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Utmaning att bedriva korttidsplatser för personer från 40-65 år utifrån
SoL
Ärendebeskrivning
I enlighet med tillämpningsanvisningar för utmaning i Alingsås kommun innebär
utmaningsrätt en möjlighet att föra fram synpunkten till kommunen att verksamhet som
bedrivs av kommunen skulle kunna utföras av annan.
Kommunen prövar vid utmaningar om annan utförare är möjlig och lämplig. Kommunen
besvarar inkomna utmaningar genom att antingen avböja/avslå utmaningen eller genom att
anta/bevilja utmaningen. Att en utmaning antas/beviljas innebär att kommunen avser utreda
frågan om extern driftform vidare med sikte på en upphandling.
Nämnden ska ge kommunstyrelsen ett underlag för beslut. Underlaget ska redogöra för
faktorer som talar för och emot att utmaningen ska antas. Kommunstyrelsen tar det samlade
och övergripande ställningstagandet om utmaningen skall antas. Kommunledningskontoret
upprättar förslag till beslut för kommunstyrelsen och gör de eventuella kompletteringar av
underlaget som bedöms lämpliga. Kommunstyrelsens beslut expedieras till utmanaren.
Villa Arelid har utmanat Alingsås kommun via utmaningsrätten att bedriva korttidsplatser för
personer från 40-65 år utifrån Socialtjänstlagen (SoL). Vid ett möte med undertecknad och
tjänstemän från för vård- och äldreomsorgsförvaltningen har utmanaren utvecklat sina
resonemang.
En grundläggande förutsättning för utmaningen är vilken inriktning och omfattning nämnden
har på den utmanande verksamheten. Inför kommunstyrelsens prövning av utmaningen
önskas följande i underlag från vård- och äldreomsorgsnämnden:
- Bedriver vård- och äldreomsorgsnämnden verksamhet för korttidsplatser för personer från
40-65 år utifrån Socialtjänstlagen (SoL)?
Vård och äldreomsorgen bedriver korttidsverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) på
Kvarnbackens korttidsboende, verksamheten vänder sig i första hand till personer över 65 år.
Inriktningen är främst rehabilitering efter sjukhusvård och växelvård för personer som vårdas
av anhörig. När en person beviljas korttidsboende på Kvarnbacken brukar tidslängden på
besluten vara 14 dagar och inom denna period görs en uppföljning av ärendet.
Villa Arelid driver korttidsboende utifrån en helhetssyn enligt Socialtjänstlagen (SoL) där
psykologiska, biologiska och sociala förhållanden samspelar. Målgruppen som Villa Arelid
vänder sig till är personer mellan 40-65 år med neurologiska funktions-nedsättningar i form
av t.ex. Stroke, MS, demens utifrån alkohol eller drogmissbruk. Den verksamhet som bedrivs
för personerna som vistas på boendet är fysisk rehabilitering, grön rehab, träningskök och
aktiviteter i form av utflykter, upplevelser och skapande aktiviteter i olika former.
Alingsås kommun har via Socialförvaltningen under åren 2016 – 2017 köpt korttidsplats på
Villa Arelid, omfattningen har i snitt varit 1-2 personer per år. Anledningen till köp av
korttidsplats på Villa Arelid var att det inte fanns och även idag inte finns någon
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korttidsverksamhet inom kommunens regi som kan möta behoven hos personer i åldrarna
40-65 år, med neurologiska funktionsnedsättningar.
Sammanfattningsvis bedriver inte Vård och äldreomsorgsförvaltningen någon specifik
verksamhet i form av korttidsboende enligt Socialtjänstlagen (SoL)
för personer mellan 40- 65 år, varför verksamheten inte kan utmanas.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och äldreomsorgsnämnden
Vård och äldreomsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ej anta utmaningen att
bedriva korttidsplatser för personer från 40-65 år enligt SoL.
Expedieras till
KLK, handläggare
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