och kommunrevisionen.

Förvaltningens bedömning

Kommunen är skyldig att rapportera beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och gör därför det.
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Socialnämnden

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, kvartal 2 2022

Rapporteringstillfälle: 2022-08-25
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 tre månader, redovisning för kvartal 2 2022 (från och
med 2022-04-01 till och med 2022-06-30).

För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut i kvartal 2, ska besluten vara tagna
inom perioden 2022-01-01 till och med 2022-03-31.

Antal nya ej verkställda
beslut

2 Varav antal som gäller
insatser till:

Bostad m särskild service 1

Daglig verksamhet 1

Kvinnor: 1

Män: 1

Specificering av nya beslut som inte är verkställda inom tre månader

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

1379981 2022-03-29 Bostad med
särskild service

Funktionsstöd 2022-08-25
Stödbehovsmätning utförd
2022-04-19. Den enskilde
kommer att erbjudas plats på
nyöppnat gruppboende, som
är under byggnation.
Vårdnadshavare är
informerade om detta.
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1367361 2021-09-06 Daglig verksamhet Funktionsstöd 2022-08-25 Den enskilde har
erbjudits start av insatsen
redan när beslutet inkom.
Den enskilde har avvaktat
med start av insatsen då det
pågått en inskolningsprocess
för nytt boende och god man
har ansett att det bästa är att
fokusera på en insats i taget
och fokuset legat på boende.
Verksamheten har under hela
perioden haft regelbunden
kontakt med god man.
Senaste besked är att
insatsen startas under hösten
2022.

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

1371259 2021-11-10 Daglig
verksamhet

Funktionsstöd 2022-05-31 2022-04-26 God
man har gjort en
ansökan om
förhandsbesked då
den enskilde har
funderingar på att
flytta till Ale
kommun.

2022-08-25 Den
enskilde har flyttat
till annan kommun.

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

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Verkställt Kommentar
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1372649 2021-12-02 Bostad med
särskild service

Funktionsstöd 2022-06-01 2022-04-26 Den
enskilde har fått
information och
upplysningar om
handläggning.
Anhörig har
informerat om
särskilda önskemål
om ort i Ale
kommun.

2022-08-25 Beslutet
verkställs på önskat
boende 2022-06-01.

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

Beslut nr. Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

1366978 2021-08-27 Kontaktperson Funktionsstöd 2022-01-25 Den enskilde har själv
lämnat förslag på uppdragstagare,
verksamheten inväntar svar och
underlag ifrån utvald uppdragstagare
för vidare hantering.

2022-04-26 Den enskilde har haft
eget önskemål av utförare, varav
någon tackat nej och någon är under
utredningsprocess, men svår att nå.

2022-08-25 Den enskilde har lämnat
önskemål gällande utförare.
Verksamheten har försökt att nå dessa
personer, utan resultat. Den enskilde
söker själv efter utförare och önskar
ej att verksamheten hittar någon.

1339769 2020-05-14 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionsstöd 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.
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2021-01-28 Finns ingen lämplig ledig
bostad att erbjuda.

2021-04-26 Erbjuden köpt plats i
annan kommun, men tackar nej.
Ingen lämplig ledig plats finns att
erbjuda i kommunen.

2021-07-29 Den enskilde erbjuds
verkställande genom köpt plats i
annan kommun. Den enskildes gode
man uppger att det inte är av intresse.

2021-10-14 Den enskilde får
erbjudande om boende 2021-09-14
men tackar nej. Endast intresserad av
specifik ort i Ale kommun.

2022-01-25 Verksamheten har haft
uppföljningssamtal med god man där
den enskilde blivit erbjuden boende
2021-12-17. Den enskilde väljer att
tacka nej, den enskilde har specifika
krav på verkställighet i form av
bostadsort i kommunen.

2022-04-26 Familjen och god man
har särskilda önskemål om placering
och särskild ort. Dialog med enskild
har skett kontinuerligt. Planering
finns för verkställande av beslut i
nybyggnation enligt dialog med god
man samt enligt önskemål från
anhöriga. Planerad inflytt årsskiftet
2022/2023.

2022-08-25 Erbjudande om bostad
med särskild service 2022-06-09.
Nytt gruppboende byggs och
planering för verkställande är
påbörjat. Den enskilde har tackat ja.

1347175 2020-09-23 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionsstöd 2021-01-28 Saknar lämplig ledig
bostad i Ale kommun.

2021-04-26 Erbjuden köpt plats i
annan kommun. Den enskilde har
specifikt önskemål. Önskar endast
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boende som är under byggnation.
Den enskilde har andra insatser i
väntan på verkställande.

2021-07-29 Den enskilde erbjuds
verkställande genom köpt plats i
annan kommun, tackar nej. Den
enskilde trivs bra hemma och önskar
endast bo på specifikt boende i
kommunen.

2021-10-25 Den enskilde erbjuds
verkställighet genom köpt plats 2021-
09-29 men tackar nej. Den enskilde
har önskemål om specifikt boende i
Ale kommun.

2022-01-25 Den enskilde har blivit
erbjuden köpt plats 2021-12-22, finns
inbokat motiveringsmöte under
januari, den enskilde har specifikt
krav på boende inom kommunen.

2022-04-26 Specifika önskemål om
särskilt boende i gruppbostad. 2022-
03-02 stödbehovsmätning och
motivationssamtal till att ta emot
erbjudande om annan bostad med
särskild service.

2022-08-25 Erbjudande om
verkställande, har tackat nej.
Specifika önskemål om särskilt
boende i gruppbostad.
Stödbehovsmätning och
motivationssamtal till att ta emot
erbjudande om boende på annan ort
än önskemålet har skett.

1347940 2020-10-06 Korttidsvistelse
/Stödfamilj

Funktionsstöd 2021-04-26 Den enskilde har
särskilda önskemål gällande utförare
av insatsen korttidsvistelse i
stödfamilj. Rekryteringsprocess
pågår för att söka lämplig
uppdragstagare.

2021-08-13 Verksamheten har ej
hittat lämplig uppdragstagare.
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Vårdnadshavare har även uttryckt att
detta är rätt beslut och är tveksamma
till att det ska verkställas.

2021-10-25 Verksamheten saknar
lämplig uppdragstagare.
Socialsekreterare är informerad om
att anhöriga ställer sig tveksamma till
insatsen.

2022-01-25 Verksamheten har
eftersökt lämplig stödfamilj men har
ännu inte funnit någon lämplig
uppdragstagare.

2022-04-26 Verksamheten har ej
hittat lämplig stödfamilj.

2022-08-25 Vårdnadshavarna har
meddelat verksamheten att de är
tveksamma till om insatsen är rätt.
Vårdnadshavarna har bett
verksamheten att avvakta då den
enskildes mående har försämrats.

1372730 2021-12-03 Bostad med
särskild service

Funktionsstöd 2022-04-26 Den enskilde har beslut
om boende som verkställs på
barnboende inom Ale kommun.
Information om handläggning
skickad 2021-12-03. Under första
kvartalet har flera försök till
telefonkontakt tagits med god man.
Avvaktar lämpligt ledigt boende.

2022-08-25 Stödbehovsmätning är
genomförd 2022-05-20. God man får
erbjudande om boende för den
enskilde 2022-08-01. Insatsen
planeras att verkställas på nyöppnat
boende som är under byggnation.

1371643 2021-11-18 Korttidstillsyn Funktionsstöd 2022-04-26 Den enskilde har
korttidsvistelse som är verkställd.
Anhörig anser att korttidstillsyn inte
behövs i nuläget och har därför tackat
nej till insatsen.
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2022-08-25 Anhörig anser att
korttidstillsyn inte behövs i nuläget.
Den enskilde har korttidsvistelse som
är verkställd.
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