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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-12-10

§ 238 2018.677 KS

Riktlinjer för socialnämndens avgifter
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 oktober 2018, § 99 att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa riktlinjer för socialnämndens avgifter.
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 november 2018, § 114 att upphäva
beslutet från den 23 oktober 2018, samt föreslå kommunfullmäktige att fastställa riktlinjer för
socialnämndens avgifter enligt uppdaterat förslag.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 november 2018 lämnat följande yttrande:
I underlag till socialnämndens beslut framgår förslag till riktlinjer samt avgifter inom
socialnämndens område.
Flertalet av avgifterna tar sin utgångspunkt i gällande maxtaxa samt avgifter angivna i lag.
Därtill tar socialnämnden ut avgifter för hyra baserat på faktisk kostnad samt ett antal avgifter
som baseras på kommunens självkostnad.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att socialnämnden framgent bör ges rätt
uppdatera de avgifter som styrs av maxtaxa samt avgifter angivna i lag utan att behöva ställa
ärendet för slutligt beslut i kommunfullmäktige.
Föreliggande ärende beräknas behandlas av kommunfullmäktige den 31 januari 2019 enligt
gällande sammanträdesplan. Därefter ska beslutet vinna laga kraft.
Kommunledningskontoret föreslår därav att föreslagna avgifter träder i kraft 1 mars 2019.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018, § 234.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Riktlinjer för socialnämndens avgifter godkänns. Avgifterna träder i kraft 1 mars 2019.
2. Socialnämnden ges rätt att framgent årligen ta beslut om de avgifter som styrs av maxtaxa
samt avgifter angivna i lag.
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Utdragsbestyrkande

Socialnämnden
Protokoll
2018-11-27

§ 114 2018.157 SN

Riktlinjer för socialnämndens avgifter
Ärendebeskrivning
Huvudregeln i SoL (socialtjänstlagen) är att insatser inte ska medföra kostnader för den
enskilde. Kommunen kan dock ta ut vissa avgifter enligt 8 kap SoL. Avgifternas storlek finns
angivna i lag eller bygger på kommunens självkostnad.
Beredning
Inom socialpsykiatrins boenden tas ersättning ut för boende, kost och fritidsresor samt
omsorgsavgift.
Bestämmelserna om egenavgifter (enligt SoL) skiljer på stöd- och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär och andra stöd och hjälpinsatser. När det gäller stöd- och hjälpinsatser
av behandlingskaraktär som vid missbruk, alkohol eller liknande kan avgift för uppehälle tas
ut För andra stöd och hjälpinsatser, exempelvis vid jour-/akutboende, är det möjligt att ut
skälig ersättning.
Vid korttidsboende betalar den enskilde, i möjligaste mån, för kost och boende.
Föräldrar har underhållsskyldighet för placerade barn.
För de olika avgifterna har socialförvaltningen utarbetat rutiner som uppdateras kontinuerligt.
Utifrån principerna fattar socialnämnden inför nytt kalenderår beslut om storleken på
avgifterna.
Förslag till riktlinjer för socialnämndens avgifter bifogas.
Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden upphäver tidigare beslut 2018-10-23, § 99 att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa Riktlinjer för socialnämndens avgifter.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Riktlinjer för
socialnämndens avgifter.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
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Avgifter
Huvudregeln i SoL (socialtjänstlagen) är att insatser inte ska medföra kostnader för den enskilde.
Kommunen kan dock ta ut vissa avgifter enligt 8 kap SoL. Avgifternas storlek finns angivna i lag
eller bygger på kommunens självkostnad.
Inom socialpsykiatrins boenden tas ersättning ut för boende, kost och fritidsresor samt
omsorgsavgift.
Bestämmelserna om egenavgifter (enligt SoL) skiljer på stöd- och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär och andra stöd och hjälpinsatser. När det gäller stöd- och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär som vid missbruk, alkohol eller liknande kan avgift för uppehälle tas ut. För
andra stöd och hjälpinsatser, exempelvis vid jour-/akutboende, är det möjligt att ut skälig
ersättning.
Vid korttidsboende betalar den enskilde, i möjligaste mån, för kost och boende.
Föräldrar har underhållsskyldighet för placerade barn.
För de olika avgifterna har socialförvaltningen utarbetat rutiner som uppdateras kontinuerligt.

Avgifter inom socialpsykiatrin
Målgruppen inom socialpsykiatrin är personer upp till 65 år. Om brukaren har fått ett beslut enligt
SoL före 65 års ålder och därefter är kvarboende tillhör brukaren även fortsättningsvis
socialförvaltningen.
Stöd inom socialpsykiatrin som är avgiftsfritt:
 Boendestöd – ett motiverande anpassat stöd1
 Sysselsättning/daglig verksamhet – anpassade arbetsuppgifter under handledning
 Ledsagning
Öppet stöd:
Personligt ombud – om du har sammansatta och omfattande behov av vård, service,
rehabilitering och sysselsättning
 Kontaktverksamhet – för att träffa andra, vara med i en studiecirkel eller någon annan
aktivitet
För att ta del av öppet stöd behövs inget biståndsbeslut.


Hyra
Hyra betalas enligt gällande hyreskontrakt. Varje brukare som har boende inom socialpsykiatrin
har ett hyresavtal med socialförvaltningen.
Kost
Alla brukare inom Alingsås kommun betalar lika mycket för kosten. Inför 2019 följer
socialförvaltningen följa vård- och äldreomsorgsnämndens aktuella beslut om pris för
kostabonnemang och differentierad matprislista. Självkostnadspris gäller.
Omsorgsavgift
Vård- och omsorgsavgift enligt maxtaxa SoL 8 kap 5-7 §§ kan tas ut vid insatsen särskilt boende.
Maxtaxa innebär att den högsta sammanlagda avgiften som kommunen kan ta ut för hemtjänst och
annan omsorg är 2 089 kr/månad år 2019. Vård- och omsorgsavgift är knutet till prisbasbeloppet2.
Det individuellt anpassade stödet kan vara att brukaren får hjälp med att skapa schema och struktur, att
skriva inköpslista och handla, att städa och tvätta, stöd vid läkarbesök och enklare myndighetskontakter,
personlig hygien och att bryta eventuell social isolering. Aktiviteterna görs tillsammans med brukaren och är
motiverande. Vid hemtjänst utförs insatsen åt brukaren.
2 Prisbasbeloppet är 46 500 kr år 2019.
1
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Inför varje nytt kalenderår lämnar Socialstyrelsen meddelandeblad som används för att beräkna de
avgifter som är knutna till prisbasbeloppet.
Brukare betalar eventuell vård- och omsorgsavgift utifrån ett avgiftsutrymme med maxtaxa som
avgiftstak.
Innan omsorgsavgift tas ut ska brukaren tillgodoräknas ett förbehållsbelopp.
Förbehållsbeloppet/minimibeloppet täcker brukarens kostnader för bostad, mat och övriga
levnadskostnader3.
Eventuell hemsjukvårdsavgift som debiteras av vård- och omsorgsförvaltningen avräknas också.
Förbehållsbeloppets minimibelopp ska, om inte annat följer av SoL 8 kap 7 §, alltid per månad
utgöra lägst en tolftedel av
o

1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller

o

1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och
sammanboende.

Minimibeloppet är 5 249 kr/mån för ensamstående år 2019.
Beräkning av avgiftsutrymme:
+ Nettoinkomst (ex sjukersättning, aktivitetsersättning)
- Förbehållsbelopp
+ Bostadstillägg
- Boendekostnad
= Avgiftsutrymme
Yngre personer med funktionsnedsättning har i vissa fall särskilda kostnader för bosättning och
familjebildning. Enligt förarbetena till lagens avgiftsbestämmelser bör levnadsomkostnader för
yngre personer med funktionsnedsättning, efter en individuell prövning, beräknas till en nivå som
överstiger minimibeloppet med upp till 10 %.
Om den enskilde har varaktiga kostnader på grund av särskilda omständigheter kan
förbehållsbeloppet öka, enligt SoL 8 kap 8 § 1 st.
Fritidsresor
Brukare som gör lokala resor på sin fritid och reser med personbil eller buss, som bekostas av
socialförvaltningen, ska betala en avgift. Avgiften motsvarar Skatteverkets bilersättning: 18,50
kr/mil. Varje resande betalar milersättning oavsett hur många som reser i fordonet. Med lokal resa
avses resa som är högst 30 km (tur och retur).
Vid längre resa än 30 km betalar brukaren fordonets självkostnad4. Beräkningen av självkostnaden
görs i samverkan med ansvarig för bilhanteringen i kommunen och revideras årligen.
Bostadstillägg och kommunalt bostadstillägg
Bostadstillägg kan sökas hos Försäkringskassan av den som har aktivitets- eller sjukersättning.
Uppgift om bostadstillägg lämnas på den inkomstförfrågan som socialförvaltningen årligen skickar
ut till aktuella brukare. Bostadstillägget påverkar förbehållsbeloppet.
Kommunalt bostadstillägg kan sökas av personer som har beslut om särskilt boende enligt SoL. Ett
kommunalt bostadstillägg ökar förbehållsbeloppet.

3
4

Konsumentverket gör årliga beräkningar av referensvärden för levnadskostnader.
För närvarande 33 kr/mil.
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Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär
Utgångspunkten enligt 8 kap 1 § 1 st är att stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär är
avgiftsfria för den enskilde. Kommunen får dock ta ut ersättning för uppehälle av den som på grund
av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård och behandling i hem
eller boende (HVB) eller i ett familjehem. Detta gäller alla vårdtagare, 18 år och äldre, såväl
pensionärer som personer med aktivitets- eller sjukersättning eller annan inkomst och oavsett om
vården sker enligt SoL, enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) eller enligt LVU (lag
med särskilda bestämmelser om vård av unga). Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta
dygnsersättning som kommunen får ta ut vilket regleras i socialtjänstförordningen 6 kap 1 § och i
106 kap 39 § Socialförsäkringsbalken. För närvarande är den högsta avgiften 80 kr/dygn. Innan
egenavgiften fastställs ska en bedömning göras av den enskildes betalningsförmåga. Om den
enskilde saknar inkomst eller har så låg inkomst att hel avgift inte kan tas ut kan avgiften fastställas
till ett lägre belopp eller efterges helt enligt 9 kap 4 § SoL.
För öppenvårdsbehandling kan ingen avgift tas ut.

Andra stöd- och hjälpinsatser
För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap 1 § 1 st SoL
ta ut skälig ersättning. Den avgift som kommunen kan ta ut får inte överstiga kommunens
självkostnad. Andra stöd- och hjälpinsatser är t ex placering i länkverksamhet eller stöd- och
omvårdnadsboende i HVB samt familjehemsplacering i form av stöd- och omvårdnadsinsats.
Kommunen får ta ut egenavgift för boende och kost.
Avgift för boende, som inte omfattas av hyreslagen, får per månad uppgå till högst en tolftedel av
0,5539 gånger prisbasbeloppet enligt 8 kap 5 § SoL. För 2019 innebär det ett dygnspris på en
trettiondedel av maxtaxan 72 kr/dygn och som mest 2 146 kr för en hel månad.
Måltidspriserna följer gällande kostabonnemang.
En inkomstprövning görs innan avgift tas ut. Den enskilde ska ha kvar medel till fickpengar och
kläder enligt poster i riksnormen för försörjningsstöd.

Korttidsboende
Brukare som beviljats kortidsboende ska betala avgift för boende och kost.
Samma avgifter för boende och kost gäller som vid andra stöd- och hjälpinsatser.
Vid korttidsboende ska den enskilde ha kvar medel som motsvarar förbehållsbeloppet.

Föräldrars underhållsskyldighet
Föräldrar har försörjningsskyldighet för sina barn. Om barnet inte bor tillsammans med en förälder
ska föräldern betala ett underhållsbidrag. När ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett
annat hem än det egna är föräldrarna skyldiga att bidra till kommunens kostnader för vården.
Föräldrar har skyldighet att enligt SoL 8 kap 1 § 2 st bidra till kommunens kostnader för ett barns
vård i ett annat hem än det egna. Beloppet bestäms efter samma grunder som om det gällde att
bestämma betalningsskyldighet för var och en av dem enligt 19 kap socialförsäkringsbalken.
Beloppet som var och en av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga underhållsstödsbeloppet
enligt Socialförsäkringsbalken 18 kap 20 §.
För 2019 är underhållsstödsbeloppet 1 573 kr/mån för barn upp till 11 år, 1 723 kr/mån från 11 år
till 15 år och från 15 år 2 073 kr/mån.
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Insats/avgiftstyp

Lagrum

Särskilt boende

Socialtjänstlagen

Hyra
Vård- och
omsorgsavgift
Kostabonnemang

Fritidsresor
Stöd- och
hjälpinsatser av
behandlingskaraktär
Kostnad för uppehälle

Andra stöd- och
hjälpinsatser

SoL 8 kap 5-8 §§

faktisk hyreskostnad
enligt maxtaxa: högst 2 089 kr/mån5

Enligt gällande
matprislista

Högst 3 240 kr/mån6 (alla måltider alla
dagar)

Skatteverkets
bilersättning
Socialtjänstlagen
LVM/LVU
m fl
Socialförsäkringsbalken 106
kap 39 § och
Socialtjänstförordningen
6 kap 1 §
Socialtjänstlagen

Boendekostnad

SoL 8 kap 5 §

Kost

Självkostnad

Kortidsboende
Boendekostnad

SoL 8 kap 5 §

Kost
Föräldrars
underhållsskyldighet

Avgifter 2019

Enligt gällande
matprislista
Socialtjänstlagen
8 kap 1 § 2 st,
Socialtjänstförordningen 6 kap
2-4 §§ och
Socialförsäkringsbalken 18
kap 20 §

Differentierade priser för olika typer av
måltider framgår av matprislista
egenavgift
18,50 kr/mil7 för kortare resor

Högst 80 kr/dygn

Enligt maxtaxa 72 kr/dygn, upp till
2 146 kr per månad
Enligt gällande matprislista 108 kr/dygn
(avdrag om ej alla måltider), upp till högst
3 240 kr/månad
Enligt maxtaxa 72 kr/dygn, upp till 2 146 kr
per månad
108 kr/dygn (avdrag om ej alla måltider),
upp till 3 240 kr/månad
Högst det belopp som motsvarar
underhållsstödsbeloppet: 1 573 kr/mån upp
till 11 år, 1 723 kr/mån från 11 år till 15 år
och från 15 år 2 073 kr/mån8.

Prisbasbelopp är 46 500 kr för 2019, SFS 2018:1549. Prisbasbeloppet har ökat med 1 000 kr (2,2 %)
jämfört med 2018.
6Socialförvaltningen tillämpar den matprislista som Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutar om. Ett helt
kostabonnemang uppgår till 3 240 kr/mån för år 2019.
7 Enligt Skatteverkets regler för bilersättning. För resor på 30 km eller längre är ersättningen 33 kr/mil.
8 Ny åldersdifferentiering för underhållsstöd fr o m 2019-01-01, SFS 2018:743.
5
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-12-10

§ 237 2018.325 KS

Förslag till nya avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 april 2018 § 44 att föreslå
kommunfullmäktige besluta om nya tillsynsavgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen.
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 28 augusti 2018 § 85 att ge
socialförvaltningen i uppdrag att se över och revidera avgifter om serveringstillstånd och
tillsyn enligt alkohollagen enligt beslut fattat i nämnden den 17 april 2018 § 44.
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 oktober 2018 § 96 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om nya tillsynsavgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen samt att avgifterna för serveringstillstånd och tillsyn revideras vartannat år.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 november 2018 lämnat följande yttrande:
Socialnämnden redogör för bakgrunden till föreslagna avgifter. Avgifterna är framtagna med
beaktan av självkostnadsprincipen samt likställighetsprincipen.
Förslaget innebär en översyn av såväl ansökningsavgift för stadigvarande tillstånd, fast
tillsynsavgift samt rörlig tillsynsavgift. I underlag till socialnämndens beslut görs en jämförelse
med ett urval av andra kommuner. Alingsås kommun placerar sig med föreslagna avgifter i
det övre skiktet när det gäller avgiftsuttag.
Utifrån gällande sammanträdesplan beräknas ärendet nå kommunfullmäktige den 30 januari
2019. Därefter ska beslutet vinna laga kraft. Avgifterna föreslås därmed träda ikraft 1 mars
2019.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018, § 233.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Nya tillsynsavgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen godkänns.
2. Avgifterna träder ikraft 1 mars år 2019.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-12-10

Anteckning
Anna Hansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet anser att myndighetsutövning kopplat till serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen ska vara självfinansierad via avgifter. Detta tycks inte fungera så väl, varken de
senaste åren eller med nya avgifter. Det är oklart om det finns behov av effektivare
arbetsmetoder hos oss som utförare eller om avgifterna egentligen behöver höjas ytterligare
för full kostnadstäckning. Vi hoppas att detta kommer att klarläggas innan revidering av
avgifterna om ca 2 år.
”Alkohollagens syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar. Människors hälsa går före
ekonomiska intressen och alkoholdrycker ska serveras återhållsamt. ” Alkohollagen (SFS
2010:1622)
En eventuell kommunal subventionering av avgifter för serveringstillstånd och tillsyn, borde
därför gå emot rådande lagstiftning.
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Socialnämnden
Protokoll
2018-10-23

§ 96 2018.054 SN

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn
Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen fick på socialnämndens sammanträde 2018-01-23, § 4 i uppdrag
att se över gällande avgifter i samband med serveringstillstånd. Socialnämnden
konstaterade 2018-08-28, § 85 att det finns behov att revidera fattat beslut om
avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, 2018-04-17, § 44 och
gav uppdrag till förvaltningen att se över detta.
Nämnden menade att det finns anledning att jämföra med andra kommuner och
därefter lämna ett förslag där självfinansieringen fortfarande är hög, men där hänsyn
tas till bl. a. småföretagare.
Nuvarande, gällande, avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
har funnits sedan 2011.
Vid fastställande av tillsynsavgifter gäller kommunallagens bestämmelser om
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Tillsynsavgifter ska täcka både
direkta och indirekta kostnader såsom personal, material, utrustning, administration
och tillsynsbesök. I detta ärende föreslås nya avgiftsnivåer utifrån utgångspunkten
att avgifterna får höjas stegvis till dess att full finansiering av tjänsten kan uppnås.
Beredning
Tillstånd och tillsynsavgifter
Vid fastställande av tillstånd och tillsynsavgifter skall en självkostnadsprincip gälla
och avgiften skall bygga på tidsåtgång och en timkostnad. Vid beräkning av
självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta direkta och indirekta
kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på detta är
personalkostnader, material, utrustning, lokalkostnader och
administrationskostnader.
Timkostnaden för utfört arbete år 2011 motsvarar ej 2018 års kostnader då både
konsumentprisindex samt lönekostnader ökat. Konsumentprisindex har ökat med 5,8
% mellan åren 2010 - 2017.
Med anledning av ovanstående bedöms det rimligt med en ändring av Alingsås
kommuns tillsynsavgifter.
Systemet för tillsynsavgifter omfattar en fast tillsynsavgift för stadigvarande tillstånd
samt en rörlig tillsynsavgift som baseras på vilken omsättning verksamheten har.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Socialnämnden
Protokoll
2018-10-23

Förslag till nya avgifter i Alingsås kommun
Nyansökningar/ägarskiften är det ärendeslag som är mest tidskrävande.
Noggrannare utredningsförfarande och högre kostnader för administrativ hantering
föranleder en större höjning. Förslag läggs att höja denna avgift från 8000 kr till
10000 kr. Övriga ansökningsavgifter föreslås höjas enligt förslag i bilaga.
Systemet för tillsynsavgifter omfattar en fast tillsynsavgift för stadigvarande tillstånd
samt en rörlig tillsynsavgift som baseras på vilken omsättning verksamheten har.
Avgiften för fast tillsyn är idag 1500 kronor och föreslås ändras till 2500 kronor.
Den rörliga tillsynsavgiften består idag av 8 olika avgiftsklasser mellan 2000 – 12 000
kronor beroende på vilken omsättning restaurangverksamheten har. Förslag läggs att
utöka antal avgiftsklasser från 8 till 9 stycken samt att utvidga spannet av
tillsynsavgifter till mellan 3000 och 16 000 kronor istället för som nuvarande avgifter
mellan 2000 och 12 000 kronor.
Jämförelse med andra näraliggande kommuner

Ansökningsavgift stadigvarande tillstånd Tillsynsavgift Rörlig avgift
Alingsås 10000 kr (efter höjning)
Lerum

2500 kr

3000-16000 kr

8000 kr (avser följa Alingsås nivåer) 1500 kr

2000-12000 kr

Göteborg 8200 kr

1500 kr

2100-14400 kr

Mark

9200 kr

2900 kr

2900-21500 kr

Härryda 8100 kr

1800 kr

2200-14300 kr

Förslag till nya avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen från
den 1 juni 2018 redovisas i separat taxedokument, se bilaga.
Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2018-10-09, § 452.

Beslut
Tilläggsyrkande från Britt-Marie Kylenstierna (MP):
Att avgifterna revideras vartannat år.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Socialnämnden
Protokoll
2018-10-23

Socialnämndens beslut
Socialnämnden upphäver sitt beslut om nya tillsynsavgifter för serveringstillstånd och tillsyn
enligt alkohollagen, 2018-04-17, § 44.
Socialnämnden konstaterar att uppdraget om revidering av nya tillsynsavgifter för
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 2018-08-28, § 85, är fullgjort
Socialnämnden föreslår åt kommunfullmäktige att besluta om nya tillsynsavgifter för
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Avgifterna för serveringstillstånd
och tillsyn revideras vartannat år.
Expedieras till
Kommunfullmäktige
Alkoholhandläggaren
Enhetschef vuxenstöd

Justerandes sign
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Avgifter
Serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Dokumenttyp: Avgifter
Fastställd av: Kommunfullmäktige
Beslutsdatum: Kommunfullmäktige 2018-__-__, § ___
Diarier nr: 2018.054 SN, ____________ KF
Gäller för: Socialförvaltningen
Giltighetstid: 2019-01-01
Revideras: vartannat år
Ansvarig för uppföljning/revidering: Alkoholhandläggare/utvecklingsledare socialförvaltningen
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Alkohollagen
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. Lagstiftaren har genom olika bestämmelser i alkohollagen sett till att en
kraftfull tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker skall kunna utövas.
En central tillsynsmyndighet, folkhälsomyndigheten, skall följa utvecklingen och vara
vägledande vid tillämpningen av lagen. Den regionala myndigheten; länsstyrelsen, skall
ge kommunerna vägledning men också utöva tillsyn av kommunernas verksamhet.
Kommunen och polismyndigheten skall utöva den direkta tillsynen över restauranger med
serveringstillstånd. Tillsynsarbetet skall bestå av både yttre tillsyn och en inre tillsyn.
Vid den yttre tillsynen kontrolleras hur verksamheten bedrivs med avseende på ordning
och nykterhet och att servering inte sker till underåriga eller märkbart påverkade personer,
förekomsten av lagad mat samt att serveringsansvarig person finns på plats. Kontroller
görs också att servering sker i enlighet med tillståndet som det framgår av tillståndsbeviset.
Den inre tillsynen består bland annat av om förutsättningarna för tillstånd fortfarande
föreligger vad det gäller t.ex. ekonomisk skötsamhet, brandsäkerhet, skötsamhet utan
anmärkning i polisens belastningsregister, korrekt livsmedelshantering mm.
I Alkohollagen framgår det att kommunerna har rätt att finansiera tillsynsverksamheten
med avgifter. Kommunerna får ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd
liksom för den löpande alkoholtillsynen.

Avgifter för alkoholtillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
Tillsyn och prövning av ansökningar hanteras av kommunens alkoholhandläggare i
enlighet med riktlinjer för tillsyn antagna av socialnämnden.
I Alingsås kommun gäller följande avgifter för alkoholtillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen:
Ansökningsavgifter
Nyansökan

10 000 kr

Utvidgat tillstånd

4000 kr

Betydande ändring i bolag

3300 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

6000 kr

1
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Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

900 kr

Provsmakning vid tillverkningsställe

6500 kr

Tillfälligt tillstånd provsmakning vid arrangemang

4500 kr

Servering vid gemensamt serveringsutrymme

4000 kr

Anmälan om serveringslokal vid catering

350 kr

Anmälan om redan godkänd lokal

130 kr

Avgift för kunskapsprov per tillfälle

1400 kr

Tillsynsavgifter


Fast del innefattande avgift för förebyggande och inre tillsyn av alla
stadigvarande serveringstillstånd
Avgift



2500 kronor

Rörlig del för yttre tillsyn på alla stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
baseras på omsättning i kronor per år.
Omsättning

Avgift

upp till 250 000

3000 kr

250 000 - 500 000

4000 kr

500 000 - 1 miljon

5500 kr

1 miljon - 2 miljoner

7500 kr

2 miljoner - 3 miljoner

9000 kr

3 miljoner - 4 miljoner

10 500 kr

4 miljoner - 6 miljoner

12 000 kr

6 miljoner – 8 miljoner

14 000 kr

8 miljoner – 10 miljoner

16 000 kr

2
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Tokebacka – Utvidgning av
verksamhetsområdet för
allmän vatten- och
avloppsanläggning i
Alingsås tätort
6
2018.663 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-12-10

§ 239 2018.663 KS

Tokebacka – Utvidgning av verksamhetsområdet för allmän vatten- och
avloppsanläggning i Alingsås tätort
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har den 23 oktober 2018, § 78 beslutat att hemställa att
kommunfullmäktige fastställer förslag till utvidgning av verksamhetsområden för allmänna
vatten- och avloppsanläggningarna med industriområdet Tokebacka.
Under år 2016 byggdes kommunalt VA ut i området Tokebacka, samtliga fastigheter har
kommunalt VA framme vid tomtgräns. Anläggandet av VA-ledningar gjords i samband med
ombyggnaden av E20 mellan Kristineholm och den nya trafikplatsen Bälinge vid infarten till
kommunens återvinningsstation. Tomtindelning har påbörjats och försäljning av
industritomter har nu kommit igång.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 november 2018 lämnat följande yttrande:
Förslaget från tekniska nämnden innebär att verksamhetsområdet Tokebacka utvidgas med
delområde avseende dricksvatten samt dag- och spillvattenavlopp. Verksamhetsområdet
läggs till verksamhetsområde för Alingsås tätort enligt redovisning på karta, bilaga till
ärendet.
Kommunledningskontoret har inget att tillägga i ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018, § 235.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Verksamhetsområdet Tokebacka utvidgas med delområde avseende dricksvatten samt dagoch spillvattenavlopp. Verksamhetsområdet läggs till verksamhetsområde för Alingsås tätort.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-10-23

§ 78 2018.415 TN

Tokebacka – Utvidgning av verksamhetsområdet för allmän vatten- och
avloppsanläggning i Alingsås tätort
Ärendebeskrivning
I takt med att det kommunala VA-ledningsnätet byggs ut för nya områden måste också
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp utvidgas. Orsaken till detta är att inom
ett verksamhetsområde råder klara regler om förhållandet mellan huvudman och
fastighetsägare. ABVA och Lagen om allmänna vattentjänster.
Beredning
Under 2016 byggdes kommunalt VA ut i området Tokebacka, samtliga fastigheter har
kommunalt VA framme vid tomtgräns. Anläggandet av VA-ledningar gjordes i samband med
ombyggnaden av E 20 mellan Kristineholm och den nya trafikplatsen Bälinge vid infarten till
kommunens återvinningsstation. Tomtindelning har påbörjats och försäljning av industritomter har nu kommit igång.
Verksamhetsområde Utvidgas med delområde
Tokebacka

Utvidgning för exploateringsområdet tokebacka
Avser dricksvatten samt dag- och spillvattenavlopp.

Verksamhetsområdet läggs till verksamhetsområde för Alingsås tätort enligt redovisning på
bifogade karta, Bilaga 1.
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-10-16, § 48.
Beslut
Tekniska nämnden hemställer att kommunfullmäktige fastställer ovanstående förslag till
utvidgning av verksamhetsområden för allmänna vatten- och avloppsanläggningarna med
industriområdet Tokebacka.
När ovanstående beslut vunnit laga kraft redovisar tekniska förvaltningen den fastställda
utvidgningen av verksamhetsområdet till länsstyrelsen.
Expedieras till
KS/KF

Justerandes sign
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VA-karta

±

Bilaga 1.
augusti 24, 2018

Tokebacka
Utvidgning av
kommunalt
verksamhetsområde för
dricksvatten samt spilloch dagvattenavlopp.

Befintligt kommunalt
verksamhetsområde.
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mänskliga rättigheter Maria B Nilsson (S) m fl
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-12-10

§ 232 2017.150 KS

Svar på motion om inrättande av råd för mänskliga rättigheter - Maria B
Nilsson (S) m fl
Ärendebeskrivning
Maria B. Nilsson (S), Birgitta Carlsson (S), Karin S. Johansson (S) och Katrin Svensson (S)
har till kommunfullmäktige den 22 februari 2017, § 65 lämnat en motion om inrättande av ett
råd för mänskliga rättigheter.

Motionärerna föreslår att:
Det inrättas ett råd för mänskliga rättigheter
Rådet ska organisatoriskt knytas till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 mars 2017, § 56 att remittera ärendet till
kommunledningskontoret för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 juni 2017, § 105 att återremittera ärendet
för en beskrivning över hur ett lämpligt inrättande av ett råd för mänskliga rättigheter kan
utformas samt en omvärldsbevakning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontorets omvärldsbevakning visar att det i dagsläget finns mänskliga
rättighetsråd i Stockholm stad (rådet för mänskliga rättigheter), och på regionalnivå i Västra
götalandsregionen (samrådet för mänskliga rättigheter). Storleksmässigt jämförbara
kommuner med Alingsås kommun har inte inrättat något råd för mänskliga rättigheter, men
har till exempel pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor. Många kommuner arbetar
dock aktivt på andra sätt med mänskliga rättighetsfrågor.
Utifrån ett rättighetsbaserat synsätt är inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter (MRråd) relevant då ett sådant råd kan bevaka rättighetsbärarnas (invånarnas) intressen.
Rättigheterna finns påtalade i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning, kvinnokonventionen, barnkonventionen, diskrimineringslagen och
Agenda 2030.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Page27
1 av
of 268

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-12-10

Ett MR-råd blir ett forum där politiker och tjänstemän kan möta civilsamhället och
tillsammans i dialog utveckla kommunens arbete för mänskliga rättigheter.

I dagsläget finns kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) i Alingsås kommun.
Kommunledningskontoret bedömer det möjligt att ersätta KRF med ett MR-råd. MR-rådet
skulle få ett bredare ansvarsområde och bestå av fler representanter från civilsamhället. Ett
MR-råd skulle kunna ge alla rättighetsbärare, men framförallt de mest utsatta, ett tydligare
forum för dialog med kommunen. MR-rådet föreslås vara sammansatt på samma sätt som
KRF där politiker och representanter från civilsamhället utgör rådets medlemmar.
Sammankallande till MR-rådet föreslås vara tjänsteman på kommunledningskontoret.
Sammanträden bör ske fyra gånger per år. MR-rådet bör organisatoriskt placeras under
kommunstyrelsen, då mänskliga rättigheter är något som berör samtliga nämnder och bolag.
Kommunledningskontoret bedömer att inrättande av ett MR-råd är ett bra sätt att stärka
arbetet för mänskliga rättigheter och med det även demokratin i Alingsås kommun. Fler
grupper i samhället kommer att ha möjlighet att yttra sig och få sina frågor belysta.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018, § 228.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Kommunledningskontorets yttrande antas av kommunstyrelsen som sitt eget.
2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får kommunledningskontoret i uppdrag
att inrätta ett råd för mänskliga rättigheter, som ersätter kommunala rådet för
funktionshinderfrågor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen bifalls.
Expedieras till
Klk-Uppdrag
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-22

Protokollsutdrag
AU § 56 Dnr 2017.150 KS 090

Motion om inrättande av råd för mänskliga rättigheter - Maria B.
Nilsson (S) m fl
Ärendebeskrivning
Maria B. Nilsson (S), Birgitta Carlsson (S), Karin S. Johansson (S) och Katrin Svensson (S)
lämnar en motion om inrättande av ett rådf för mänskliga rättigheter.
Motionärerna föreslår att:
Det inrättas ett råd för mänskliga rättigheter
Rådet ska organisatoriskt knytas till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2017, § 65 att remittera ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.

Arbetsutskottets beslut:

Ärendet remitteras till kommunledningskontoret för beredning.

Exp: Klk

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
2017-02-22

Protokollsutdrag
KF § 65 Dnr 2017.150 KS 090

Motion om inrättande av råd för mänskliga rättigheter - Maria B
.Nilsson (S) m fl
Maria B. Nilsson (S), Birgitta Carlsson (S), Karin S. Johansson (S) och Katrin Svensson (S)
lämnar en motion om inrättande av ett rådf för mänskliga rättigheter.
Motionärerna föreslår att:
Det inrättas ett råd för mänskliga rättigheter
Rådet ska organisatoriskt knytas till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut:

Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Exp. KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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MOTION
Alingsås 2017-02-17

Motion om inrättning av ett råd för mänskliga rättigheter
I dag finns stora grupper som har mycket begränsade möjligheter att påverka sin livssituation.
Därför tycker vi socialdemokrater att det är dags att inrätta ett råd för mänskliga rättigheter
Rådet ska vara ett rådgivande organ och en kunskapsresurs för kommunstyrelsens arbete inom
området.
Rådet ska vara en resurs för alla verksamheter inom Alingsås kommun och samverka med
nämnder och bolag.
De mänskliga rättigheterna har sin utgångspunkt i att alla människor är födda fria och lika i värde,
värdighet och rättigheter. Alla människor har samma mänskliga rättigheter, utan åtskillnad.
Arbetet med mänskliga rättigheter kräver juridiska, etiska och politiska ställningstaganden. Det
innebar ett ansvar för det offentliga att respektera, skydda, uppfylla och bevaka arbetet med de
mänskliga rättigheterna, samt erbjuda möjligheter till upprättelse för enskilda. Rättighetsarbetet
innebär en förskjutning av makt och resurser för att stärka alla individers jämlika ställning.
Exempel på mänskliga rättigheter är:
- rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa
- rätt till hälso- och sjukvård
- rätt till arbete
- rätt till utbildning
- rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv
- rätt till vila och fritid
- rätt att ta emot och sprida information
- rätt att delta i beslutsfattande angående frågor som berör en själv
- rätt att inte utsättas för diskriminering
Förslag till beslut

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige att besluta:
att

det inrättas ett råd för mänskliga rättigheter

att

rådet organisatoriskt knyts till kommunstyrelsen

Maria B Nilsson(S)

Katrin Svensson(S)

Karin S Johansson(S)

Birgitta Carlsson(S)
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Svar på motion om att
inrätta en intern bytessajt
för överblivna kommunala
möbler och bidra till ett
miljömässigt hållbart
samhälle – Britt-Marie
Kuylenstierna (MP)
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-12-10

§ 233 2017.670 KS

Svar på motion om att inrätta en intern bytessajt för överblivna
kommunala möbler och bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle –
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Ärendebeskrivning
Britt-Marie Kuylenstierna (MP) har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2017, § 223 lämnat
en motion om att kommunen ska inrätta en intern bytessajt för överblivna kommunala möbler
och bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle.
Motionären yrkar att Alingsås kommun ska inrätta en bytessajt för överblivna inventarier
inom den egna verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade den 15 november 2017, § 188 att remittera frågan till
kommunledningskontoret för beredning.
Kommunstyrelsen har den 7 maj 2018, § 58 beslutat att återremittera ärendet till
kommunledningskontoret för ytterligare utredning av följande punkter: nuläge, aktuella
behov, erfarenheter från Göteborg/VGR samt kostnader för att till exempel kopiera källkoden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 november 2018 lämnat följande yttrande:
Nedan följer redogörelse över vad som framkommit vid utredning av ovanstående punkter.
Frågan har ställts till berörda i samtliga förvaltningar i Alingsås kommun avseende nuläge
och behov. Frågorna som ställts berör hur överblivna möbler hanteras i dagsläget, huruvida
man eftersöker begagnade möbler innan man köper nya samt behovet av en intern bytessajt.
Svar har inkommit från de flesta förvaltningar och är huvudsakligen samstämmiga. Det
framhålls att möbler aldrig slängs om de är funktionsdugliga utan återanvänds. Anslagstavlan
på intranätet används relativt sällan för ändamålet, utan eventuella möbler cirkulerar inom
förvaltningen. Det är ovanligt att möbler byter ägare över förvaltningsgränsen. Antalet
överblivna möbler brukar sällan vara särskilt stort. Samtliga svarande är dock positivt
inställda till en bytessajt.
I samtal med Göteborgs stad framkom att deras erfarenheter av att införa en bytessajt
huvudsakligen är positiva. Inköpen av möbler har minskat i staden och återanvändningen av
möbler fungerar bra. De utmaningar som påtalas är att det kräver ett fungerande intranät
som kommunens samtliga medarbetare har tillgång till, även i bolagen, samt att svårigheten
med systemet är transporten av möbler mellan olika verksamheter. Ytterligare en utmaning
har varit att sprida information och inspirera till att använda bytessajten.
Resurser som tagits i anspråk för Göteborgs stad har främst varit vid uppförande av sajten,
för administration i form av dokumentation och uppdateringar av sidan samt att informera om
och inspirera till användning.
Justerandes sign
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2018-12-10

Att kopiera källkoden för att använda Göteborgs stads bytessajt Tage är gratis.
Kommunledningskontoret har undersökt de tekniska möjligheterna att kopiera källkoden och
införa bytessajten i Alingsås. IT-enhetens uppfattning är att tekniken som används i
Göteborg avviker från den som finns inom Alingsås kommun vilket skulle innebära en relativt
hög kostnad. Det vore däremot mer ekonomiskt att införa en funktion på kommunens
intranät, Kommunportalen.
Vid ett införande av en eventuell bytessajt behövs tydliga instruktioner eller manualer för hur
den ska användas. En ansvarig administratör bör utses och en plan upprättas över hur
redovisning av övertagandet ska ske mellan verksamheter.
Slutsatserna är att en bytessajt skulle kunna bidra till en bättre systematik inom och mellan
förvaltningar gällande återanvändning av möbler. Inga funktionsdugliga möbler slängs dock i
dagsläget utan återanvänds huvudsakligen inom den egna verksamheten eller förvaltningen.
Driften av en ny bytessajt liknande den i Göteborgs stad skulle medföra en hög kostnad.
Tekniken för en bytessajt finns redan inom kommunen i form av Anslagstavlan, men
användningen av den för att byta interna möbler är i dagsläget begränsad. Genom en mindre
modifiering av Anslagstavlan på Intranätet kan en ökad återanvändning av möbler inom
kommunen underlättas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018, § 229.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får kommunledningskontoret i uppdrag att
inrätta en kommunal bytessajt för överblivna möbler genom att modifiera Anslagstavlan på
intranätet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen bifalls.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-11-15

Protokollsutdrag
AU § 188 Dnr 2017.670 KS 386

Motion om att inrätta en intern bytessajt för överblivna kommunala
möbler och bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle – Britt-Marie
Kuylenstierna (MP)
Ärendebeskrivning
Britt-Marie Kuylenstierna (MP) har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2017, § 223 lämnat
en motion om inrättande av en intern bytessajt för att kunna återanvända möbler och andra
inventarier från kommunens verksamheter, istället för att de slängs när de inte längre är
ändamålsenliga.
Motionären yrkar att Alingsås kommun skall inrätta en bytessajt för överblivna inventarier
inom den egna verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Exp: Klk
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Kommunfullmäktige
2017-10-25

Protokollsutdrag
KF § 223 Dnr 2017.670 KS 386

Motion om att inrätta en intern bytessajt för överblivna kommunala
möbler och bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle – Britt-Marie
Kuylenstierna (MP)
Ärendebeskrivning
Britt-Marie Kuylenstierna (MP) lämnar en motion om inrättande av en intern bytessajt för att
kunna återanvända möbler och andra inventarier från kommunens verksamheter, istället för
att de slängs när de inte längre är ändamålsenliga.
Motionären yrkar att Alingsås kommun skall inrätta en bytessajt för överblivna inventarier
inom den egna verksamheten.
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Exp: KS

Justerandes sign
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2017-10-23

Motion till Kommunfullmäktige i Alingsås

Inrätta en intern bytessajt för överblivna kommunala möbler och
bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle
Det skall vara enkelt att återanvända möbler och andra inventarier från kommunens
verksamheter istället för att slänga, när de inte längre är ändamålsenliga. En
internkommunal bytessajt där man kan annonsera ut möbler och annan utrustning
som inte längre behövs och där man också kan annonsera efter möbler man behöver
i en verksamhet, kan vara ett sätt att underlätta detta. Systemet kräver ingen
förvaringslokal och transport ordnas/bekostas av mottagaren
Systemet har använts med framgång i Västra Götalandsregionen i några år och har
där bidragit till att minska kostnaderna för möbler och annan utrustning.
Ursprungligen var det Göteborgs stad som tog fram ett it-system för att bättre kunna
tillvarata kommunens överblivna möbler. Enligt uppgift lär de vara beredda att dela
med sig av källkoden, som man vill skall vara öppen för andra som vill bygga en egen
bytessajt.
Jag yrkar att Alingsås kommun skall inrätta en bytessajt för överblivna inventarier
inom den egna verksamheten.
Alingsås 2017-10-23

Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-12-10

§ 234 2018.188 KS

Svar på motion - säkrare kommun, terrorhot - Boris Jernskiegg (SD) och
Agneta Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) har till kommunfullmäktige
den 28 mars, § 65 lämnat en motion avseende terrorhot mot kommunen där de framför att
kommunen snarast bör undersöka hur och var åtgärder ska sättas in.
Motionärerna yrkar:
-Att kommunen tillsätter en säkerhetsansvarig med lämplig utbildning/bakgrund.
-Att kommunen säkerställer att ingen lastbil kan meja ner folk på Kungsgatan, genom
lämpliga hinder.
-Att kommunen tar ett helhetsgrepp i säkerhetsfrågan och identifierar svagheter i
samhällsstrukturen såsom vattentillgång, järnväg, infrastruktur och övriga hot vid yttre
angrepp. En så kallad riskanalys.
-Att kommunens personal, på alla nivåer, ges lämplig utbildning i riskhantering.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunen har sedan 1 oktober 2018 en säkerhetschef placerad på
kommunledningskontoret. Säkerhetschefen kommer att kalla till ett möte för att komma fram
till rimliga hinder på den del av Kungsgatan där gående, uteserveringar och trafik nu ska
samsas. Kallade till mötet kommer att bli representanter:
 butiksägare i centrum.
 fastighetsägare i centrum
 räddningstjänsten
 polisen
 gatukontoret
 näringslivsenheten på kommunledningskontoret
Polisen har också fått möjlighet att ge synpunkter i särskild ordning, kopplat till hotbilden.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-12-10

Kommunen är enligt lag, (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, skyldig att ha en aktuell risk- och
sårbarhetsanalys. I den ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser som kan
inträffa i kommunens geografiska område och hur dessa händelser kan påverka den egna
verksamheten. Alingsås kommun har en sådan plan som revideras årligen.
Av ovan nämnda lag framgår också att kommunen ska ha en utbildning- och övningsplan för
både förtroendevalda och anställd personal. En sådan plan kommer att upprättas till
kommande mandatperiod. Vidare reglerar också säkerhetsskyddslagen (2018:585) att all
personal som kommer i kontakt med säkerhetsklassad information ska ha en grundläggande
utbildning. Så snart säkerhetsanalys är utförd för Alingsås kommun kommer berörd personal
att antingen: säkerhetsklassas, registerkontrolleras samt utbildas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018, § 230.
Yrkande
Boris Jernskiegg (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-04-25

§ 80 2018.188 KS

Motion - säkrare kommun, terrorhot - Boris Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning

Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige
den 28 mars 2018, § 65 lämnat en motion om terrorhot mot kommunen där de
framför att kommunen snarast bör undersöka hur och var åtgärder skall sättas in.
Motionärerna yrkar att:
· Att kommunen tillsätter en säkerhetsansvarig med lämplig utbildning/bakgrund
· Att kommunen säkerställer att ingen lastbil kan meja ner folk på Kungsgatan,
genom lämpliga hinder
· Att kommunen tar ett helhetsgrepp i säkerhetsfrågan och identifierar svagheter i
samhällsstrukturen såsom vattentillgång, järnväg, infrastruktur och
övriga hot vid yttre angrepp. En så kallad riskanalys
· Att kommunens personal, på alla nivåer, ges lämplig utbildning i riskhantering
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslut

Arbetsutskottets beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till

Klk

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Page42
1 av
of 168

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-03-28

§ 65 2018.188 KS

Motion - säkrare kommun, terrorhot - Boris Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning

Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) lämnar en motion om
terrorhot mot kommunen där de framför att kommunen snarast bör undersöka hur
och var åtgärder skall sättas in.
Motionärerna yrkar att:





Att kommunen tillsätter en säkerhetsansvarig med lämplig utbildning/bakgrund
Att kommunen säkerställer att ingen lastbil kan meja ner folk på Kungsgatan, genom
lämpliga hinder
Att kommunen tar ett helhetsgrepp i säkerhetsfrågan och identifierar svagheter i
samhällsstrukturen såsom vattentillgång, järnväg, infrastruktur och övriga hot vid yttre
angrepp. En så kallad riskanalys
Att kommunens personal, på alla nivåer, ges lämplig utbildning i riskhantering

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Page43
1 av
of 168

Utdragsbestyrkande

2018-03-15

Motion
Säkrare kommun – terrorhot
En lastbil i full fart på Kungsgatan i Alingsås. En bomb på Potatisfestivalen, Knivmän anfaller Ljus i
Alingsås. Lokaltåget kapat.
Man ryser vid blotta tanken.
Kommer det att ske? Kan vi förhindra det? Ingen vet.
Vad vi kan, och bör göra, är att se över hur vi kan skydda oss mot extremister och terrorister.
Vi måste vara förberedda, både fysiskt och psykiskt.
Det viktigaste arbetet är givetvis att förhindra radikalisering och import av oönskade element, och
detta arbete måste fortgå och utredas kontinuerligt.
Polis och kommunledning måste ha en ständig dialog där hotbilder och oro kan dryftas.
Vad vi kan göra rent fysiskt är att identifiera eventuella mål, såsom gågatan i centrum.
Målet med en eventuell attack är, som vi sett i Stockholm, att sprida fruktan och död.
Vi Sverigedemokrater har inte en universallösning på detta hot men vi anser att kommunen snarast
borde undersöka hur och var åtgärder skall sättas in.
Vi yrkar därför;
Att kommunen tillsätter en säkerhetsansvarig med lämplig utbildning/bakgrund.
Att kommunen säkerställer att ingen lastbil kan meja ner folk på Kungsgatan, genom lämpliga
hinder.
Att kommunen tar ett helhetsgrepp i säkerhetsfrågan och identifierar svagheter i
samhällsstrukturen såsom vattentillgång, järnväg, infrastruktur och övriga hot vid yttre angrepp.
En så kallad riskanalys.
Att kommunens personal, på alla nivåer, ges lämplig utbildning i riskhantering.

Boris Jernskiegg, SD Alingsås
Agneta Grange Petrusson, SD Alingsås
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-12-10

§ 235 2017.286 KS

Svar på motion angående att bygga vackra träbroar för att pryda
Alingsås och för att minska barriäreffekterna - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 29 mars 2017, § 93 lämnat en motion
om att bygga vackra träbroar för att minska barriäreffekterna av E20 och tågbanan.

Motionären yrkar följande:
 Det utreds var eventuella träbroar skulle kunna placeras för minskade barriäreffekter
och bekvämare färdväg för GC-trafik.
 Ungefärliga kostnadsberäkningar tas fram för dessa förslag.
 Analyser görs hur trafiksituationen och barriäreffekter skulle förändras om förslagen
genomförs.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 april 2017, § 70, att remittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadskontoret har i tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2017 framfört sitt
yttrande.
Samhällsbyggnadskontoret anser att motionärens förslag är en mycket spännande tanke. I
planprogram för E20/Lyckan finns ett alternativ med broar över E20. Detta alternativ kan
således beaktas i samband med de diskussioner som såvitt får förstås nu pågår mellan
kommunledningskontoret/kommunstyrelsen och Trafikverket i syfte att öka trafiksäkerheten
vid och passage för cyklister och gångtrafikanter över E20
vid framförallt Sveaplan.

Samhällsbyggnadskontoret saknar kompetens för att genomföra de utredningar som behöver
göras i ärendet, vilket innebär att konsulter och experter behöver anlitas.
Samhällsbyggnadskontoret saknar också helt finansiering för den här typen av
utredningsuppdrag.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 november 2017, § 150, att anta
förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 april 2018, § 59, att återremittera ärendet
för ytterligare handläggning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Page46
1 av
of 368

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-12-10

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 november 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 251, att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram en övergripande strategisk trafikplan för Alingsås. Vidare har
kommunstyrelsen antagit en planprioritering som innefattar ett antal infrastrukturprojekt som
på olika sätt har bäring på E20. Kommunen har fört en dialog med Trafikverket under flera år
kopplat till utvecklingen av E20.
Samhällsbyggnadskontoret framför i sitt yttrande att de inte har finansiering för att kunna
genomföra den här typen av utredningsuppdrag. Kommunledningskontoret har efter
återremissen i arbetsutskottet varit i kontakt med samhällsbyggnadskontoret och fått
information om att en utredning beräknas kosta ungefär 200 tusen kronor om den hålls på en
övergripande nivå. Om utredning ska bli mer detaljerad kommer kostnaden att vara högre.
Samhällsbyggnadskontoret framförde även att det kan vara klokt att avvakta innan
utredningen eventuellt beställs om kommunen vill fokusera på området mellan Götaplan och
Sveaplan eftersom Trafikverket genomför en åtgärdsvalsstudie för den sträckan och frågan
om broar/tunnlar tas upp i det arbetet. Eventuella broar över E20 hänger ihop med vad
kommunen har för viljeinriktning gällande framtiden för E20.
Med bakgrund av att samhällsbyggnadskontoret inte har någon finansiering för att
genomföra den här typen av utredningsuppdrag, att kommunens arbete kring viljeinriktningen
för E20 pågår samt att Trafikverket genomför en åtgärdsvalsstudie för en del av E20 föreslås
att motionen anses besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018, § 231.
Yrkande
Anna Hansson (MP) yrkar bifall till motionen.
Daniel Filipsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-04-26

Protokollsutdrag
AU § 70 Dnr 2017.286 KS 340

Motion angående att bygga vackra träbroar för att pryda Alingsås
och för att minska barriäreffekterna - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 29 mars 2017, § 93 lämnat en motion
om att bygga vackra träbroar för att minska barriäreffekterna av E20 och tågbanan.
Motionären yrkar följande:
Det utreds var eventuella träbroar skulle kunna placeras för minskade barriäreffekter och
bekvämare färdväg för GC-trafik
Ungefärliga kostnadsberäkningar tas fram för dessa förslag
Analyser görs hur trafiksituationen och barriäreffekter skulle förändras om förslagen
genomförs
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Exp. SBN
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Kommunfullmäktige
2017-03-29

Protokollsutdrag
KF § 93 Dnr 2017.286 KS 340

Motion angående att bygga vackra träbroar för att pryda Alingsås
och för att minska barriäreffekterna - Anna Hansson (MP)
Anna Hansson (MP) lämnar en motion om att bygga vackra träbroar för att minska
barriäreffekterna av E20 och tågbanan.
Motionären yrkar följande:


Det utreds var eventuella träbroar skulle kunna placeras för minskade barriäreffekter och
bekvämare färdväg för GC-trafik



Ungefärliga kostnadsberäkningar tas fram för dessa förslag



Analyser görs hur trafiksituationen och barriäreffekter skulle förändras om förslagen
genomförs

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Exp. KS
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Motion till Alingsås Kommunfullmäktige 2017-03-29

Låt vackra träbroar minska barriäreffekter
Det har varit mycket diskussioner om hur både E20 och tågbanan delar Alingsås och skapar
barriäreffekter. Underfarterna riskerar att översvämmas vid kraftigt regn, och ett flertal befintliga
övergångsställen känns otrygga och de bidrar också till att skapa köer i trafiken. Gång- och
cykeltrafikanterna (GC) kan också bli stående i regn och rusk i väntan på att få ta sig över väg
och/eller tågbana.
Begreppet ”Trästaden Alingsås” har fått sig en uppsving och det finns ett stort intresse att bygga
bostäder och andra fastigheter i trä. Trä är miljövänligt och klimatsmart, och byggnation i trä har
står sig bra i livscykelanalyser, då även rivning/avslut är miljövänligt och kostnadseffektivt. Den
svenska skogsnäringen skapar också bra möjligheter att bygga i inhemskt trä. Trä är också ett fint
material att arbeta med för att skapa vackra former och dekorationer av olika slag.
Undertecknad har varit i dialog med en av kommunens tidigare leverantörer av träbroar. Det har
framkommit att träbroar är mycket kostnadseffektiva t ex i jämförelse med tyngre betongkonstruktioner. Prisexempel från andra städer:
 Lådbalksbro, GC-trafik, Kristinehamn E18, träbro 33 m mellan fästen. Brokostnad ca 2
millioner kr (Mkr) och kostnad för grundläggning ca 5 Mkr.
 Bågbro, GC, Kvillön, Uppsala, 33 m mellan fästen, stärkande bågar. Kostnad ca 1,5 Mkr för
träbro och för grundläggning ca 10 Mkr.
 Skellefteå, GC-bro, utan stöd, 130 m mellan tornen. Kostnad ca 30-35 Mkr för träbro.
(Uppgift om kostnad för grundläggning saknas.)
Utöver att bära och underlätta för GC-trafikanterna, kan träbroarna också bidra som ”nödvägar” för
både Räddningstjänst och biltrafik. Denna typ av brokonstruktioner som finns i exempel ovan kan
hantera enskilda fordon på upp till 12 ton, och maxbelastning på broarna kan vara 500 kg/kvm.
Enligt prognoser kommer både E20 och tågbanan troligtvis att byggas om vid några tidpunkter. Det
är då viktigt att GC-trafiken fungerar smidigt, och att alternativa vägar finns för Räddningstjänst.
Låt vackra träbroar hjälpa oss att både pryda Alingsås och att minska barriäreffekterna!
Med bakgrund av ovanstående yrkar jag att:
 Det utreds var eventuella träbroar skulle kunna placeras för minskade barriäreffekter och
bekvämare färdväg för GC-trafik.
 Ungefärliga kostnadsberäkningar tas fram för dessa förslag.
 Analyser görs hur trafiksituationen och barriäreffekter skulle förändras om förslagen
genomförs.
Anna Hansson (MP)
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regelverk för fyrverkerier Agneta Grange Petrusson
(SD) och Boris Jernskiegg
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-12-10

§ 236 2018.079 KS

Svar på motion angående regelverk för fyrverkerier - Agneta Grange
Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD)
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) har till kommunfullmäktige den 28
februari 2018, § 22, lämnat en motion angående regelverk för fyrverkerier.
Motionärerna föreslår:
att kommunen utreder och genomför att all försäljning av pyrotekniska produkter förbjuds i
kommunen
att alla fyrverkerier skall ha polismans tillstånd
att den lokala ordningsstadgan ses över och utvidgas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 mars 2018, § 46, att remittera ärendet till
miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden samt till Alingsås och
Vårgårda Räddningstjänstförbund.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 november 2018 lämnat följande yttrande:
Miljöskyddsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 juni 2018, § 39.
Miljöskyddsnämnden anser inte att nuvarande förekomst av fyrverkerier medför att det
föreligger olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Miljöskyddsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionens tredje attsats ”Att se över och utvidga den lokala
ordningsstadgan”, med avseende på hantering av pyrotekniska produkter.

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund har i tjänstemannautlåtande den 28
november 2018 framfört att de ställer sig bakom ett beslut om ytterligare skärpning av de
lokala ordningsföreskrifterna gällande hantering av pyrotekniska produkter.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 18 juni 2018,
§ 99 och tekniska nämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 19 juni 2018,
§ 47. Båda nämnderna framför i sina yttranden att en begränsning gällande användandet av
pyrotekniska produkter måste meddelas i kommunala lokala ordningsföreskrifter vilka
beslutas av kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-12-10

Kommunledningskontoret gör bedömningen att nationell lagstiftning gällande försäljning av
fyrverkerier samt krav för att använda dessa är tillräckliga för att skydda människor, djur och
byggnader. Kommunledningskontoret ser därmed inte att ett förbud av all försäljning av
pyrotekniska produkter är nödvändigt.
Miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och Alingsås och
Vårgårda Räddningstjänstförbund ställer sig positiva till att de lokala ordningsföreskrifterna
ses över vad gäller inom vilka områden och under vilka förutsättningar som fyrverkerier och
andra pyrotekniska produkter får användas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018, § 232.
Yrkande
Boris Jernskiegg (SD) yrkar bifall till motionen.
Daniel Filipsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får kommunledningskontoret i uppdrag
att se över och utvidga den lokala ordningsstadgan med avseende på hantering av
fyrverkerier.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen bifalls avseende punkt tre i motionen. Motionen avslås i punkterna ett och två i
motionen.
Reservation
Boris Jernskiegg (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Räddningstjänstförbundets synpunkter på fyrverkerihantering och
tillståndsgivning.
Räddningstjänstförbundet anser inledningsvis att det är välkommet med ytterligare
skärpning av regler gällande tillstånd för hantering av fyrverkerier. Den lokala
ordningsstadgan som förbjuder uppskjutande av fyrverkerier i centrala Alingsås med dess
unika trähusbebyggelse är i grunden mycket positiv.

Kommande förändringar: En skärpning av regelverk för fyrverkerier har under senaste
åren varit under beredning hos centrala myndigheter. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB, har beslutat om nya regler som ska träda i kraft halvårskiftet 2019.

De nya reglerna innebär att det ska krävas ett speciellt tillstånd för att få skjuta raketer. För
att få tillstånd behöver man genomgå en utbildning som är godkänd av myndigheten.
UTBILDNINGSKRAV FÖR ATT FÅ TILLSTÅND FÖR ATT SKJUTA RAKETER MED PINNE
Användaren ska ha genomgått någon av MSB godkända utbildningar. En sådan utbildning ska
bland annat innehålla:




Kunskaper om regler kring användning av fyrverkerier. Det vill säga relevanta bestämmelser i
lagen om brandfarliga och explosiva varor, i ordningslagen och i MSB:s föreskrifter.
Tekniska kunskaper om fyrverkerier inklusive skaderisker med fyrverkerier.
Praktiska kunskaper om avfyrning av fyrverkerier inklusive åtgärder vid olyckor, funktionsfel
och andra oväntade fel.
Shulin Nie på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap berättar – Vår uppgift är att
förebygga olyckor men vi ska också utreda konsekvenser av olyckor. Under tiden raketer
med pinne fortfarande är tillåtna har vi vidtagit åtgärder såsom att informera allmänheten
om fara med raketer och hur de ska användas på ett korrekt sätt. Vi har också gjort en
marknadskontroll för att se till raketerna inte är för kraftiga och att de är försedda med
korrekta bruksanvisningar, säger
Ett förbud på raketer med pinne ser också ut att bli verklighet, fortfarande osäkert när det
verkställs. De nya reglerna och beskrivna åtgärderna kommer sannolikt att förbättra
fyrverkerihantering och minska dess negativa konsekvenser.
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Räddningstjänstförbundet konstaterar att många räddningstjänster i landet anser att de
förändrade reglerna kan vara en godtagbar förbättring som kommer att följas upp.
Skulle kommunen trots det förändrade centrala regelverket ändå vilja ha ytterligare
skärpning av de lokala kommunala ordningsföreskrifterna ställer sig
räddningstjänstförbundet bakom ett sånt beslut.
Börje Lindgren
Räddningschef Alingsås/Vårgårda räddningstjänstförbund

Sida 57 av 68

Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2018-06-14

§ 39 2018.020 MN

Remiss från kommunstyrelsen angående regelverk för fyrverkerier (MR
2018-0927)
Ärendebeskrivning

Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) har lämnat en motion med
huvudsakligen följande innehåll:
Att kommunen utreder och genomför att all försäljning pyrotekniska produkter
förbjuds i kommunen, att alla fyrverkerier skall ha polismans tillstånd samt att man
ser över och utvidgar den lokala ordningsstadgan. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har vid sitt sammanträde 2018-03-21 beslutat att remittera ärendet till bland andra
miljöskyddsnämnden.
Beredning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 31 maj lämnat följande yttrande:
Miljöskyddskontorets synpunkter
Fyrverkeriers användning karaktäriseras av mycket korta perioder och under få dagar
om året. Miljöskyddskontoret anser därför att det inte föreligger någon olägenhet för
människors hälsa enligt miljöbalkens mening.
Miljöskyddskontoret anser att det finns en risk för hörselskada eller tinnitus på grund
av de höga ljudnivåer som förekommer av felanvändning av fyrverkerier. Andra
skador kopplade till fyrverkerier förekommer också, dock uppkommer dessa främst
på grund av att medföljande instruktioner inte följts. Risken för skada bör inte
förekomma vid rätt användning.
Under de korta perioder då fyrverkerier avfyras ökar halterna av PM10partiklar(PM10 och PM2,5) i luften. Vid inandning kan de luftburna partiklarna ge
skadliga hälsoeffekter.
Fyrverkeriernas utsläpp av tungmetaller utgör en punktkälla men ger inte något
betydande tillskott till det på årsbasis normala nedfallet av tungmetaller. Användning
och försäljning av andra kemikalier som används i fyrverkerier anses redan vara
reglerade av befintlig lagtext(t.ex. pyroteknikdirektivet 2007/23/EG, POPsförordningen (EG) nr 850/2004) och andra föreskrifter för att skydda hälsa och miljön.
Olika myndigheter som Kemikalieinspektionen och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap har i uppdrag att meddela föreskrifter om kemikalier respektive
hantering av explosiva och pyrotekniska varor, samt att utföra tillsyn.
Miljöskyddskontoret har i egenskap av tillsynsmyndighet inte stöd i miljöbalken och
Justerandes sign
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Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2018-06-14

tillhörande bestämmelser att förbjuda eller begränsa försäljning av pyrotekniska
produkter i kommuner generellt.
Polismyndigheten har tillsyn över att fyrverkerier inte används vid de platser där
förbud råder eller under andra tillfällen än de som är tillåtna i de lokala
ordningsföreskrifterna. Användningen av fyrverkerier är en fråga om allmän ordning
och säkerhet på offentlig plats.
Miljöskyddskontoret har inga synpunkter på om de lokala ordningsföreskrifterna ska
ses över.
Miljöskyddskontoret har inte yttrat sig angående djurskyddet, då djurens hälsa inte
omfattas av miljöbalken. Miljöskyddskontoret har inte heller yttrat sig angående
brandrisk eller brandskada eftersom dessa inte regleras av miljöbalken.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-06-07, § 42.
Beslut

Miljöskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens tredje att-sats
” Att se över och utvidga den lokala ordningsstadgan”, med avseende på hantering
av pyrotekniska produkter.
Miljöskyddsnämnden avlämnar också ett yttrande i enlighet med tjänsteskrivelsen
och dess bilaga.
Expedieras till

KS
Beslutsunderlag
 Underlag för yttrande
 Remiss från KS angående regelverk för fyrverkerier
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Miljöskyddsnämnden

Remiss från kommunstyrelsen angående regelverk för
fyrverkerier
Miljöskyddskontoret är ansvarig för tillsyn över hantering och förvaring av kemiska
produkter inklusive brandfarliga varor i Alingsås kommun. Dessutom har
miljöskyddskontoret tillsynansvar över verksamheter och åtgärder som medför risk
för människors hälsa eller miljö. Miljöskyddskontorets yttrande baseras på den
nationella lagstiftningen samt förordningar och allmänna råd som berör miljö och
hälsoskyddsaspekter. Forskning och andra faktabaserade uppgifter används också
som underlag för kontorets tjänsteutlåtande.
Miljöperspektivet
Miljöpåverkan, tungmetaller

Fyrverkeriernas utsläpp av tungmetaller utgör en punktkälla men på årsbasis utgör
fyrverkeriernas tillskott till det normala nedfallet av tungmetaller inte till någon stor
del. Fyrverkerier innehåller inte arsenik eller kadmium. Däremot kan enstaka
fyrverkerier innehålla blyföreningar, då handlar det främst om äldre produkter.
Kemikalier

Ämnet hexaklorbensen är en kemikalie som har varit förekommande i
fyrverkeripjäser men är idag helt förbjuden inom hela EU. Ämnet kan vara
cancerframkallande, kan orsaka organskador vid upprepad exponering och är farligt
för vattenmiljön, samt ger en miljöpåverkan i form av lokal luftförorening när
fyrverkeripjäserna avfyras. Det är dessutom ett mycket långlivat ämne i miljön och
sprids lätt i naturen. Hexaklorbensen innebär en hälsofara för arbetarna som
tillverkar fyrverkerier innehållande ämnet. Däremot är det ingen risk att
konsumenten ska utsättas för ämnet vid normal hantering.
Kemikalien regleras i EU:s förordning om långlivade organiska föroreningar, (EG) nr
850/2004, POPs-förordningen. Antalet fyrverkerier som innehåller detta ämne har
minskat enligt en inspektion som genomfördes av Kemikalieinspektionen år 2015,
där det endast hittades i 1 av 18 kontrollerade leverantörer. Kemikalieinspektionen
hittade inga otillåtna halter av kvicksilver i de analyserade fyrverkeripjäserna.
Kemikaliekrav i POPs-förordningen. EU:s förordning om långlivade organiska
föroreningar, den så kallade POPs-förordningen (EG) nr 850/2004, förbjuder eller
begränsar tillverkning, användning och spridning av ämnen med särskilt allvarliga
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hälso- och miljöfarliga egenskaper. POPs-förordningen begränsar ämnen både i
kemiska produkter och i varor.
Den som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter eller varor måste
säkerställa att produkten uppfyller de krav som finns i POPs-förordningen. POPsförordningen gäller direkt i alla EU:s medlemsländer. Det betyder att förordningen
inte behöver införas i svensk lagstiftning
Säkerhetsperspektivet
Skadestatistik och sjukvård

Enligt Myndigheten för samhällskydd och beredskap(MSB) rapport om olyckor med
fyrverkerier från 2016 skadas varje år cirka 100 personer så allvarligt av fyrverkerier
att de behöver uppsöka en akutmottagning. Drygt tjugo av dessa har så allvarliga
skador att de behöver läggas in på sjukhus för fortsatt vård. Av dem som vårdas på
sjukhus till följd av fyrverkeriolyckor är nästan 95 procent män och drygt 40 procent
av dem är yngre än 18 år. Skadorna uppkommer främst på grund av att instruktioner
inte följts. Det senaste dödsfallet kopplat till en fyrverkeriolycka rapporterades in år
2013, då en person omkom.
I Sverige ska man ha fyllt 18 år för att få köpa, använda, överlåta och på annat sätt
hantera fyrverkerier. Att sälja eller ge fyrverkeripjäser till personer under 18 år är
också förbjudet. Att bryta åldergränsen eller langa fyrverkerier till minderåriga kan
ge böter eller fängelse.
Alla fyrverkeriartiklar för försäljning till konsumenter måste ha genomgått bedömning
av överensstämmelse med väsentliga säkerhetskrav och villkor för överlåtelse enligt
pyroteknikdirektivet 2007/23/EG samt försetts med CE-märkning innan de får
användas eller säljas i Sverige. Från och med 4 juli 2013 ska fyrverkeriartiklar för
professionella användare vara prövade enligt pyroteknikdirektivet 2007/23/EG och
CE-märkta.
Fyrverkeriartiklar som godkänts av Myndigheten för samhällskydd och
beredskap(MSB) enligt tidigare gällande regler får fortsätta att säljas tills deras
godkännanden löper ut, dock som längst till den 4 juli 2017.
Genom marknadskontroll kontrollerar MSB att endast godkända fyrverkerier säljs i
handeln. Under senare år har MSB varit ute på marknadskontroll på flera platser i
landet under mellandagarnas fyrverkeriförsäljning.
MSB har reviderat föreskriften om hantering av explosiva varor, detta för att
begränsa skador som uppkommer vid användning av pyrotekniska varor. Ändringen
träder i kraft 1 juni 2019.
Olägenhet för människors hälsa
Med olägenhet avses i miljöbalken en störning som enligt medicinsk eller hygienisk
bedömning kan påverka en människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk mening
och som inte är ringa eller helt tillfällig. Det behöver inte vara en störning som
riskerar skada på hälsan, utan även påverkan på välbefinnandet.
En störning ska ha en viss varaktighet för att anses vara en olägenhet för
människors hälsa. Antingen ska störningen pågå under en sammanhängande tid
eller så ska den vara regelbundet eller oregelbundet återkommande. Bedömningen
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av om en störning ska omfattas av begreppet olägenhet ska göras från medicinska
eller hygieniska utgångspunkter
Enligt miljöbalken får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddela de föreskrifter som behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa.
Regeringen får överlåta åt kommunen att meddela sådana föreskrifter.
Föreskrifterna som meddelas av stöd av miljöbalken får inte medföra onödigt tvång
för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet.
Luftkvalitet

Under de korta perioder då fyrverkerier avfyras ökar halterna av partiklar i luften.
Partiklarna som bildas kallas för PM10-partiklar. Som grova partiklar (PM10), räknas
partiklar med en diameter upp till 10 µm. Partiklarna bildas vid slitage av däck, vägar
och bromsar, samt vid förbränning och när gaser från förbränningen
kondenseras(som vid en fyrverkeriexplosion). De grova partiklarna bildas även vid
lagring av gödsel i jordbruket. Vid inandning kan de luftburna partiklarna ge skadliga
hälsoeffekter, och påverka både andningsorgan samt hjärt- och kärlsystemen.
Transportsektorn är den största utsläppskällan av PM10 och svarar för 45 procent av
Sveriges totala utsläpp. Mesta delen (95 procent) kommer från slitage av däck,
vägar och bromsar och resten från förbrukning av bränslen i trafiken.
Buller

Miljöskyddskontoret har inte kännedom av att någon detaljerad utredning om hur
fyrverkerier påverkar människors hälsa med hänsyn till buller har utförts. Höga
ljudnivåer som förekommer vid felanvändning av fyrverkerier kan medföra en risk för
hörselskador eller tinnitus. Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket har
meddelat föreskrifter om buller inom- och utomhus samt för höga ljudnivåer.
Lagstöd
Miljöbalken

Enligt 9 kap 3 § Miljöbalken definieras en olägenhet för människors hälsa enligt
följande, ”avser en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan
påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”.
Enligt 9 kap 12 § får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
även i andra fall än som avses i 10 och 11 §§ meddela de föreskrifter som behövs
till skydd mot olägenheter för människors hälsa. Regeringen får överlåta åt
kommunen att meddela sådana föreskrifter.
I föreskrifter enligt första stycket får anges att verksamheter som kan medföra
olägenheter för människors hälsa inte får bedrivas eller att vissa anläggningar inte
får inrättas utan att kommunen har lämnat tillstånd eller en anmälan har gjorts till
kommunen.
Enligt 9 kap 13 § får kommunala föreskrifter som meddelas till skydd mot
olägenheter för människors hälsa inte medföra onödigt tvång för allmänheten eller
annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet.
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Lokala föreskrifter som reglerar fyrverkerier i Alingsås kommun

17 § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom stadskärnan, (inom Norra
Ringgatan, Västra Ringgatan, Vänersborgsvägen och Stationsgatan), på offentlig
plats inomhus och närmare än 100 meter från Alingsås lasarett (Viktoriagatan,
Oscarsgatan, Södra Ringgatan och Vilovägen).

För miljöskyddskontoret
Fredrik Holmqvist
Miljöskyddsinspektör

Källhänvisning
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftligfraga/fyrverkerier-och-tungmetaller_GN12289
https://ida.msb.se/dokument/infoblad/Fyrverkerier.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/f/fohmfs-201415/
https://www.kemi.se/global/faktablad/faktablad-om-kemikaliekrav-i-popsforordningen.pdf
https://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2015/farre-farligakemikalier-hittades-i-fyrverkerier/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt-explosivt/Fyrverkerier/Fragor--svar/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Sakerhet-hem-fritid/Fyrverkerier/Regler/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Partiklar-PM10utslapp-till-luft/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs1974-152
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2018-06-18

§ 99 2018.055 SBN

Remissvar angående motion angående regelverk för fyrverkerier
Ärendebeskrivning

Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) har lämnat en motion med
huvudsakligen följande innehåll:
Att kommunen utreder och genomför att all försäljning pyrotekniska produkter
förbjuds i kommunen, att alla fyrverkerier skall ha polismans tillstånd samt att man
ser över och utvidgar den lokala ordningsstadgan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde 2018-03-21 beslutat att
remittera ärendet till bland andra samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande
Samhällsbyggnadskontoret prövar tillstånd för användning, förvaring, handel och
överlåtelse samt överföring av explosiva varor inom Sverige. Prövningen görs utifrån
nationell lagstiftning, lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Ansvaret för försäljning, användning och förbud gällande fyrverkerier och pyroteknik
är fördelat mellan staten och kommunen. Det finns vissa möjligheter att på kommunal
nivå begränsa användningen av fyrverkerier och pyrotekniska produkter. En sådan
begränsning måste meddelas i kommunala lokala ordningsföreskrifter, sådana
ordningsföreskrifter beslutas av kommunfullmäktige.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-06-11, § 78.
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget
och överlämnar detta till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Expedieras till

KS
Beslutsunderlag
 Remiss - KS § 46, 2018-03-21, Motion angående regelverk för fyrverkerier - Agneta
Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD)
 Förslag till samhällsbyggnadsnämnden - Remissvar angående motion angående
regelverk för fyrverkerier

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-06-19

§ 47 2018.150 TN

Remissvar angående motion angående regelverk för fyrverkerier
Ärendebeskrivning

Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) har lämnat en motion med
huvudsakligen följande innehåll:
Att kommunen utreder och genomför att all försäljning pyrotekniska produkter
förbjuds i kommunen, att alla fyrverkerier skall ha polismans tillstånd samt att man
ser över och utvidgar den lokala ordningsstadgan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde 2018-03-21 beslutat att
remittera ärendet till bland andra tekniska nämnden.
Tekniska förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadskontoret prövar tillstånd för användning, förvaring, handel och
överlåtelse samt överföring av explosiva varor inom Sverige. Prövningen görs utifrån
nationell lagstiftning, lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Ansvaret för försäljning, användning och förbud gällande fyrverkerier och pyroteknik
är fördelat mellan staten och kommunen. Det finns vissa möjligheter att på kommunal
nivå begränsa användningen av fyrverkerier och pyrotekniska produkter. En sådan
begränsning måste meddelas i kommunala lokala ordningsföreskrifter, sådana
ordningsföreskrifter beslutas av kommunfullmäktige.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-06-12, § 28.
Beslut

Tekniska nämnden antar tekniska kontorets yttrande som sitt eget och överlämnar
detta till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Expedieras till

KS
Beslutsunderlag
 Förslag till tekniska nämnden - Remissvar angående motion angående regelverk för
fyrverkerier
 Remiss - KSau § 46, 2018-03-21, Motion angående regelverk för fyrverkerier Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-03-21

§ 46 2018.079 KS

Motion angående regelverk för fyrverkerier - Agneta Grange Petrusson
(SD) och Boris Jernskiegg (SD)
Ärendebeskrivning

Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) lämnar en motion med
bland annat följande innehåll:
I den lokala ordningsstadgan finns regler för fyrverkerier. Dessa räcker inte.
Trästaden hotas vid stora helger av pyrotekniska produkter som kan antända staden.
I djurskyddslagens 2§, om att djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt
lidande, kan konstateras att pyroteknik inte hör hemma i ett modernt,
djurskyddsfrämjande samhälle.
Personer från krigshärjade länder och med posttraumatiska upplevelser mår inte bra
av fyrverkerier.
När det gäller utsläpp i form av diverse kemikalier och farliga ämnen i naturen ser vi
hur dessa pm10-partiklar ligger som moln över samhället på nyår och påsk. Även om
det idag är färre skadliga ämnen i produkterna än förr, är oron över dess verkningar
påtagligt.
Fler och fler affärer har självmant valt att inte sälja fyrverkerier längre, men
budskapet har tyvärr inte gått hem hos alla.
Vi Sverigedemokrater anser att samhället måste ta större ansvar för hälsa och
välbefinnande.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat att det skall
krävas tillstånd för att skjuta raketer. I mitten av 2019 beräknas de nya reglerna att
träda i kraft.
Vi Sverigedemokrater vill att kommunen utreder och genomför följande:
Att all försäljning av pyrotekniska produkter förbjuds i kommunen.
Att alla fyrverkerier skall ha polismans tillstånd
Att man ser över och utvidgar den lokala ordningsstadgan.
Beslut

Arbetsutskottets beslut:
Ärendet remitteras till miljöskydds-, samhällsbyggnads- och tekniska nämnden, samt
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund.
Expedieras till

MN, SBN, TN, AVRF,

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Page66
1 av
of 168

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-02-28

§ 22 2018.079 KS

Motion angående regelverk för fyrverkerier - Agneta Grange Petrusson
(SD) och Boris Jernskiegg (SD)
Ärendebeskrivning

Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) lämnar en motion med
bland annat följande innehåll:
I den lokala ordningsstadgan finns regler för fyrverkerier. Dessa räcker inte.
Trästaden hotas vid stora helger av pyrotekniska produkter som kan antända staden.
I djurskyddslagens 2§, om att djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt
lidande, kan konstateras att pyroteknik inte hör hemma i ett modernt,
djurskyddsfrämjande samhälle.
Personer från krigshärjade länder och med posttraumatiska upplevelser mår inte bra
av fyrverkerier.
När det gäller utsläpp i form av diverse kemikalier och farliga ämnen i naturen ser vi
hur dessa pm10-partiklar ligger som moln över samhället på nyår och påsk. Även om
det idag är färre skadliga ämnen i produkterna än förr, är oron över dess verkningar
påtagligt.
Fler och fler affärer har självmant valt att inte sälja fyrverkerier längre, men
budskapet har tyvärr inte gått hem hos alla.
Vi Sverigedemokrater anser att samhället måste ta större ansvar för hälsa och
välbefinnande.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat att det skall
krävas tillstånd för att skjuta raketer. I mitten av 2019 beräknas de nya reglerna att
träda i kraft.
Vi Sverigedemokrater vill att kommunen utreder och genomför följande:
Att all försäljning av pyrotekniska produkter förbjuds i kommunen.
Att alla fyrverkerier skall ha polismans tillstånd
Att man ser över och utvidgar den lokala ordningsstadgan.
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till

KS
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Alingsås 2018-02-11

Motion fyrverkerier
I den lokala ordningsstadgan finns regler för fyrverkerier. Dessa räcker inte.
Trästaden hotas vid stora helger av pyrotekniska produkter som kan antända staden. Varje gång det
varit helger med fyrverkerier kan man läsa om nerbrunna skolor, lador och boningshus runt om i
landet. Detta kan ske även i Alingsås.
I djurskyddslagens 2§, om att djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande, kan
konstateras att pyroteknik inte hör hemma i ett modernt, djurskyddsfrämjande samhälle.
Inte nog med att våra husdjur lider och tvingas till medicinering, vilda djur får panik och skräms
oerhört runt om i kommunen.
Alla har vi läst om hästar som dött på hemska sätt och andra djur som farit illa. Även människor
skadas och dör av fyrverkerier. (Ca 300 skadade per år.)
Personer från krigshärjade länder och med posttraumatiska upplevelser mår inte bra av fyrverkerier.
När det gäller utsläpp i form av diverse kemikalier och farliga ämnen i naturen ser vi hur dessa pm10partiklar ligger som moln över samhället på nyår och påsk. Även om det idag är färre skadliga ämnen
i produkterna än förr, är oron över dess verkningar påtagligt. De metaller som förekommer är
Vanadin, Krom, Nickel, Strontium, Titan, Mangan, Molybden, Koppar, Kobolt och Kadmium. Även
Arsenik förekommer.
Fler och fler affärer har självmant valt att inte sälja fyrverkerier längre, men budskapet har tyvärr inte
gått hem hos alla.
Vi Sverigedemokrater anser att samhället måste ta större ansvar för hälsa och välbefinnande.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat att det skall krävas tillstånd för att
skjuta raketer. I mitten av 2019 beräknas de nya reglerna att träda i kraft.

Vi Sverigedemokrater vill att kommunen utreder och genomför följande;
Att all försäljning av pyrotekniska produkter förbjuds i kommunen.
Att alla fyrverkerier skall ha polismans tillstånd
Att man ser över och utvidgar den lokala ordningsstadgan.

Agneta Grange Petrusson, SD Alingsås
Boris Jernskiegg, SD Alingsås
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