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Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas
E-post: gunilla.dorner-buskas@ale.se
Kommunstyrelsen

Inrättande av Servicenämnd i Ale kommun
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett underlag för inrättande av en Servicenämnd i Ale
kommun. Servicenämndens uppdrag ska i samband med inrättandet få ansvar för den verksamhet
som bedrivs inom Internservice och som i dagsläget ingår i Kommunstyrelsens uppdrag.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar inrätta en Servicenämnd med 11
ordinarie ledamöter och 7 ersättare från den 1 december 2018.
Förvaltningen ges vidare i uppdrag att ta fram förslag till reglemente för Servicenämnden. Till dess
att nytt reglemente finns på plats ska de delar i reglementet för Kommunstyrelsen som avser
Internservice, omfatta Servicenämnden.
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Sektor KS ledningsgrupp

Bakgrund
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett underlag för inrättande av en Servicenämnd i Ale
kommun. Servicenämndens uppdrag ska i samband med inrättandet få ansvar för den verksamhet
som bedrivs inom Internservice och som i dagsläget ingår i Kommunstyrelsens uppdrag.
Internservice är ett omfattande uppdrag som arbetar mot samtliga nämnder och sektorer i
kommunen. Uppdraget omfattar idag verksamhetsservice, fastighet, kost, lokalvård och
bemanning. Verksamheten finansieras via ett köp- och säljsystem där Internservice upprättar
SLA:er (service level agreement) med sektorerna/nämnder. SLA:erna ligger till grund för det pris
som sektorer/nämnder betalar till Internservice.
Samråd/samverkan
Samråd har skett inom Förvaltningsledningen och sektor Kommunstyrelsens ledningsgrupp.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Inrättande av en Servicenämnd får ekonomiska konsekvenser och kostnaderna beräknas till ca
500.000 kr.
Barnperspektivet
Förslaget påverkar inte barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Förslaget påverkar inte miljöperspektivet.
Funktionshinderperspektivet
Förslaget påverkar inte funktionshinderperspektivet.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Reglemente för Kommunstyrelsen.
Ärendets kommunikationsbehov
Ärendet behöver kommuniceras brett i organisationen.
Förvaltningens bedömning och motivering
Servicenämnden ska ha 11 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Nämnden ska tillträda den 1
december 2018. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag till reglemente för Servicenämnden
och att samtidigt revidera reglementet för Kommunstyrelsen. Till dess att nytt reglemente finns på
plats ska de delar i reglementet för Kommunstyrelsen som avser Internservice, omfatta
Servicenämnden.
Servicenämnden ska ha 11 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Nämnden ska tillträda den 1
december 2018. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag till reglemente för Servicenämnden
och att samtidigt revidera reglementet för Kommunstyrelsen. Till dess att nytt reglemente finns på
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plats ska de delar i reglementet för Kommunstyrelsen som avser Internservice, omfatta
Servicenämnden.
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