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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun har EY genomfört en
granskning av intern kontroll vid attest och fakturahantering. Syftet med granskningen har varit
att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att ekonomiska transaktioner kontrolleras och attesteras i enlighet med attestreglementet och god redovisningssed. Därtill har granskningen
syftat till att bedöma om det finns riktlinjer och rutiner avseende hur avtal utformas och undertecknas.
Granskningen visar att kommunfullmäktige antagit ett attestreglemente. Kommunstyrelsen har
utifrån attestreglementet utarbetat tillämpningsanvisningar till reglementet. Attestreglementet
och tillämpningsanvisningarna innehåller riktlinjer och anvisningar avseende hur arbetet med
attestering ska genomföras. I granskningen framgår att attestreglementet och tillämpningsanvisningarna innehåller hänvisningar till tidigare aktuell lagstiftning.
I granskningen framgår att kommunledningskontoret utarbetat en attestlista. Attestlistan beskriver vilka medarbetare vid kommunledningskontoret som har mandat att beslutsattestera
och godkänna ekonomiska transaktioner. Attestlistan reviderades vid 24 tillfällen under 2018.
Enligt attestreglementet ansvarar kommunstyrelsen för att genomföra uppföljning avseende
anvisningarna i reglementet. Granskningen visar att den uppföljning som sker utifrån reglementet är kontroll av formalia och avser inte hela attestantkontrollen utifrån attestreglementet.
Stickprovsgranskningen visar att samtliga 30 ekonomiska transaktioner attesterats i enlighet
med aktuella attestlistor. Vidare visar stickprovsgranskningen att korrekt belopp är utbetalt i
enlighet med samtliga fakturor samt att samtliga objekt fakturorna avser är rörelsegilla. De
noteringar som framgår av stickprovsgranskningen avser pris enligt avtal samt fakturornas utformning enligt mervärdesskattelagen.
Granskningen visar att det inte återfinns en teknisk beloppsbegränsning i fakturahanteringssystemet kopplat till olika attestroller. Detta innebär att det inte finns tekniska begränsningar
avseende hur högt belopp en attestant kan attestera. Enligt uppgift ska det dock i fakturahanteringssystemet vara angivet olika beloppsbegränsningar.
De avtal kommunen ingår ska tecknas utifrån delegationsordningen. Vad gäller inköps- och
upphandlingsrelaterade avtal finns mallar för hur avtalen ska utformas. Av granskningen framgår dock att det inte finns rutiner eller riktlinjer som beskriver hur övriga avtal ska utformas,
exempelvis samverkans-, sponsring-, reklam- och marknadsföringsavtal.
Utifrån granskningens identifierade förbättringsområden rekommenderar vi kommunstyrelsen
att:
• Kommunstyrelsen bör tillse att attestreglementet med tillhörande anvisningar revideras vad
gäller hänvisning till aktuell lagstiftning.
• Kommunstyrelsen bör utveckla uppföljningen och kontrollen utifrån attestreglementet till att
avse hela attestantkontrollen.
• Kommunstyrelsen bör se över möjligheten att införa beloppsbegränsningar för olika attestroller.
• Kommunstyrelsen bör tillse att samtliga avtal där kommunen är en part kvalitetssäkras innan avtalen ingås.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna har utifrån årets risk- och väsentlighetsanalys bedömt att det
är väsentligt att genomföra en granskning av intern kontroll vid attest och fakturahantering.
Bakgrunden till granskningen beskrivs närmare i bilaga 1.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att ekonomiska transaktioner kontrolleras och attesteras i enlighet med attestreglementet och god redovisningssed.
Därtill syftar granskningen till att bedöma om det finns riktlinjer och rutiner avseende hur avtal
utformas och undertecknas.
Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor:
• Har kommunstyrelsen utarbetat ändamålsenliga rutiner, riktlinjer och förteckningar avseende kontroll och attestering av ekonomiska transaktioner?
• Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig organisation för kontroll och attestering
av ekonomiska transaktioner?
• Har kommunstyrelsen säkerställt att ekonomiska transaktioner kontrolleras och attesteras i
enlighet med attestreglementet och god redovisningssed?
• Har kommunstyrelsen utarbetat rutiner och riktlinjer avseende hur avtal ska utformas och
undertecknas?
1.3. Avgränsningar
Granskningen avgränsas till att avse ekonomisk transaktioner från kommunen såsom exempelvis leverantörsfakturor, löner, arvoden, reseräkningar och andra personalkostnader. Interna
transaktioner och inbetalningar såsom till exempel internfakturor, interna kostnadsfördelningar
och inbetalning av avgifter utifrån taxa omfattas inte av granskningen.
1.4. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna för denna granskning framgår av bilaga 2.
1.5. Metod och genomförande
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer samt stickprov. Källförteckning framgår av bilaga 3. Inom ramen för granskningen har ett stickprov om totalt 30 ekonomiska transaktioner kontrollerats. Syftet med stickprovsgranskningen är att bedöma följsamheten mot attestreglementet och god redovisningssed.
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2. Grundläggande begrepp avseende attestering
I de kommande avsnitten i rapporten används vissa begrepp som förklaras närmare nedan.
Begrepp

Förklaring

Attest

Med attest avses att intyga att en kontroll är utförd med eller
utan anmärkning.

Attestant

Attestant är den person som skriftligt eller elektroniskt intygar
att en kontroll utförts med eller utan anmärkning.

Attestlista

En attestlista beskriver vilka personer som är attestanter. Det
kan finnas olika typer av attestanter, exempelvis godkännare
och beslutsattestant.

Ekonomisk transaktion

Med ekonomisk transaktion avses en transaktion som bokförs i
kommunens redovisningssystem enligt lagen om kommunal
bokföring och redovisning samt god redovisningssed. Det kan
exempelvis avse inköp och utbetalningar.

God redovisningssed

All bokföring i kommunal sektor ska genomföras utifrån god redovisningssed. Detta innebär inte enbart att den ska följa lagar
och regler utan även skötas enligt vedertagen praxis i branschen. Exempelvis utfärdar Rådet för Kommunal Redovisning
(RKR) och Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) rekommendationer som en kommun bör följa.

Kontering

Med kontering avses att en faktura kostnadsförs på korrekt
konto.

Rörelsegill kostnad

En rörelsegill kostnad ska kunna härledas till den verksamhet
som bedrivs. Exempelvis kan undervisningsmaterial till en skola
anses rörelsegillt.
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3. Intern kontroll vid attest och fakturahantering
3.1. Rutiner, riktlinjer och förteckningar
De rutiner, riktlinjer och förteckningar som reglerar kontroll och attestering av ekonomiska
transaktioner är attestreglementet, tillämpningsanvisningar, eventuella ytterligare verksamhetsspecifika tillämpningsanvisningar och respektive förvaltnings attestlista. Anvisningarna beskrivs nämnare nedan:

Figur: Regler för kontroll och attestering samt beslutsinstans.

3.1.1. Attestreglemente
Kommunfullmäktige antog i december 2010 det nuvarande attestreglementet. Syftet med attestreglementet är att säkerställa en rättvisande redovisning och att motverka att oegentligheter förekommer. Attestreglementet innehåller anvisningar inom områden ansvar, kontroller,
kontrollernas utformning och utförande, kontrollordning, kontrollansvariga och incidenthantering.
Enligt attestreglementet ansvarar kommunfullmäktige för att anta reglementet. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av reglerna samt för att utfärda för
kommunen gemensamma tillämpningsanvisningar. Vidare framgår att ekonomiavdelningen
vid kommunledningskontoret (KLK) ansvarar för att vid behov ta initiativ till förändringar av
attestreglementet och lämna förslag till kommunstyrelsen.
Kommunens nämnder ansvarar enligt reglementet för att attestreglementet och tillämpningsanvisningarna efterlevs. Därtill kan nämnderna vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar inom sina verksamhetsområden.
Förvaltningscheferna ska enligt attestreglementet tillse att kontrollansvariga1 är informerade
om aktuella anvisningar. Förvaltningschefen kan även vid behov ta fram ytterligare tillämpningsanvisningar för sina respektive verksamhetsområden. Vidare ska förvaltningschefen årligen utse attestanter. Verksamhetsansvariga chefer ansvarar för att attestreglementet efterlevs i verksamheterna.
Dokumentstudier av attestreglementet visar att det i enstaka avsnitt hänvisas till lagen om
kommunal redovisning. Lagen om kommunal redovisning ersattes den 1 januari 2019 av lagen
om kommunal bokföring och redovisning.

1

Kontrollansvariga är de attestanter som framgår i attestlistan vilket beskrivs närmare nedan.
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3.1.2. Tillämpningsanvisningar
Kommunstyrelsen antog i november 2010 tillämpningsanvisningar till attestreglementet. Syftet
med tillämpningsanvisningarna är att säkerställa en god kontroll av alla ekonomiska transaktioner. Detta för att förhindra avsiktliga eller oavsiktliga fel vid hantering av kommunens tillgångar och skulder samt att bidra till en rättvisande redovisning.
Enligt tillämpningsanvisningarna är huvudregeln att ingen enskild medarbetare ensam hanterar en transaktion i alla led. Tillämpningsanvisningarna innehåller de regler som framgår i attestreglementet men med närmare anvisningar avseende varje enskild regel. Exempelvis tydliggör tillämpningsanvisningarna att kommunstyrelsens ansvar för övergripande uppföljning
och utvärdering innebär att kommunstyrelsen löpande i samband med internkontrollarbetet
ska genomföra uppföljning och utvärdering utifrån attestreglementet.
3.1.3. Ytterligare tillämpningsanvisningar och attestlista
Kommunstyrelsen eller kommundirektören har inte utfärdat ytterligare tillämpningsanvisningar
för kommunledningskontoret. Vid intervju framgår att det inte finns ett behov av att utfärda
ytterligare anvisningar. Däremot finns en attestlista som är reviderad i januari 2019. Attestlistan
anger vilken medarbetare som har rätt att attestera ekonomiska transaktioner kopplade till
olika konton samt per verksamhetsområde. De olika attestantroller som återfinns i attestlistan
är beslutsattestant, ersättare och godkännare. Enligt attestreglementet ansvarar respektive
förvaltningschef för att attestlistan revideras vid förändringar. Under 2018 reviderades kommunledningskontorets attestlista vid 24 tillfällen.
Vid dokumentstudier av attestreglementet och tillämpningsanvisningarna framgår att dokumenten omfattar totalt cirka 15 sidor. I syfte att förenkla anvisningarna återfinns ”Attestreglementet i korthet”. Attestreglementet i korthet beskriver på en övergripande nivå de regler och
anvisningar som framgår i attestreglementet och tillämpningsanvisningarna.
3.2. Organisation för kontroll och attestering
3.2.1. Organisation, roller och ansvar
Enligt attestreglementet ska det för alla ekonomiska transaktioner finnas en godkännare och
en beslutsattestant. Godkännaren ansvarar för att nedanstående kontroller i tillämpliga fall genomförs:
• Prestation och kvalitet: Kontroll att varan eller tjänsten har mottagits eller levererat samt
håller den avtalade kvaliteten.
• Pris och villkor: Kontroll av pris-, betalnings- och leveransvillkor mot avtal, beställning, taxa,
bidragsregler eller motsvarande.
• Beställning: Inköp i enlighet med inköpspolicy och ramavtal.
• Beslut: Kontroll att behöriga beslut finns och att medel finns budgeterat.
• Behörighet: Kontroll att nödvändiga kontrollmoment har utförts av behöriga personer.
• Kontering: Kontroll att konteringen är korrekt.
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• Formalia: Kontroll att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god redovisningssed
Beslutsattestanten har enligt attestreglementet det övergripande ansvaret för den ekonomiska
transaktionen. Genom att beslutsattestanten attesterar transaktionen intygar attestanten att
ovanstående kontroller är utförda. Beslutsattestanten ska även kontrollera att konteringen är
korrekt med rätt redovisningsperiod samt att utgiften är förenlig med verksamheten (rörelsegill)
och att budgetmedel finns tillgängliga. Vid intervju framgår att det genomförts ett arbete med
att begränsa antalet medarbetare som har rätt att attestera vid kommunledningskontoret. Syftet med begränsningen är att minska risken för eventuella felaktigheter.
I kommunledningskontorets attestlista framgår utsedda beslutsattestanter, ersättare och godkännare. Vid intervju framgår det inte finns beloppsbegränsningar kopplat till olika attestroller
vilket uppges vara ett utvecklingsområde. Detta innebär att det inte finns tekniska begränsningar i fakturahanteringssystemet avseende hur högt belopp en godkännare eller beslutsattestant kan attestera. Vid intervju framgår att en teknisk beloppsbegränsning i fakturahanteringssystemet skulle bidra till att utveckla den interna kontrollen inom ramen för ekonomiområdet. Enligt uppgift finns dock i fakturahanteringssystemet beloppsgränser angivna för att förhindra eventuella misstag.
Den medarbetare som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska enligt attestreglementet ha
tillräcklig kompetens för uppgiften. Enligt uppgift ansvarar förvaltningsekonom vid kommunledningskontoret för utbildning och handledning för nya attestanter. Nyanställda medarbetare som
är attestanter erhåller enligt uppgift en kortare utbildning av förvaltningsekonom. Vid dessa
tillfällen presenterar förvaltningsekonomen attestreglementet samt fakturahanteringssystemet
där attesteringen genomförs.
3.2.2. Uppföljning och kontroll utifrån attestreglementet
Enligt tillämpningsanvisningarna till attestreglementet ska kommunstyrelsen löpande i samband med internkontrollarbetet genomföra uppföljning avseende anvisningarna i reglementet.
Vid intervju framgår att de kontroller som genomförs avseende attestering och ekonomi är de
som återfinns i kommunstyrelsens internkontrollplan:
• Kontroll om leasingavtal är korrekt redovisade och attesterade.
• Kontroll om rätt moms bokförts.
• Kontroll om underlag avseende representation är korrekt.
• Kontroll av leverantörsfakturor.
Av kommunstyrelsens delårsbokslut per augusti 2018 framgår att ovanstående kontroller genomförts samt att kommunledningskontoret inte identifierat områden som kräver omedelbar
åtgärd. Vid intervju framgår dock att de kontroller som genomförs är kontroll av formalia och
skulle kunna utvecklas till att inkludera hela attestantkontrollen. Detta avser exempelvis kontroller av om kommunen erhållit aktuella varor samt om varor och tjänster erhålls utifrån aktuella avtalsvillkor.
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3.3. Stickprov av ekonomiska transaktioner
Urvalet av stickprov har genomförts genom att välja ut totalt 30 transaktioner som genomförts
vid kommunledningskontoret under perioden januari-november 2018. Urvalet har utformats för
att skapa en blandning av olika typer av transaktioner samt för att inkludera både beloppsmässigt större och mindre sådana.
Stickprovsgranskningen har utförts genom att kontrollera om attesteringen av transaktionerna
genomförts utifrån aktuella attestlistor vid kommunledningskontoret. Sammanfattningsvis har
nedanstående kontroller genomförts avseende respektive stickprov:
• Om korrekt belopp är utbetalt utifrån faktura.
• Om transaktionen är korrekt attesterad utifrån attestlista.
• Om priset på fakturan är i enlighet med avtal eller offert.
• Om objektet fakturan avser är rörelsegill.
• Om fakturan är utformad enligt mervärdesskattelagen.
•

Datum för utfärdande.

•

Löpnummer eller liknande.

•

Säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt.

•

Mervärdesskattebelopp (moms).

Nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. I bilaga fyra presenteras resultatet av
stickprovsgranskningen i tabellform.
3.3.1. Resultat av stickprovsgranskning
Av stickprovsgranskningen framgår att korrekt belopp är utbetalt i enlighet med samtliga fakturor. Därtill visar stickprovsgranskningen att samtliga stickprov attesterats i enlighet med aktuella attestlistor samt att beloppen är rörelsegilla. De noteringar som framgår av stickprovsgranskningen avser pris enligt avtal samt fakturautformning enligt mervärdesskattelag. Noteringarna förklaras närmare nedan.
• Pris enligt avtal:
•

Två stickprov avser konsultkostnader där aktuellt avtal för perioden saknas.

•

Ett stickprov avser köp av IT-licenser. Av erhållet avtal framgår inte om priset för ITlicenser är enligt avtal.

•

Ett stickprov avser telefonitjänster. Av erhållet avtal framgår inte om kostnader för utlandssamtalen är enligt avtal.

•

Ett stickprov avser städtjänster. I avtal hänvisas till prisbilaga som ej återfinns i de bilagor vi erhållit.

•

Ett stickprov avser försäkringsmäklare. De avtal vi erhållit avser annan försäkringsmäklare.

•

Ett stickprov avser företagshälsovård. Av fakturan framgår namn på personal hos aktuell aktör men inte personalkategori utifrån avtal varpå det inte är möjligt att bedöma
om priser är enligt avtal.
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•

Ett stickprov avser annons i lokaltidning. Vi har inte erhållit avtal eller offert som verifierar pris enligt faktura.

• Faktura enligt mervärdesskattelag:
•

För två stickprov framgår inte säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt på fakturan.

3.4. Rutiner och riktlinjer avseende avtal
Delegationsordningen reglerar vem som har mandat att teckna olika former av avtal. Av delegationsordningen framgår exempelvis vem som har mandat att teckna avtal inom ekonomirespektive personalavdelningens ansvarsområde samt avtal inom enheten för juridik, kansli
och upphandling.
Vid intervju framgår att det inte finns rutiner och riktlinjer avseende hur avtal ska utformas.
Upphandlingsenheten vid kommunledningskontoret har utarbetat mallar för inköps- och upphandlingsrelaterade avtal. Liknande mallar finns dock inte för exempelvis samverkans-, sponsring-, reklam- och marknadsföringsavtal.
Respektive medarbetare som ingår ett avtal ansvarar för att det tecknas enligt delegationsordningen. Vid eventuella oklarheter ansvarar medarbetaren för att exempelvis kontakta enheten
för juridik, kansli och upphandling för stöd. Vidare framgår att inköps- och upphandlingsrelaterade avtal ska samlas i kommunens avtalsdatabas. Det finns inga anvisningar som anger att
andra former av avtal ska samlas på ett liknande sätt. Detta innebär att det inte finns en samlad
bild avseende vilka eventuella avtal kommunen tecknat och där kommunen är en part.
3.5. Vår bedömning
Enligt attestreglementet ansvarar kommunfullmäktige för att anta reglementet och kommunstyrelsen för att utarbeta tillämpningsanvisningar. Granskningen visar att kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen antagit attestreglemente respektive tillämpningsanvisningar. Därtill visar granskningen att det finns en attestlista vid kommunledningskontoret. Vår bedömning är
att kommunstyrelsen utarbetat ändamålsenliga rutiner, riktlinjer och förteckningar avseende
kontroll och attestering av ekonomiska transaktioner. Vi noterar dock att det i attestreglementet
i vissa avsnitt hänvisas till lagen om kommunal redovisning. Lagen om kommunal redovisning
ersattes den 1 januari 2019 av lagen om kommunal bokföring och redovisning. Mot bakgrund
av detta är vår bedömning att kommunstyrelsen bör tillse att attestreglementet med tillhörande
anvisningar revideras vad gäller hänvisning till aktuell lagstiftning.
Av attestreglementet framgår att det för alla ekonomiska transaktioner som ska attesteras ska
finnas två attestroller, beslutsattestant och godkännare. Granskningen visar att kommunledningskontoret upprättat en attestlista som beskriver vilka medarbetare vid förvaltningen som
är beslutsattestanter och godkännare. Attestlistan reviderades vid 24 tillfällen under 2018. Vår
bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig organisation för kontroll och
attestering av ekonomiska transaktioner.
Enligt attestreglementet ansvarar kommunstyrelsen för att genomföra uppföljning avseende
anvisningarna i reglementet. Vi noterar att den uppföljning och kontroll som sker avseende
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attestering är kontroll av formalia, exempelvis om leasingavtal är korrekt redovisade och attesterade. Enligt vår bedömning bör kommunstyrelsen utveckla uppföljningen och kontrollen avseende attestering till att avse hela attestantkontrollen, från att varan mottas till att kontering
genomförs. Detta skulle enligt vår mening bidra till att utveckla den interna kontrollen samt
uppföljningen av anvisningarna i attestreglementet.
Stickprovsgranskningen visar att samtliga 30 ekonomiska transaktioner attesterats i enlighet
med aktuella attestlistor. Vidare visar stickprovsgranskningen att korrekt belopp är utbetalt i
enlighet med samtliga fakturor samt att samtliga objekt fakturorna avser är rörelsegilla. De
noteringar som framgår av stickprovsgranskningen avser pris enligt avtal samt fakturornas utformning enligt mervärdesskattelagen. Enligt vår bedömning har kommunstyrelsen säkerställt
att ekonomiska transaktioner kontrolleras och attesteras i enlighet med attestreglementet.
Av attestreglementet framgår att godkännaren vid attestering ska kontrollera att utgiften är
förenlig med verksamheten. Därtill ska beslutsattestanten kontrollera att budgetmedel finns
tillgängliga för den ekonomiska transaktionen. Granskningen visar att det inte återfinns en teknisk beloppsbegränsning i fakturahanteringssystemet kopplat till olika attestroller. Detta innebär att det inte finns tekniska begränsningar avseende hur högt belopp en attestant kan attestera. Enligt uppgift ska det dock i fakturahanteringssystemet vara angivet olika beloppsbegränsningar. Vår bedömning är att kommunstyrelsen bör se över möjligheten att införa tekniska beloppsbegränsningar för olika attestroller i fakturahanteringssystemet. Enligt vår mening kan tekniska beloppsbegränsningar bidra till att utveckla den interna kontrollen och
minska risken för eventuella felaktigheter.
De avtal kommunen ingår ska tecknas utifrån delegationsordningen. Vad gäller inköps- och
upphandlingsrelaterade avtal finns mallar för hur avtalen ska utformas. Av granskningen framgår dock att det inte finns rutiner eller riktlinjer som beskriver hur övriga avtal ska utformas,
exempelvis samverkans-, sponsring-, reklam- och marknadsföringsavtal. Enligt vår bedömning
bör kommunstyrelsen tillse att samtliga avtal där kommunen är en part kvalitetssäkras innan
avtalen ingås. Detta för att minska risken att avtalen innehåller åtaganden som är negativa för
kommunen som avtalspart. En sådan kvalitetssäkring skulle exempelvis kunna genomföras av
kommunens jurister.
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4. Samlad bedömning
4.1. Slutsatser
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande slutsats att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställt att ekonomiska transaktioner kontrolleras
och attesteras i enlighet med attestreglementet och god redovisningssed. Därtill är vår slutsats
att det inte finns riktlinjer och rutiner avseende hur avtal ska utformas. Vi bedömer att det finns
utvecklingsområden avseende att revidera attestreglementet med tillhörande anvisningar, utveckla uppföljningen och kontrollen utifrån attestreglementet, se över möjligheten att införa
beloppsbegränsningar samt att kvalitetssäkra avtal. Detta för att säkerställa en tillfredställande
ledning, styrning, uppföljning och kontroll samt rättvisande redovisning.
4.2. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor

Svar på revisionsfrågorna

Har kommunstyrelsen utarbetat ändamålsenliga rutiner, riktlinjer och förteckningar avseende kontroll
och attestering av ekonomiska transaktioner?

Ja. Granskningen visar att kommunstyrelsen utifrån kommunfullmäktiges attestreglemente utarbetat tillämpningsanvisningar till reglementet. Därtill har kommunledningskontoret utarbetat en attestlista som återkommande under 2018
reviderats.

Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig
organisation för kontroll och
attestering av ekonomiska
transaktioner?

Ja. Av granskningen framgår att det finns en attestlista vid
kommunledningskontoret som beskriver vilka som är beslutsattestanter, ersättare och godkännare i enlighet med attestreglementet. Attestlistan reviderades vid 24 tillfällen under
2018.

Vi noterar att det i reglementet i vissa avsnitt hänvisas till lagen om kommunal redovisning. Lagen om kommunal redovisning ersattes den 1 januari 2019 av lagen om kommunal
bokföring och redovisning.

Enligt attestreglementet ansvarar kommunstyrelsen för att
genomföra uppföljning avseende anvisningarna i reglementet. Granskningen visar att den uppföljning och kontroll som
sker utifrån attestreglementet avser kontroll av formalia och
inte hela attestantkontrollen.
Har kommunstyrelsen säkerställt att ekonomiska
transaktioner kontrolleras
och attesteras i enlighet
med attestreglementet och
god redovisningssed?

Ja. Stickprovsgranskningen visar att samtliga 30 ekonomiska transaktioner attesterats i enlighet med aktuella attestlistor. De noteringar som framgår av stickprovsgranskningen
avser pris enligt avtal samt fakturornas utformning enligt mervärdesskattelagen.
Enligt attestreglementet ska godkännaren kontrollera att utgiften är förenlig med verksamheten. Beslutsattestanten ska
kontrollera om medel finns budgeterat för den ekonomiska
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transaktionen. Granskningen visar att det inte återfinns tekniska beloppsbegränsningar i fakturahanteringssystemet
kopplat till olika attestroller. Detta innebär att det inte finns
tekniska begränsningar i fakturahanteringssystemet avseende hur högt belopp en attestant kan attestera.
Har kommunstyrelsen utarbetat rutiner och riktlinjer
avseende hur avtal ska utformas och undertecknas?

Delvis. Granskningen visar att det inte finns rutiner och riktlinjer avseende hur avtal ska utformas annat än för inköpsoch upphandlingsrelaterade avtal. De finns exempelvis inga
rutiner och riktlinjer som beskriver hur samverkans-, sponsring, reklam- och marknadsföringsavtal ska utformas. Vidare
visar granskningen att samtliga avtal ska undertecknas i enlighet med delegationsordningen.

4.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer
Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden. Rekommendationer lämnas
då revisorerna iakttagit brister inom ramen för granskningen. Rekommendationerna syftar till
att utveckla och förbättra verksamheten. Revisionen följer kontinuerligt upp vilka åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit för att åtgärda givna rekommendationer. Vi rekommenderar att:
• Kommunstyrelsen bör tillse att attestreglementet med tillhörande anvisningar revideras vad
gäller hänvisning till aktuell lagstiftning.
• Kommunstyrelsen bör utveckla uppföljningen och kontrollen utifrån attestreglementet till att
avse hela attestantkontrollen.
• Kommunstyrelsen bör se över möjligheten att införa beloppsbegränsningar för olika attestroller.
• Kommunstyrelsen bör tillse att samtliga avtal där kommunen är en part kvalitetssäkras innan avtalen ingås.

Göteborg den 12 mars 2019

Ludwig Reismer

Björn Hulthén

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Auktoriserad revisor

Liselott Daun
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
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Bilaga 1: Bakgrund till granskningen
Kommunfullmäktige antog i december 2010 nuvarande attestreglemente för Alingsås kommun. Syftet med attestreglementet är att säkerställa en rättvisande redovisning samt att motverka att inga oegentligheter förekommer. Attestreglementet är en del av internkontrollarbetet
och omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner2.
Enligt attestreglementet är kommunstyrelsen ansvarig för övergripande uppföljning och utvärdering av reglerna i reglementet. Därtill ska kommunstyrelsen utfärda gemensamma tillämpningsanvisningar utifrån reglementet. Kommunstyrelsen godkände i november 2010 de nuvarande tillämpningsanvisningarna till attestreglementet.
Av attestreglementet framgår att nedanstående kontrollåtgärder ska tillämpas vid en ekonomisk transaktion:
• Presentation och kvalitet – kontroll av att varan eller tjänsten har mottagits samt uppfyller
adekvat avtalad kvalitet.
• Pris och villkor – kontroll av pris, betalnings- och leveransvillkor mot avtal, beställning, taxa,
bidragsregler eller motsvarande.
• Beställning – kontroll om inköp är i enlighet med inköpspolicy eller ramavtal.
• Beslut – kontroll att behöriga beslut finns och att medel finns budgeterat.
• Behörighet – kontroll att nödvändiga kontrollmoment har utförts av behöriga personer.
• Kontering – kontroll att konteringen är korrekt.
• Formalia – kontroll att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god redovisningssed.
Av reglementet framgår att vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ett ändamålsenligt
sätt. Därtill ska kontrollåtgärderna vara anpassade till den ekonomiska transaktionens art så
att kontrollkostnaden är i rimlig proportion till riskerna. Vidare ska respektive nämnd utse kontrollansvariga samt ersättare för dessa. Kontrollansvaret ska knytas till en person eller befattning med angivande om eventuella begränsningar. Varje nämnd ska enligt attestreglementet
upprätta och hålla förteckningar över kontrollansvariga aktuella.
Kommunrevisionen har utifrån årets väsentlighets- och riskanalys bedömt att det är väsentligt
att granska om kommunstyrelsen vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att ekonomiska transaktioner kontrolleras och attesteras i enlighet med attestreglementet och god
redovisningssed. I God revisionssed framkommer de grunder som revisorerna använder när
de bedömer ansvarstagande i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna
granskning är bland annat risken för bristande ledning, styrning, uppföljning och kontroll samt
ej rättvisande redovisning.

2

Med ekonomisk transaktion avses transaktioner som bokförs i kommunens redovisningssystem enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.
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Bilaga 2: Revisionskriterier
Kommunallagen
Enligt kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredställande sätt.
Attestreglemente och tillhörande anvisningar
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har utarbetat attestreglemente respektive tillämpningsanvisningar till reglementet. Attestreglementet och tillämpningsanvisningarna beskriver
exempelvis vilka kontroller som ska genomföras, ansvar, kontrollordning och uppföljning. I
avsnitt 3.1 beskrivs reglementet och anvisningarna närmare.
Attestlistor
Respektive förvaltning ska minst vid ett tillfälle årligen utarbeta attestlistor som beskriver vilka
medarbetare som är beslutsattestanter, ersättare och godkännare. Av attestlistorna framgår
vem som har mandat att attestera konton och verksamheter.
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Bilaga 3: Källförteckning
Intervjuer
•

Gruppintervju med tidigare ekonomidirektör, controller och enhetschef vid redovisningsenheten på kommunledningskontoret. 2018-10-30.

Dokumentförteckning
•

Attestlistor, 2018-01-05, 2018-01-08, 2018-01-15, 2018-01-30, 2018-03-09, 2018-03-20,
2018-05-02, 2018-06-05, 2018-06-13, 2018-06-14, 2018-06-21, 2018-07-06, 2018-07-09,
2018-08-20, 2018-08-27, 2018-10-01, 2018-10-18, 2018-11-08, 2018-11-09, 2018-11-30,
2018-12-11 och 2019-01-14.

•

Attestreglemente för Alingsås kommun, 2010-12-15.

•

Attestreglemente i korthet.

•

Bekräftelse på betalningar, beslutsattester och godkännare, avtal, offerter, fakturor med
mera kopplat till kontona 41900, 55300, 56300, 60100, 61300, 68100, 68500, 72200,
73100, 74300, 74500, 74900, 76100 samt 76500.

•

Delegationsförteckning för kommunstyrelsen.

•

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Alingsås kommun, 2010-11-22.

•

Kommunstyrelsens flerårsstrategi 2018-2020.
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Bilaga 4: Resultat av stickprovsgranskning
Stickprov

Korrekt
belopp utifrån faktura

Korrekt
attestering

Pris enligt
avtal

Rörelsegill

Fakturautformning enligt
mervärdeslag

1

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

2

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

3

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

5

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

6

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

7

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

8

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

9

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

10

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

11

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

12

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

13

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

14

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

15

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

16

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

17

Ja

Ja

-

Ja

Ja

18

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

19

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

20

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

21

Ja

Ja

-

Ja

Ja
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22

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

23

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

24

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

25

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

26

Ja

Ja

-

Ja

Ja

27

Ja

Ja

-

Ja

Ja

28

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

29

Ja

Ja

-

Ja

Ja

30

Ja

Ja

-

Ja

Ja

Förklaring: Grön (ingen notering), gul (går ej att bedöma) och röd (notering).
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun har EY genomfört en
granskning av bygglovsprocessen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig bygglovsprocess, det vill säga i enlighet
med lagar, regler och fastställda mål. Därtill granskningen syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en likvärdig och rättssäker bedömning av bygglovsärenden.
Granskningen visar att samhällsbyggnadsnämnden inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig
bygglovsprocess. Nämnden har därtill flera utvecklingsområden för att kunna säkerställa en
likvärdig och rättssäker bedömning av bygglovsärenden samt systematisk uppföljning av verksamhetens kvalitet.
Av granskningen framkommer att det råder en ansträngd arbetssituation inom bygglovsverksamheten. Som stöd för handläggningen av bygglov finns det en processbeskrivning och i viss
utsträckning mallar och stöddokument. Granskningen visar dock att stödet för både handläggning och rådgivning kan utvecklas, t.ex. genom checklistor och rutiner. Granskningen visar
vidare att kvalitetssäkring av bygglovsprocessen är ett utvecklingsområde. Det genomförs
ingen systematisk kvalitetssäkring i form av exempelvis egenkontroller eller kollegial granskning av delegationsärenden. Av granskningen framgår även att uppföljning av verksamhetens
kvalitet är ett utvecklingsområde.
Genomförda stickprov visar att nämnden inte fullt ut efterlever plan- och bygglagen avseende
beslutsgrunder i samband med beslut samt information till sökanden och sakägare om hur ett
beslut kan överklagas. Det framgår även att det inte skickas ut mottagningsbevis i samband
med kompletta handlingar till sökande. Enligt uppgift kommer emellertid förvaltningen att påbörja rutin om utskick av mottagningsbevis efter årsskiftet 2018/2019.
Enligt plan- och bygglagen är nämnden skyldig att fatta beslut i bygglovsärenden inom tio
veckor från att kompletta ansökningshandlingar inkommit. Granskningen visar att nämnden
inte klarar att handlägga samtliga bygglovsärenden inom ramen för den lagstadgade handläggningstiden.
Utifrån granskningens identifierade förbättringsområden rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:








Säkerställa att det finns ett tillräckligt stöd för handläggningsprocessen i form av uppdaterade och tillgängliga rutiner och mallar för både handläggning och rådgivning.
Utveckla formerna för kvalitetssäkring av bygglovsprocessen, till exempel genom
egenkontroller eller kollegial granskning av ärenden och delegation.
Säkerställa att de lagstadgade kraven gällande handläggningstider uppfylls.
Säkerställa en tydlig motivering i samtliga beslut samt att det av samtliga beslut tydligt
framgår vilka lagrum som ligger till grund för besluten.
Säkerställa att det av samtliga beslutshandlingar framgår hur ett beslut kan överklagas
alternativt att information om hur ett ärende kan överklagas bifogas bygglovsbeslut.
Säkerställa att mottagningsbevis utfärdas.
Utveckla en systematisk uppföljning av centrala kvalitetsmått för verksamheten, till exempel genomsnittliga handläggningstider samt överprövningar.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
I plan- och bygglagen (PBL) anges när bygglov och bygganmälan krävs för att få uppföra nya
byggnader och anläggningar, göra tillbyggnader eller för att helt eller delvis ändra användningen av en byggnad. Där finns också regler om tillsyn och kontroll. I 9 kap PBL regleras hur
kommunen ska hantera bygglov. Av kapitlet framkommer bland annat att lov eller förhandsbesked ska meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen inkommit till
nämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås kommun fullgör kommunens uppgifter inom plan- och
byggväsendet. Nämnden bedriver även myndighetsutövning, där beslut om bygglov utgör en
central del.
I kommunfullmäktiges flerårsstrategi för 2018–2020 har samhällsbyggnadsnämnden givits i
uppdrag att öka debiteringsgraden inom plan- och bygglovsverksamheten.
Kommunrevisionen har i samband med sin grundläggande granskning 2017 noterat flera risker
vad gäller bygglovsprocessen. Nämndens rekryteringsläge beskrivs som en utmaning. Vakanser har medfört ökad arbetsbelastning på befintliga medarbetare och långa handläggningstider. Samhällsbyggnadsnämnden har i sin risk- och väsentlighetsanalys identifierat fortsatt risk
för att handläggningstiderna för bygglov ska överstiga PBL:s bestämmelse om maximalt tio
veckors handläggningstid. Risken utgör en del av nämndens internkontrollarbete för 2018.
Kommunrevisionen har utifrån årets risk- och väsentlighetsanalys bedömt att det är väsentligt
att granska om samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig bygglovsprocess. I God revisionssed framkommer de grunder som revisorerna använder när de bedömer
ansvarstagande i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning
är bland annat risk för bristande ledning, styrning, uppföljning och kontroll.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig bygglovsprocess, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fastställda mål. Därtill
är syftet att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en likvärdig och rättssäker
bedömning av bygglovsärenden.
Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor:
• Har nämnden säkerställt att bygglovsprocessen är utformad för att säkerställa likvärdig och
rättssäker bedömning av bygglovsärenden?
• Har nämnden säkerställt att plan- och bygglagens krav rörande bygglovsprocessen och
dess handläggningstider uppfylls?
• Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning av bygglovsprocessen?
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1.3. Ansvarig nämnd samt avgränsningar
Granskningen avser samhällsbyggnadsnämnden. Granskningen har avgränsats till att avse
bygglovsärenden och omfattar inte ärenden inom nämndens övriga ansvarsområden.
1.4. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av:
• Kommunallagen
• Plan- och bygglagen
• Förvaltningslagen
• Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer inom området
• Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Revisionskriterierna beskrivs närmare i bilaga 1.
1.5. Metod och genomförande
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer samt stickprov av utvalda
bygglovsärenden. Stickprovsgranskningen omfattar ärenden där beslut fattats under januari –
september 2018. Urvalet av ärenden omfattar såväl beviljade bygglov som avslagna bygglovsansökningar. Intervjuade samt dokumentförteckning framgår av bilaga 2. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakfelsgranska rapporten.
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2. Organisation
2.1. Organisation och ansvarsfördelning
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och
är den nämnd som har ansvar för den formella fysiska planeringsprocessen rörande detaljplanering och bygglovgivning. Bygglovsärenden handläggs av plan och byggavdelningen som är
organiserad under samhällsbyggnadskontoret.
Nedan framkommer en organisationsbild som visar hur plan och byggavdelningen är organiserad under samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadskontoret:

Källa: Framtagen av EY utifrån organisationen för plan- och byggavdelningen.

Sedan den 1 januari 2018 är tidigare planavdelning och bygglovavdelning organiserade under
samma avdelning, plan- och byggavdelningen.
Plan- och byggavdelningen består av de två enheterna bygglov och plan och leds av en planoch byggchef. Inom plan- och byggavdelningen arbetar en stadsarkitekt, tre byggnadsinspektörer, en bygglovskoordinator och sex handläggare (varav en föräldraledig) med bygglovsärenden. Vid avdelningen för verksamhetsstöd finns två administratörer som arbetar med att
registrera och expediera bygglovshandlingar.
2.2. Personalförsörjning
I nämndens flerårsstrategi beskrivs rekryteringsläget som fortsatt svårt. I samtliga intervjuer
beskrivs rekryteringsläget samt att behålla personal inom bygglovsenheten som utmaningar
för verksamheten. I intervjuer beskrivs en ansträngd arbetssituation präglad av en tung arbetsbelastning med ett stort antal ärenden per handläggare (i genomsnitt cirka 50 ärenden per
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handläggare/år). Avdelningschefen uppger att det genomsnittliga antalet ärenden per handläggare bör vara cirka 30 ärenden per handläggare/år för att nå en effektiv handläggning såväl
som en bra arbetsmiljö. I intervjuer framkommer vidare att det upplevs saknas ett administrativt
stöd i handläggningsprocessen. Det råder en oro bland handläggarna inom enheten kring vilken ytterligare arbetsbelastning de förändringar i PBL, som träder i kraft i samband med det
nya året, kommer att medföra.1
Bygglovskoordinatorn är en ny funktion som anställdes efter sommaren 2018. Tanken med
funktionen är att avlasta handläggarna i standardiseringen av vissa processer samt att bistå
med att ta fram mallar för beslut och processer. Bygglovsgruppen har även utökats med en
handläggare under 2018. Under året har handläggningen tillfälligt förstärkts med en konsult.
Inför budget 2019 har nämnden äskat medel för ytterligare tre bygglovshandläggare mot bakgrund av rådande arbetssituation samt ändringar i PBL.
Det pågår ett gemensamt arbete tillsammans med miljöskyddskontoret och tekniska kontoret
kring att åstadkomma en bättre arbetsmiljö inom förvaltningarna. Arbetet drivs av en grupp
som består av fackliga representanter, HR-konsult samt chefer. I nämndens flerårsstrategi beskrivs även att kontoret har ett fokus på rehabiliteringsarbete och friskfaktorer, där bland annat
friskfaktorer är något som diskuteras på arbetsplatsträffar.
I intervjuer framkommer att handläggarna upplever behov av kompetensutveckling vad gäller
lagstiftningen kring bygglov men även i bemötande av allmänheten. En stor del av handläggarnas arbete utgörs av att hantera allmänhetens frågor och frustration kring långa handläggningstider.
Under 2018 togs en kompetensutvecklingsplan fram inom förvaltningen. Den ska bland annat
användas i utvecklingssamtal med medarbetarna. Vidare har samhällsbyggnadskontoret under 2018 fortsatt ett arbete med kvalitetssäkring i rekryteringsprocessen. Detta arbete har
bland annat utgjorts av en aktiv dialog mellan HR och rekryterande chef i varje enskilt rekryteringsärende. HR har utifrån behov deltagit i delar av rekryteringsprocesserna.
2.3. Vår bedömning
Tillgången till rätt kompetens påverkar möjligheten att leva upp till givna uppdrag och krav som
ställs enligt lagstiftning, i detta fall en rättssäker handläggning av bygglovsprocessen. Granskningen visar att det råder en ansträngd arbetssituation inom bygglovsverksamheten. Det finns
ett behov av förstärkning med bygglovshandläggare. Nämnden har äskat medel för ytterligare
tre bygglovshandläggare. Granskningen visar vidare att bygglovshandläggare har önskemål
om mer kompetensutveckling. Att personalen får tillgång till kompetensutveckling har betydelse för frågan om nämnden säkerställer en likvärdig och rättssäker bedömning av bygglovsärenden. Av granskningen framkommer att en kompetensutvecklingsplan har tagits fram men
att det ännu saknas dokumenterade strategier för hur personalförsörjningen ska bedrivas. Det
är angeläget att nämnden tydliggör hur verksamheten avser att arbeta med personalförsörjning
på både kort och lång sikt.

1

Se avsnitt 3.2 för vidare beskrivning av förändringar i PBL.
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3. Styrning och uppföljning
3.1. Processbeskrivning och dokumenterade rutiner
Processbeskrivning, mallar samt delegationsordning utgör de huvudsakliga stöddokumenten
vid handläggning av bygglov.
3.1.1. Process för bygglov
I nämndens flerårsstrategi 2018–2020 framgår att samhällsbyggnadskontoret har åtagit sig att
arbeta fram nya rutiner för att effektivisera plan- och bygglovsprocesserna. I detta åtagande
ingår att genomföra processkartläggningar.
Under 2018 har en kartläggning av bygglovsprocessen genomförts och en processbeskrivning
över handläggning av bygglov tagits fram. Processbeskrivningen innehåller beskrivningar av
ett flertal moment samt vilken funktion som ansvarar för respektive moment.
Nedan framkommer en översiktlig redogörelse av samhällsbyggnadskontorets processbeskrivning för handläggning av bygglov:

1. Ansökan inkommer och
diarieförs

2. Granskningsmöte och komplettering av
handlingar

3. Ansökan
handläggs

4. Beslut fattas i
bygglovsärendet

5. Sökanden
meddelas om
beslutet

Enligt processbeskrivningen ansvarar administratör för att öppna och diarieföra inkomna bygglovsansökningar. Därefter skickar administratören en bekräftelse på inkommen ansökan till
sökanden (1).
Varje vecka sker granskningsmöten där avdelningschefen fördelar ärenden mellan handläggarna och inspektörerna inom avdelningen. En inspektör är alltid med på dessa möten. Handläggarna kontrollerar om ärendena är fullständiga. Om ansökan inte är komplett skickar administratörerna en begäran om komplettering till sökanden. I dagsläget skickas inget meddelande
ut till sökanden om när ansökan är komplett. Avdelningschefen uppger att från och med årsskiftet 2018/2019 så kommer det utskick även göras om när ansökan är komplett (2).
När ansökan är komplett påbörjas handläggningen. I detta steg kontrollerar bland annat handläggaren vilka som är berörda sakägare och utarbetar eventuella handlingar inför yttrandet.
När yttranden och eventuella remisser inkommit kan handläggaren utifrån nämndens delegationsordning fatta beslut i ärendet. Stadsarkitekten beskrivs utgöra ett juridiskt stöd i handläggningen av bygglov. Byggantikvarien finns för stöd i bygglovsfrågor som rör innerstaden. Intervjuade handläggare uttrycker behov av ett juridiskt stöd som är specialiserat på PBL (3).
Kvalitetssäkring av de ärenden som ska upp till nämnden sker genom att avdelningschefen
läser och godkänner alla tjänsteskrivelser. Handläggarna kan även be varandra om genomläsning av beslut. Inom avdelningen genomförs det även så kallade samsynsmöten där bygglov behandlas utifrån olika teman. Det görs i övrigt ingen systematisk kvalitetssäkring i form av
egenkontroller eller kollegial granskning av ärenden.
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Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut i ärenden där handläggaren föreslår avslag. Vidare
fattar nämnden alltid beslut i bygglovsärenden i riksintresset för kulturmiljövård i stadskärnan
(4).
När beslut fattats i bygglovsärendet ansvarar administratör för att beslutet expedieras till sökanden. Information om att beslut fattats samt besvärshänvisning skickas enligt uppgift ut till
samtliga berörda (5).
Det finns en ”bygglovstelefon” som cirkulerar mellan handläggarna, dit invånare som vill ha
råd och vägledning kring bygglov kan vända sig. För invånare som har pågående ärenden går
det att vända sig direkt till sin handläggare vid eventuella frågor.
Intervjuade chefer och presidium framhåller att det finns behov av att utveckla dialogen med
sökanden i bygglovsprocessen. I intervjuer och dokumentation beskrivs ett arbete för att ta
tillvara digitaliseringens möjligheter till en effektivare plan- och bygglovsprocess. I detta arbete
ingår det nya ärendehanteringssystem som har implementerats under hösten 2018. Till systemet finns möjlighet att koppla på e-tjänster som stödjer kommunikationen med sökande. Intervjuade handläggare ser positivt på att det nya systemet innebär en chans att skapa nya rutiner
för handläggningen. Det finns en implementeringskonsult som stödjer handläggarna i att lära
sig det nya systemet.
3.1.2. Mallar och rutiner
Det finns ett fåtal mallar som ska utgöra stöd vid handläggning av bygglov, till exempel tjänsteskrivelser, föreläggande om komplettering samt information om hur beslut kan överklagas.
Det finns en gemensam handläggningsrutin som beskriver arbetssätt för begäran om komplettering, information om handläggare samt rutin för hantering av epost och telefonsvarare. Genomförda intervjuer visar att mallar och rutiner dock inte upplevs utgöra ett tillräckligt stöd i
bygglovshandläggningen. Handläggarna efterfrågar fler dokumenterade mallar och rutiner däribland mallar för samordning vid remisser samt för rådgivningsfrågor. Det pågår ett arbete med
att se över och revidera befintliga mallar och rutiner. Det planeras även för att se över och
revidera tjänsteskrivelsemallarna. Vidare finns planer på att befintliga mallar ska föras in i det
ärendehanteringssystem som införts under hösten.
3.1.3. Delegationsordning och nämndens beslutsfattande
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning antogs i mars 2018. Delegationsordningen
beskriver vem som har rätt att fatta beslut i olika typer av bygglovsärenden. Genomförda intervjuer visar att delegationsordningen är välförankrad men inte helt tydlig och ändamålsenlig.
Av förvaltningens uppföljning av bygglovsbeslut framkommer att cirka 93 procent av bygglovsbesluten under 2018 (97 procent 2017) har fattats på delegation av tjänstemän. Delegationsbesluten samlas månadsvis i en pärm hos registratorn och finns tillgänglig under nämndens
sammanträden. Bygglovsbeslut i riksintresset för kulturmiljövård i stadskärnan är inte delegerat och får enbart tas av nämnden. Denna typ av beslut får enbart tas av samhällsbyggnadsnämnden enligt delegationsordningen. Det görs ingen kontroll eller stickprov på delegationsbeslut.
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Av samhällsbyggnadskontorets uppföljning av inkomna ärenden och bygglovsbeslut framkommer följande fördelning av beslutade ärenden:
Ärendeuppföljning

2015

2016

2017

2018

Inkomna bygglovsärenden
Delegationsbeslut bygglov
Nämndbeslut bygglov (ej förhandsbesked eller strandskydd m.m.)

303
147

288
292

292
222

220*
194**

32

20

26

42***

* per den 31 oktober 2018
** per den 21 november 2018
*** per den 5 december 2018

Utifrån förvaltningens uppföljning av antalet nämndbeslut avseende bygglov har det skett en
påtaglig ökning i antal från tidigare år. Intervjuad avdelningschef uppger att detta beror på dels
att det inkommit en större andel ärenden som avser områden som ligger inom ramen för nämndens delegation samt dels ändrad delegation avseende ärenden inom riksintresset för kulturmiljövård. Flera av de intervjuade upplever att det finns en obalans i att en alltför stor andel
ärenden behöver gå upp till nämnd. Det uppges skapa längre handläggningstider samt en
tyngre arbetsbörda för handläggarna. Det ligger för närvarande ett förslag om ny delegationsordning hos nämnden.
Genomförda intervjuer visar att nämnden ibland avviker från de förslag till beslut i bygglovsärenden som förvaltningen föreslår2. Enligt intervjuade tjänstemän finns det en problematik kring
detta gällande rättssäkerheten. Det upplevs i förekommande fall saknas stöd i PBL för nämndens ändringar.
Presidiet uttrycker i intervju att de upplever ett bra stöd av och hög kompetens hos tjänstemännen i förvaltningen. Under 2017 beslutade nämnden om att införa kompetensutveckling
med koppling till aktuella ärenden för nämnden vid fem tillfällen per år. I november 2018 togs
beslut om en plan för utbildning för nämnden för hela 2019.
3.2. Handläggningstider
I nämndens internkontrollplan 2018 ingår handläggningstider för bygglov som en identifierad
risk. Kontroller genomförs av att handläggningstiderna hålls inom lagkrav.
Av samhällsbyggnadsnämndens delårsbokslut 2018 framgår att nämnden inte klarar att hålla
de lagstadgade handläggningstiderna fullt ut i samtliga ärenden. Cirka 10 procent av ärendena
handläggs inte inom den lagstadgade tiden. Det finns emellertid varken uppgift om genomsnittliga handläggningstider eller handläggningstider för de ärenden som inte handläggs inom
den lagstadgade tiden. Intervjuad avdelningschef bekräftar att nämnden inte klarar handläggningstiden i alla ärenden under 2018.
Idag börjar tidsfristen för handläggning löpa när ansökan är komplett. I januari 2019 träder
förändringar av PBL i kraft som innebär krav på att begäran om komplettering ska gå ut inom
2

Detta sker primärt genom att nämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för beredning av förändrat beslut. Förvaltningen förbereder sedan ärenden och vidtar nödvändiga åtgärder för ändrat beslut. Ärendet går sedan
upp till nämnden igen för beslut. Förvaltningen ändrar inte sitt ursprungliga förslag till beslut.
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tre veckor från det att ansökan inkommit. Perioden från ansökan till påbörjad handläggning
och begäran om komplettering kallas även kötid. I dagsläget ligger nämndens kötid för bygglov
på cirka fyra månader. Intervjuade handläggare uttrycker oro inför lagändring avseende handläggningstid och kötid. Avdelningschefen lyfter kötiden för bygglov som en av nämndens större
utmaningar.
Nämnden kan inte tillhandahålla någon uppgift om genomsnittliga handläggningstider avseende delegationsbeslut eller nämndbeslut. Det har enligt avdelningschefen inte varit möjligt att
mäta handläggningstiden i samtliga ärenden i det gamla ärendehanteringssystemet. Avdelningschefen framhåller att det nya ärendehanteringssystemet kommer att möjliggöra en bättre
uppföljning av handläggningstiderna. Vidare kommer handläggarna kunna få en annan överblick över vilka ärenden de ansvarar för samt vart de befinner sig i processen. Det nya ärendehanteringssystemet förväntas även medföra att det blir enklare att prioritera i ärendena för
handläggarna samt leda till en minskad manuell administration och därmed kortare handläggningstider för bygglov.
Av delårsbokslutet 2018 framgår att utöver det nya digitala ärendehanteringssystemet har de
åtgärder som vidtagits för att minska handläggningstiderna utgjorts av förstärkningar med personella resurser. Det framgår emellertid även att detta inte kommer att räcka fullt ut för att
komma tillrätta med vare sig kö eller handläggningstider. Som beskrivs i avsnitt 2.2 har nämnden därför äskat medel för ytterligare tre bygglovshandläggare för att klara lagstadgade krav
på handläggningstider.
3.3. Nämndens uppföljning av bygglovsprocessen
I samband med tertialrapporter och årsbokslut följer nämnden upp verksamhet, ekonomi och
personal. Nämndens årsbokslut 2017 innehåller en uppföljning av följande nyckeltal:
•

Antalet inkomna anmälningsärenden (bygglovbefriade men anmälningspliktiga åtgärder)

•

Antal inkomna bygglovsärenden

•

Antal delegationsbeslut

Nämnden får löpande återrapportering av överklagade beslut. Enligt intervjuad chef är det
dock ovanligt att bygglovsbeslut överklagas i kommunen. Det sker dock ingen samlad uppföljning av hur många ärenden som blivit överprövade eller hur många av dem som upphävs av
överprövande instans.
Uppföljning av kundnöjdhet genomförs inom ramen för den årliga Insiktsmätningen från Sveriges kommuner- och landsting (SKL). Resultatet av denna mätning redovisas en gång per år i
samband med årsbokslut.
Intervjuad avdelningschef uppger att det i det nya ärendehanteringssystemet, till skillnad från
det gamla, är möjligt att följa upp pågående och avslutade ärenden. Detta kommer medföra
en bättre kontroll över bygglovsärendena.
3.4. Vår bedömning
Enligt kommunallagen ska alla kommuninvånare behandlas likvärdigt. För att säkerställa en
likvärdig och rättssäker bedömning i bygglovsärenden är det av vikt att handläggningen sker
utifrån ett strukturerat arbetssätt. Det finns en processbeskrivning som översiktligt beskriver
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bygglovsprocessen. Därtill finns i viss utsträckning mallar och stöddokument som ska användas vid handläggningen av bygglov. Vi noterar dock att stödet i handläggningen kan utvecklas,
t.ex. genom checklistor och rutiner för bedömningar och remisshantering. Även stödet i rådgivningen kan utvecklas. Granskningen visar vidare att kvalitetssäkring av bygglovsprocessen
är ett utvecklingsområde. Det genomförs ingen systematisk kvalitetssäkring i form av exempelvis egenkontroller eller kollegial granskning av delegationsärenden. Vår bedömning är att
samhällsbyggnadsnämnden delvis har säkerställt en likvärdig och rättssäker bedömning av
bygglovsärenden.
Enligt PBL är nämnden skyldig att fatta beslut i bygglovsärenden inom tio veckor från att kompletta ansökningshandlingar inkommit. Granskningen visar att nämnden inte klarar att handlägga samtliga bygglovsärenden inom ramen för den lagstadgade handläggningstiden på tio
veckor. Under 2018 handläggs cirka tio procent av ärendena inte inom den lagstadgade tiden.
Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden inte har säkerställt att bygglovsärenden
hanteras inom givna tidsramar. Mot bakgrund av de lagändringar avseende handläggningstid
och kötid som träder ikraft den 1 januari 2019 är det angeläget att nämnden vidtar åtgärder för
att minska handläggningstiderna.
Enligt kommunallagen är nämnden skyldig att tillse att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. Av granskningen framkommer att nämndens uppföljning av verksamhetens kvalitet
är ett utvecklingsområde. Nämndens uppföljning av verksamheten sker i huvudsak i samband
med årsbokslut och tertialrapporter. Det saknas dock en utvecklad systematisk uppföljning
avseende centrala nyckeltal och kvalitetsmått för verksamheten såsom ingående och utgående balanser gällande ärenden samt handläggningstider utifrån krav i PBL. Vi noterar även
att det inte sker någon samlad uppföljning av antal ärenden som blivit överprövade eller hur
många av dem som upphävs av överprövande instans. Nämndens bristande uppföljning av
verksamhetens kvalitet är delvis hänförbar till begränsningar i det gamla ärendehanteringssystemet. Nämnden har vidtagit åtgärder i form av nytt ärendehanteringssystem och äskande av
medel för personella resurser vilket är positivt. Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis har säkerställt en systematisk uppföljning av verksamhetens kvalitet.
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4. Stickprovsgranskning av bygglovsärenden
4.1. Urval av bygglov för stickprovsgranskning
Stickprovsgranskningen består av tio bygglovsärenden, varav sex stycken är fattade på delegation och fyra utgörs av nämndbeslut. Av de fyra ärenden som nämnd fattat beslut i har två
valts ut där nämnden fattat ett avvikande beslut från förvaltningens förslag till beslut. Urvalet
har i huvudsak genomförts genom att välja ut bygglovsärenden utifrån en förteckning över
ärenden där beslut fattats under 2018. I urvalet har syftet varit att åstadkomma en fördelning
mellan beviljade beslut och avslagsbeslut. Syftet med stickprovsgranskningen har varit att bedöma hur bygglovsprocessen tillämpas. Vi har inte granskat myndighetsbesluten. I stickprovsgranskningen har följande kontrollmoment genomförts för respektive bygglovsärende:
•

Understiger handläggningstiden 10 veckor från komplett ansökan?

•

Har det skickats en bekräftelse på inkommen ansökan?

•

Har det skickats mottagningsbevis för kompletta handlingar?

•

Framgår beslutsgrunder (motivering av beslut och hänvisning till lagrum)?

•

Framgår det hur beslutet kan överklagas?

•

Har beslutet delgivits/skickats till berörda? Har delgivningskvitton inkommit vid delgivning?

4.2. Resultat från stickprovsgranskningen
Nedan framkommer en översiktlig beskrivning av resultatet utifrån stickprovsgranskningen:
Kontroller

Resultat utifrån stickprovsgranskning

Beslut inom 10 veckor från komplett ansökan

4 av 10

Bekräftelse på inkommen ansökan

9 av 10

Mottagningsbevis utskickat

0 av 10

Beslutsgrunder motiveras

6 av 10

Information om hur beslut kan överklagas

4 av 10

Delgivning/skickas

6 av 10

4.3. Noteringar utifrån stickprovsgranskningen
Genomförda kontroller visar att verksamheten enbart delvis uppfyller de kontrollmoment som
har granskats i stickprovsgranskningen. Nedan kommenteras de stickprov där avvikelser identifierats.
Utifrån genomförda kontroller kan konstateras att handläggningstiden inte uppfylls i tre av tio
granskade ärenden. Vidare framgår inte datum för sista inkomna handling i tre ärenden, vilket
medför att det blir svårt att bedöma handläggningstiden i dessa ärenden.
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Genomförda kontroller visar att bekräftelse på inkommen ansökan har skickats ut i nio av tio
ärenden. I ett ärende framgår det ej om det har skickats någon bekräftelse. I de granskade
ärendena har inget mottagningsbevis skickats till sökanden vid komplett ärende. Avdelningschef bekräftar att förvaltningen i dagsläget inte skickar ut meddelande om komplett ansökan
men tillägger att de kommer införa den rutinen efter årsskiftet 2018/2019.
I fyra av tio beslutshandlingar framgår inte tydlig beslutsgrund i form av hänvisning till lagparagraf eller motivering. Utifrån genomförda kontroller framgår att i de beslutshandlingar där det
finns någon form av beslutsgrund respektive motivering är det inte konsekvent hur den är utformad och vart den återfinns i beslutsdokumentet.
Av beslutshandlingarna i sex av tio ärenden framkommer ingen hänvisning till bilaga eller beskrivning av hur beslutet kan överklagas.
Delgivning har dokumenterats i sex av tio ärenden. Granskningen visar att delgivning av lov
har skett via brev.
4.4. Vår bedömning
I tre av tio granskade ärenden kan konstateras att handläggningstiden överstiger den lagstadgade handläggningstiden. Tre ärenden kan inte bedömas avseende handläggningstid. Enligt
PBL är nämnden skyldig att fatta beslut i bygglovsärenden inom tio veckor från att kompletta
ansökningshandlingar inkommit.
Mottagningsbevis har inte utfärdats i något av granskade bygglovsärenden. Enligt PBL ska
mottagningsbevis skickas till sökanden när komplett ansökan har inkommit. Vi noterar att förvaltningen kommer att påbörja rutin om utskick av mottagningsbevis efter årsskiftet 2018/2019.
I fyra av tio beslutshandlingar saknas motivering eller hänvisning till de lagrum som ligger till
grund för besluten. Enligt förvaltningslagen ska beslut vara motiverade. Detta för att säkerställa
att ärenden prövas omsorgsfullt, sakligt och enhetligt. En tydlig hänvisning till lagrum ökar
transparensen, rättssäkerheten och likvärdigheten samt kan bidra till att öka allmänhetens förståelse för besluten. Mot bakgrund av detta bedömer vi att nämnden bör säkerställa en tydlig
motivering i samtliga beslut samt att det av samtliga beslut tydligt framgår vilka lagar som ligger
till grund för besluten.
Genomförda kontroller visar att det i sex av tio beslutshandlingar inte framgår hur ett beslut
kan överklagas eller bifogas någon information till bygglovsbesluten om hur ett ärende kan
överklagas. Av förvaltningslagen framgår att om ett beslut går parten emot och kan överklagas
ska denne underrättas om hur beslutet kan överklagas. Det är av vikt att de som berörs av
besluten enkelt kan förstå på vilka grunder besluten fattats samt vart de kan vända sig för att
överklaga ett beslut de upplever som felaktigt. I kommentarerna till förvaltningslagen framkommer att det ur ett rättssäkerhetsperspektiv är att rekommendera att själva beslutshandlingen
innehåller information om tillvägagångsätt för överklagan. Mot bakgrund av detta är vår bedömning att nämnden bör tillse att det av beslutshandlingen framgår hur ett beslut kan överklagas alternativt en hänvisning till bilagan.
Det saknas dokumentation kring delgivning i fyra av tio ärenden. Enligt PBL ska ett beslut om
lov delges sökanden och annan part samt dem som har lämnat synpunkter i ärendet som inte
har blivit tillgodosedda.
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5. Samlad bedömning
5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor

Svar på revisionsfrågorna

Har nämnden säkerställt att
bygglovsprocessen är utformad för att säkerställa likvärdig och rättssäker bedömning av bygglovsärenden?

Delvis.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en översiktlig processbeskrivning av bygglovsprocessen. Granskningen visar
dock att stödet i handläggningen kan utvecklas, t.ex. genom
checklistor och rutiner för bedömningar och remisshantering.
Även stödet i rådgivningen kan utvecklas.
Granskningen visar vidare att kvalitetssäkring av bygglovsprocessen är ett utvecklingsområde. Det genomförs exempelvis ingen systematisk kvalitetssäkring i form av egenkontroller eller kollegial granskning av ärenden. Vidar görs inga
kontroller eller stickprov på delegationsbeslut, vilket skulle
kunna bidra till att säkerställa att delegationsordningen efterlevs.
Genomförda stickprov visar att nämnden inte fullt ut efterlever PBL avseende beslutsgrunder i samband med beslut
samt information till sökanden och sakägare om hur ett beslut kan överklagas.
Av genomförda stickprov framgår även att det inte skickas ut
mottagningsbevis i samband med kompletta handlingar till
sökande. Vi noterar att förvaltningen kommer att påbörja rutin om utskick av mottagningsbevis efter årsskiftet
2018/2019.

Har nämnden säkerställt att
plan- och bygglagens krav
rörande bygglovsprocessen
och dess handläggningstider uppfylls?

Har nämnden säkerställt en
tillräcklig uppföljning av
bygglovsprocessen?

Nej.
Under 2018 handläggs cirka tio procent av ärendena inte
inom den lagstadgade tiden. Stickprovsgranskningen bekräftar att nämnden inte klarar lagkraven gällande handläggningstider. Granskningen visar även att nämnden har långa
kötider för påbörjad handläggning. I januari 2019 träder
lagändringar ikraft som innebär förändringar gällande kötid
och handläggningstid. Nämnden klarar i dagsläget inte de
nya kraven gällande kötid.
Delvis.
Granskningen visar att nämndens uppföljning av verksamhetens kvalitet är ett utvecklingsområde. Nämndens uppföljning av verksamheten sker i huvudsak i samband med årsbokslut och tertialrapporter. Det saknas dock en utvecklad
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systematisk uppföljning avseende centrala nyckeltal och
kvalitetsmått för verksamheten. Nämnden har vidtagit åtgärder i form av nytt ärendehanteringssystem och äskande av
medel för personella resurser.

5.2. Slutsats
Granskningens syfte har varit att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en
ändamålsenlig bygglovsprocess, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fastställda mål.
Därtill har granskningen syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en
likvärdig och rättssäker bedömning av bygglovsärenden. Vår sammanfattade bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att samhällsbyggnadsnämnden inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig bygglovsprocess. Nämnden har därtill flera utvecklingsområden för att kunna säkerställa en likvärdig och rättssäker bedömning av bygglovsärenden samt systematisk uppföljning av verksamhetens kvalitet.
5.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer
Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden. Rekommendationer lämnas
då revisorerna iakttagit brister inom ramen för granskningen. Rekommendationerna syftar till
att utveckla och förbättra verksamheten. Revisionen följer kontinuerligt upp vilka åtgärder
nämnderna vidtagit för att åtgärda givna rekommendationer. Vi rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden att:








Säkerställa att det finns ett tillräckligt stöd för handläggningsprocessen i form av uppdaterade och tillgängliga rutiner och mallar för både handläggning och rådgivning.
Utveckla formerna för kvalitetssäkring av bygglovsprocessen, till exempel genom
egenkontroller eller kollegial granskning av ärenden och delegation.
Säkerställa att de lagstadgade kraven gällande handläggningstider uppfylls.
Säkerställa en tydlig motivering i samtliga beslut samt att det av samtliga beslut tydligt
framgår vilka lagrum som ligger till grund för besluten.
Säkerställa att det av samtliga beslutshandlingar framgår hur ett beslut kan överklagas
alternativt att information om hur ett ärende kan överklagas bifogas bygglovsbeslut.
Säkerställa att mottagningsbevis utfärdas.
Utveckla en systematisk uppföljning av centrala kvalitetsmått för verksamheten, till exempel genomsnittliga handläggningstider samt överprövningar.
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Göteborg den 22 januari 2019

Christoffer Henriksson
Verksamhetsrevisor

Helena Lind
Verksamhetsrevisor

Mikaela Bengtsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
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Bilaga 1: Revisionskriterier
Kommunallag (2017:725)
Styrelsens och nämndernas uppgifter
Enligt 6 kap 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Likaså skall
nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredställande sätt.
Likställighetsprincipen
Kommunallagens 2 kap. 3 § reglerar den så kallade likställighetsprincipen, det vill säga att
kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för
något annat.
Plan- och bygglag (2010:900)
Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (2010:900) i kraft. Bestämmelserna i
plan- och bygglagen (PBL) syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja
en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.
I 9 kap. PBL regleras bestämmelser för hur kommunen ska hantera bygglov. Bygglov är ett
skriftligt tillstånd som krävs för att få uppföra nya byggnader och anläggningar, göra tillbyggnader eller för att helt eller delvis ändra användningen av en byggnad. I lagstiftningen anges
vad ansökan ska innehålla, förutsättningarna för bygglov samt regler för handläggningen.
Ansökningar om bygglov ska enligt 9 kap 20 § prövas av kommunens byggnadsnämnd i enlighet med lagbestämmelserna. En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och
innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen.
9 kap 30 § reglerar förutsättningar för bygglov. Här framgår bland annat att bygglov ska ges
för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen,
eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning
enligt vissa förutsättningar. Av 31 § framgår under vilka förutsättningar bygglov ska ges för en
åtgärd utanför ett område med detaljplan.
Enligt 9 kap 27 § ska lov eller förhandsbesked avgöras inom tio veckor. Då nämnden mottagit
en fullständig ansökan skickas ett mottagningsbevis till sökanden och handläggningstiden inleds. Byggnadsnämnden får därefter förlänga handläggningstiden en gång om det är nödvändigt på grund av utredningen, men den totala handläggningstiden får max uppgå till 20 veckor.
Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om tjänster
på den inre marknaden.
Enligt 9 kap 41§ ska ett beslut om lov eller förhandsbesked, tillsammans med en uppgift om
vad den som vill överklaga beslutet måste göra, delges sökanden och annan part samt dem
som har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda.
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Sedan PBL:s ikraftträdande år 2011 har lagen ändrats vid ett flertal tillfällen. Ytterligare förändringar är planerade att träda i kraft i samband med årsskiftet 2018/2019. De ändringar som
träder i kraft i samband med årsskiftet 2018/2019 avser nya regler om att byggnadsnämndens
avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska reduceras om tidsfristerna för
handläggningen överskrids samt förändringar i hur tidsfristerna för handläggningen ska beräknas. Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden får förlängas
en gång med högst tio veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid
tas. Tidsfristen för handläggning börjar istället börjar löpa den dag då ansökan kom in till nämnden eller då sökande kommer in med ytterligare underlag på eget initiativ. Förändringarna
avseende när tidsfristen för handläggningen börjar löpa innebär ett större krav på nämnden att
så snabbt som möjligt påbörja handläggningen av ett ärende. Det är angeläget att nämnden
inom tre veckor från den dag då ansökan kom in får en uppfattning om ärendet behöver kompletteras eller inte. Lagändringen innebär även nya regler om skriftlig information till sökanden
om tidsfristerna.
Förvaltningslag (2017:900)
Handläggning
I förvaltningslagen framgår krav på förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden. Bestämmelserna i 9–18 §§ reglerar allmänna krav på handläggning av ärenden. Av 9 § framgår
att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att
rättssäkerheten eftersätts. Avvikande regler i annan lag, till exempel PBL, tar emellertid över
förvaltningslagens bestämmelser.
Jäv
Av 16–18 §§ framgår olika grunder för jäv och att den som är jävig inte får handlägga ärenden.
Underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till
Av 33 § framgår att en myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende ska så snart som möjligt
underrätta den som är part om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart
obehövligt.
Om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han eller hon underrättas om hur det
går till. Myndigheten bestämmer hur underrättelsen ska ske. En underrättelse ska dock alltid
vara skriftlig om en part begär det.
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Av reglementet framgår bland annat att samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden ansvarar för de övriga uppgifter som
enligt lag eller annan författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och
byggnadsväsendet. Vidare ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i reglementet. Samhällsbyggnadsnämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret.
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Bilaga 2: Intervju- och dokumentförteckning
Intervjuer
•

Intervju med plan och bygglovschef, 2018-11-14

•

Gruppintervju med bygglovsarkitekter och bygglovshandläggare, 2018-11-14

•

Gruppintervju med tf förvaltningschef och samhällsbyggnadsnämndens presidium,
2018-11-22

Dokumentförteckning
•

Beslutsförteckning avseende bygglov från 2015–2018

•

Delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden, SBN 2018-03-19

•

Delårsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2018 inkl. bilaga intern kontroll, 2018-09-27

•

Gemensamma rutiner handläggare, september 2018

•

Mall – Bekräftelse på mottagen ansökan

•

Mall – Föreläggande om komplettering

•

Mall – Hur man överklagar hos Länsstyrelsen

•

Mall – Tjänsteskrivelse

•

Mall – Delegationsbeslut bygglov med anmäld kontrollansvarig

•

Mall – Delegationsbeslut startbesked

•

Utdrag ur personalhandbok – Skrivtips för tjänsteskrivelser

•

Organisationsschema 2018, samhällsbyggnadsnämnden

•

Processbeskrivning för handläggande av bygglov

•

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, 2012-11-28

•

Rutiner Bygglovshandläggare, 2016-12-22

•

Samhällsbyggnadsnämndens flerårsstrategi 2018–2020, 2018-01-18

•

Vårbokslut 2018 samhällsbyggnadsnämnden

•

Årsbokslut 2017 samhällsbyggnadsnämnden

•

Ärendelista pågående bygglovsärenden 2018-12-17

Granskade bygglovsärenden (stickprovsgranskning)
•

Dnr 2017–0103

•

Dnr 2017–0255

•

Dnr 2017–0634

•

Dnr 2017–0756

•

Dnr 2017–0784

•

Dnr 2017–0790

•

Dnr 2018–077

•

Dnr 2018–0078
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•

Dnr 2018–0081

•

Dnr 2018–0306
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Avgifter för tillstånd enligt
lag om tobak och liknande
produkter
5
2019.190 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

§ 61 2019.190 KS

Avgifter för tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 februari 2019, § 18, att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa avgifter för tillstånd enligt ny lag om tobak och liknande
produkter som träder i kraft 1 juli 2019. Avgifterna avser prövning av ansökan om
försäljningstillstånd och tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av socialnämndens beslut och gör följande
bedömning.
I den nya lagen införs en tillståndsplikt för handel med tobak och kommunen kommer med
anledning av den nya lagen behöva upprätta en tillståndshantering och tillsynsverksamhet.
Verksamheterna kommer att upprättas på ett liknande sätt som idag finns för
serveringstillstånd.
Tillståndsordningen i den nya lagen om tobak och liknande produkter innehåller färre
bedömningskriterier och är inte lika komplex jämfört med tillståndsprövning för
serveringstillstånd.
Som underlag till socialnämndens beslut om avgifter görs en jämförelse med andra
kommuner. I jämförelsen framgår att de flesta kommuner inte har hunnit fatta beslut om
avgifter. Däremot har kommunerna Örebro och Eskilstuna beslutat om en avgift på en nivå
som är ett par tusen lägre än deras avgift för serveringstillstånd. Varberg kommun har
beslutat om samma avgift för tobakstillstånd och serveringstillstånd. Hos närliggande
kommuner som Göteborg, Borås och Lerum har man informerats om tankar på en
avgiftsnivå som ska vara ett par tusen under avgiften för serveringstillståndet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

KS § 61, forts
Mot bakgrund av den nya lagen vill Socialnämnden införa två nya avgifter med en
bedömning om att de ska vara cirka 80 procent av avgiften för serveringstillstånd. Avgifterna
ska sättas utifrån självkostnadsprincipen och de föreslagna avgifterna ska spegla
kommunens faktiska kostnad för hantering av tillståndsansökningar. Kommunfullmäktige har
den 30 januari 2019 § 7 fattat beslut om nya avgifter för serveringstillstånd:
Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten 10 000 kr
Avgift för betydande ändring i bolag 3 300 kr
Med anledning av nya tobakslagen behöver två nya avgifter införas:
Ansökan om tobakstillstånd 8 000 kr
Avgift för betydande ändring i bolag 2 600 kr
De årliga tillsynsavgifterna för tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare ska ligga kvar enligt tidigare avgiftsbeslut.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 42.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Socialnämndens förslag till avgifter för tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter
godkänns och börjar gälla från och med den 1 juli 2019.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-13
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2019.190 KS

Avgifter för tillstånd enligt lag om tobak och liknande
produkter
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 februari, ärende 2019.004 SN § 18,
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter för tillstånd enligt ny lag om tobak och
liknande produkter som träder i kraft 1 juli 2019. Avgifterna avser prövning av ansökan om
försäljningstillstånd och tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av socialnämndens beslut och gör följande
bedömning.
I den nya lagen införs en tillståndsplikt för handel med tobak och kommunen kommer med
anledning av den nya lagen behöva upprätta en tillståndshantering och tillsynsverksamhet.
Verksamheterna kommer att upprättas på ett liknande sätt som idag finns för
serveringstillstånd.
Tillståndsordningen i den nya lagen om tobak och liknande produkter innehåller färre
bedömningskriterier och är inte lika komplex jämfört med tillståndsprövning för
serveringstillstånd.
Som underlag till socialnämndens beslut om avgifter görs en jämförelse med andra
kommuner. I jämförelsen framgår att de flesta kommuner inte har hunnit fatta beslut om
avgifter. Däremot har kommunerna Örebro och Eskilstuna beslutat om en avgift på en nivå
som är ett par tusen lägre än deras avgift för serveringstillstånd. Varberg kommun har
beslutat om samma avgift för tobakstillstånd och serveringstillstånd. Hos närliggande
kommuner som Göteborg, Borås och Lerum har man informerats om tankar på en
avgiftsnivå som ska vara ett par tusen under avgiften för serveringstillståndet.
Mot bakgrund av den nya lagen vill Socialnämnden införa två nya avgifter med en
bedömning om att de ska vara cirka 80 procent av avgiften för serveringstillstånd. Avgifterna
ska sättas utifrån självkostnadsprincipen och de föreslagna avgifterna ska spegla
kommunens faktiska kostnad för hantering av tillståndsansökningar. Kommunfullmäktige har
den 30 januari 2019 § 7 fattat beslut om nya avgifter för serveringstillstånd:
-

Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten
Avgift för betydande ändring i bolag

10000 kr
3300 kr

Med anledning av nya tobakslagen behöver två nya avgifter införas:
-

Ansökan om tobakstillstånd
Avgift för betydande ändring i bolag

8000 kr
2600 kr

De årliga tillsynsavgifterna för tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare ska ligga kvar enligt tidigare avgiftsbeslut.
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Ekonomisk bedömning
Kommunledningskontoret gör bedömningen att föreslagna avgifter inte har någon direkt
påverkan på kommunens eller nämndens ekonomi då nämnden beräknat avgifterna till
självkostnadspris.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Socialnämndens förslag till avgifter för tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter
godkänns och börjar gälla från och med 1 juli 2019.

Beslutet ska skickas till
SN

Simon Lindau
Tf. ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-15
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Socialnämnden
Protokoll
2019-02-19

§ 18 2019.004 SN

Avgifter för tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter
Ärendebeskrivning
En ny lag om tobak och liknande produkter träder i kraft den 1 juli 2019. Genom lagen
upphävs tidigare tobakslag (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425).
Den nya lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med
bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp
från liknande produkter.
I den nya lagen införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel
med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.
Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus. Lagen omfattar
också regler om bl.a. produktkrav, rapporteringsskyldighet, märkning, förpackning,
marknadsföring, handel och tillsyn mm.
Med anledning av den nya lagen kommer kommunen att behöva upprätta en
tillståndshantering och tillsynsverksamhet gällande handel med tobak på liknande sätt som
idag finns gällande serveringstillstånd. Ett tillstånd för att bedriva detaljhandel eller
partihandel med tobak får beviljas endast till den som med hänsyn till sina personliga och
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten
samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen.
Vid inkommen ansökan ska kommunen bedöma sökandens lämplighet på olika sätt.
Prövning ska till exempel göras avseende att det inte finns någon ekonomisk eller
tobaksrelaterad brottslighet, att sökanden inte missköter sina ekonomiska åligganden
gentemot det allmänna och att sökanden kommer att driva sin verksamhet i enlighet med
lagens krav. Vid handläggningen ska också kontrolleras att finansieringen av verksamheten
inte sker med illegala medel och att det inte föreligger något bulvanförhållande mm.
Hanteringen av den nya tobakslagen medför att kommunen behöver införa avgifter kopplat
till ansökan av handel med tobak och liknande produkter.
Enligt 8 kap 1 § i ny lag om tobak och liknande produkter framgår att en kommun får ta ut
avgift för prövning av ansökan om försäljningstillstånd enligt de grunder som beslutas av
kommunfullmäktige.
Enligt 8 kap 2 § i samma lag får en kommun ta avgifter för sin tillsyn av den som bedriver
tillståndspliktig försäljning.
Beredning
Grunderna för avgiftsuttaget bestäms av komunfullmäktige och ska följa de allmänna krav
om självkostnadsprincipen som finns beträffande kommunala taxor. Avgifterna ska spegla
kommunens faktiska kostnad för hanteringen av tillståndsansökningar vilket innebär att
avgifterna kan variera mellan olika kommuner. Tillståndsordningen i ny lag om tobak och
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Socialnämnden
Protokoll
2019-02-19

liknande produkter innehåller färre bedömningskriterier och är inte fullt lika komplex jämfört
med tillståndsprövningen för serveringstillstånd. Regeringen bedömer därför att kommunens
kostnad för att hantera ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning generellt sett kan
komma att vara något lägre än motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd.
De flesta kommuner har ännu inte hunnit fatta något beslut gällande avgifter vid kommande
ny lagstiftning. Några kommuner är dock klara. Örebro och Eskilstuna har fattat beslut om
ansökningsavgift för tobakstillstånd och lagt sig på en nivå med ett par tusen kronor lägre än
deras taxa för serveringstillstånd. Varberg kommun har fattat beslut om samma avgift för
tobakstillstånd och serveringstillstånd. Vid telefonsamtal med närliggande kommuner,
Göteborg, Borås och Lerum finns tankar på att ansökan för tobakstillstånd ska ligga ett par
tusen kronor under taxan för deras serveringstillstånd.
Kommunfullmäktige har 2019-01-30, § 7 fattat beslut om avgifter för serveringstillstånd och
tillsyn, efter förslag från socialnämnden.
- Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten 10 000 kr
- Avgift för betydande ändring i bolag 3 300 kr
Det här innebär att två nya taxor kopplade till den nya tobakslagen behöver införas och
bedömningen är att de ska vara cirka 80 procent av kostnaden för kostnaderna kopplade till
serveringstillstånd:

Avgiftsslag

Kostnad i kronor

Ansökan om tobakstillstånd

8000

Avgift för betydande ändring i bolag

2600

De årliga tillsynsavgifterna för tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare ska ligga kvar enligt tidigare avgiftsbeslut.
Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer avgifter för tillstånd enligt lag om
tobak och liknande produkter att gälla från och med 2019-07-01.
Avgifterna ska revideras vartannat år.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida49
2 av 2
188

Utdragsbestyrkande

Avgifter
Tillstånd och tillsyn enligt
Lag om tobak och liknande produkter

Dokumenttyp: Avgifter
Fastställd av: Kommunfullmäktige
Beslutsdatum: Kommunfullmäktige 2019-__-__, § ___
Diarier nr: 2017.199 SN och 2019.004 741 SN, ____________ KF
Gäller för: Socialnämnden
Giltighetstid: 2019-07-01 tillsvidare
Revideras: 2020, därefter vartannat år
Ansvarig för uppföljning/revidering: Alkoholhandläggare/utvecklingsledare socialförvaltningen
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Lag om tobak och liknande produkter
En ny lag om tobak och liknande produkter trädde i kraft den 1 juli 2019. Genom lagen
upphävdes tidigare tobakslag (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425).
Den nya lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna
med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och
utsläpp från liknande produkter.
I den nya lagen införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel
med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.
Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus. Lagen
omfattar också regler om bl.a. produktkrav, rapporteringsskyldighet, märkning,
förpackning, marknadsföring, handel och tillsyn mm.
Med anledning av den nya lagen har kommunen upprättat en tillståndshantering och
tillsynsverksamhet gällande handel med tobak på liknande sätt som idag finns gällande
serveringstillstånd. Ett tillstånd för att bedriva detaljhandel eller partihandel med tobak får
beviljas endast till den som med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden
och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten
kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen.
Vid inkommen ansökan ska kommunen bedöma sökandens lämplighet på olika sätt.
Prövning ska till exempel göras avseende att det inte finns någon ekonomisk eller
tobaksrelaterad brottslighet, att sökanden inte missköter sina ekonomiska åligganden
gentemot det allmänna och att sökanden kommer att driva sin verksamhet i enlighet med
lagens krav. Vid handläggningen ska också kontrolleras att finansieringen av
verksamheten inte sker med illegala medel och att det inte föreligger något
bulvanförhållande mm.
Kommunen har enligt lag om tobak och liknande produkter också ansvar att bedriva tillsyn.
Tillsyn ska göras gällande bland annat hälsovarningar, produktpresentation och identitetsoch säkerhetsmärkning, marknadsföring, tillhandahållande av tobaksvaror på
försäljningsstället, försäljning av tobaksvaror, åldersgränser vid försäljningen,
egenkontrollprogram med mera. Kommunen har också ett tillsynsansvar gällande
tillhandahållande, egenkontrollprogram, anmälan och försäljning av elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare.
Grund för avgiftsuttag
Enligt 8 kap 1 § i ny lag om Tobak och liknande produkter framgår att en kommun får ta ut
avgift för prövning av ansökan om försäljningstillstånd enligt de grunder som beslutas av
kommunfullmäktige.
Enligt 8 kap 2 § i samma lag får en kommun ta avgifter för sin tillsyn av den som bedriver
tillståndspliktig försäljning.
Grunderna för avgiftsuttaget bestäms av komunfullmäktige och ska följa de allmänna krav
om självkostnadsprincipen som finns beträffande kommunala taxor. Avgifterna ska spegla
kommunens faktiska kostnad för hanteringen av tillståndsansökningar vilket innebär att
avgifterna kan variera mellan olika kommuner. Tillståndsordningen i ny lag om tobak och
liknande produkter innehåller färre bedömningskriterier och är inte fullt lika komplex jämfört
med tillståndsprövningen för serveringstillstånd. Regeringen bedömer därför att
kommunens kostnad för att hantera ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning generellt
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sett kan komma att vara något lägre än motsvarande kommunala kostnader för
serveringstillstånd.
Ansökningsavgifter
Nyansökan
Betydande ändring i bolag

8 000 kr
2 600 kr

Tillsynsavgifter
De årliga tillsynsavgifterna för tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare ser ut enligt följande:
En produkt

2 000 kr

Två produkter

3 000 kr

Tre produkter

4 000 kr

Fyra produkter

5 000 kr

2
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

§ 60 2019.144 KS

Taxa för utlämnande av allmän handling
Ärendebeskrivning
Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga. När en handling begärs ut är det
myndigheten som förvarar handlingen som fattar beslut om utlämnade. Allmänhet och media
har rätt att ta del av en allmän handling utan avgift, men för att framställa och lämna ut en
kopia av handlingen får myndigheten ta ut en på förhand fastställd avgift. För att en kommun
ska ha rätt att ta ut avgift för kopia av allmän handling krävs att avgiften är fastställd av
kommunfullmäktige.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Nuvarande taxa för kopia av allmän handling antogs av kommunfullmäktige den 31 augusti
2005, § 111. Samhällsutvecklingen under de senaste 14 åren innebär att vad som behöver
regleras i taxan har förändrats. I ny taxa för kopior av allmänna handlingar föreslås följande
ändringar:
Avgifterna för att få kopior av allmänna handlingar höjs för att vara i linje med nuvarande
kostnadsläge. Ingen avgift tas ut vid kopiering av allmänna handlingar understigande tio
sidor eller då det totala beloppet understiger 100 kronor för att kostnaden för
administrationen inte ska överstiga intäkten.
Laghänvisningar uppdateras för att hänvisa till nu gällande lagstiftning.
Taxan uttrycker att kostnad för kopior av allmänna handlingar är undantagna från
mervärdesskatt i enlighet med gällande rätt.
Undantag från när avgift för kopior ska tas ut tas bort ur taxan. Behovet av att framställa
papperskopior är generellt sett lägre i en allt mer digitaliserad organisation, där bland annat
kommunens politiker tar del av handlingar via digitala verktyg.
Reglering om rätten till registerutdrag enligt dataskyddsförordningen läggs till.
Avgifter för skapande av elektroniska handlingar genom skanning läggs till.
Tillägg görs angående i vilka fall som handlingar kan lämnas ut elektroniskt, och att ingen
avgift ska tas ut vid utlämnande av handlingar som redan finns i elektronisk form.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 41.
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Beslut
KS § 60, forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Taxa för kopior av allmänna handlingar antas.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-13
Jenny Hellsten

Kommunstyrelsen

2019.144 KS

Förslag till ny taxa för kopior av allmänna handlingar
Ärendebeskrivning
Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga. När en handling begärs ut är det
myndigheten som förvarar handlingen som fattar beslut om utlämnade. Allmänhet och media
har rätt att ta del av en allmän handling utan avgift, men för att framställa och lämna ut en
kopia av handlingen får myndigheten ta ut en på förhand fastställd avgift. För att en kommun
ska ha rätt att ta ut avgift för kopia av allmän handling krävs att avgiften är fastställd av
kommunfullmäktige.
Förvaltningens yttrande
Nuvarande taxa för kopia av allmän handling antogs av kommunfullmäktige den 31 augusti
2005, § 111. Samhällsutvecklingen under de senaste 14 åren innebär att vad som behöver
regleras i taxan har förändrats. I ny taxa för kopior av allmänna handlingar föreslås följande
ändringar:










Avgifterna för att få kopior av allmänna handlingar höjs för att vara i linje med
nuvarande kostnadsläge. Ingen avgift tas ut vid kopiering av allmänna handlingar
understigande tio sidor eller då det totala beloppet understiger 100 kronor för att
kostnaden för administrationen inte ska överstiga intäkten.
Laghänvisningar uppdateras för att hänvisa till nu gällande lagstiftning.
Taxan uttrycker att kostnad för kopior av allmänna handlingar är undantagna från
mervärdesskatt i enlighet med gällande rätt.
Undantag från när avgift för kopior ska tas ut tas bort ur taxan. Behovet av att
framställa papperskopior är generellt sett lägre i en allt mer digitaliserad organisation,
där bland annat kommunens politiker tar del av handlingar via digitala verktyg.
Reglering om rätten till registerutdrag enligt dataskyddsförordningen läggs till.
Avgifter för skapande av elektroniska handlingar genom skanning läggs till.
Tillägg görs angående i vilka fall som handlingar kan lämnas ut elektroniskt, och att
ingen avgift ska tas ut vid utlämnande av handlingar som redan finns i elektronisk
form.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Taxa för kopior av allmänna handlingar antas.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
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Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-13
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Taxa för kopior av allmänna handlingar
Antagen av kommunfullmäktige den XX, § XX
Allmänt
I 2 kap. tryckfrihetsförordningen regleras allmänna handlingars offentlighet. Beslut om en
handling ska lämnas ut fattas enligt offentlighets- och sekretesslagen av den myndighet
som förvarar handlingen. Allmänhet och media har rätt att ta del av en allmän handling
utan avgift, men för att framställa och lämna ut en kopia av handlingen får myndigheten ta
ut en på förhand fastställd avgift. Begäran att få en kopia av allmän handling ska
behandlas skyndsamt. För att en kommun ska ha rätt att ta ut avgift för kopia av allmän
handling krävs att avgiften är fastställd av kommunfullmäktige.
Avgift för kopior
Format
A4, sida 1 - 9

Svart-vitt
Ingen avgift

Färg
Ingen avgift

A4, sida 10

50 kronor

50 kronor

A4, över 10 sidor

4 kronor per pappersark

4 kronor per pappersark

A3

6 kronor per pappersark

6 kronor per pappersark

A2

25 kronor per pappersark

25 kronor per pappersark

A1

50 kronor per pappersark

75 kronor per pappersark

A0

75 kronor per pappersark

100 kronor per pappersark

Ingen avgift tas ut vid kopiering av allmänna handlingar understigande tio sidor eller i det
fall det totala beloppet understiger 100 kronor. Moms ska inte tas ut på avgiften. Betalning
sker mot faktura.
En person har rätt att utan kostnad få ett registerutdrag enligt dataskyddsförordningen
gällande kommunens behandling av dennes personuppgifter om inte begäran är
uppenbart ogrundad eller orimlig.
Skapa elektroniska handlingar (skanning)
Elektroniska handlingar kan skapas genom skanning av tryckta handlingar. Kommunen är
dock inte skyldig att lämna ut tryckta handlingar i elektroniskt format. Om en begäran
inkommer om en tryckt allmän handling i elektroniskt format och nämnden har möjlighet
att skapa denna tillämpas avgifterna nedan.
Antal sidor
Sida 1-9
Över 9 sidor

Kostnad
Ingen avgift
50 kronor per påbörjad fjärdedels timme
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Utlämnande av elektroniska handlingar
För utlämnande av allmänna handlingar som redan finns lagrade i elektronisk form ska
ingen avgift tas ut. Kommuner är inte skyldiga att lämna ut handlingar i elektronisk form. I
vissa fall råder förbud mot utlämnande av handlingar i elektronisk form med hänvisning till
integritetsskyddslagstiftning.

Sida 59 av 188

Upplåningsram och
marknadsmässiga
räntepåslag
7
2019.140 KS

Sida 60 av 188

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

§ 62 2019.140 KS

Upplåningsram och marknadsmässiga räntepåslag
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2017, § 193, att kommunens externa
låneskuld inte får överstiga 4 mdkr. AB Alingsås Rådhus beslutade den 3 oktober 2018, § 28,
att uppmana ägaren att göra en översyn av nuvarande lånetak och förslagsvis höja lånetaket
till 4,5 mdkr.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018, § 226, om marknadsmässiga
räntepåslag för respektive bolag under år 2019. Det framgår av tillämpningsanvisningar till
finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern, antagna av kommunstyrelsen den 13 november
2017, § 193, att marknadsmässiga räntepåslag för respektive bolag ska fastställas årligen av
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige godkände den 27 februari 2019, § 33, sammanställd budget för åren
2019-2021.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Sammantaget för kommunkoncernen beräknas investeringar under kommande femårsperiod
ske motsvarande ungefär 3,4 mdkr, där bolagskoncernen står för ungefär 2,4 mdkr och
kommunen för resterande 1,0 mdkr. Merparten av investeringarna sker i
fastighetskoncernen. För att finansiera investeringarna krävs ytterligare upplåning om ca 1
mdkr kommande femårsperiod. Skillnaden mellan investeringsnivå och ytterligare lån
finansieras löpande av kommunens och bolagens löpande kassaflöden.
Kommuninvest är kommunkoncernens enskilt största långivare och det kan därför finnas ett
syfte med att förändra lånetaket till att närma sig den generella limit som Kommuninvest
använder i sina beräkningar. Utifrån nuvarande generella limit från Kommuninvest skulle
ägaren kunna höja lånetaket till 4,5 mdkr. Detta medför dock högre finansiella risker för
ägaren och de kommunala bolagen. En högre ränta och en högre låneskuld kommer att
påverka räntekostnaderna negativt och därmed också anstränga de prognostiserade
resultatnivåerna kommande år.
Kommunens finansiella rådgivare har gjort en analys över marknadsmässiga påslag per
bolag för år 2020. Jämfört med beräkningen som gäller för år 2019 visar analyserna generellt
lägre marknadsmässiga påslag för år 2020 jämfört med år 2019. Detta förklaras framförallt
av lägre marknadsräntor samt bättre nyckeltal för bolagen.
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KS § 62, forts
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 43 och då lämnat följande förslag
till beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att senast till kommunstyrelsens sammanträde
den 13 maj 2019 återkomma med förslag på långsiktig finansieringsplan för
kommunkoncernen.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Kommunstyrelsen ges rätt att omsätta lån och öka kommunens låneskuld upp till maximalt
4,0 mdkr.
2. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,37 procent för år
2020.
3. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,36 procent för år 2020.
4. Marknadsmässigt räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,38 procent för år 2020.
5. Marknadsmässigt räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,17 procent för år
2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Glenn Pettersson (SD) föreslår att förslag till beslut punkt 1 får följande lydelse:
Kommunstyrelsen ges rätt att omsätta lån och öka kommunens låneskuld upp till maximalt
4,5 mdkr.
Simon Waern (S), Daniel Filipsson (M), Karl-Johan Karlsson (C) och Jens Christian Berlin (L)
föreslår att arbetsutskottets förslag till beslut punkt 1 bifalls.
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Kommunstyrelsen
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2019-04-08

KS § 62, forts
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut punkt 1.
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Glenn Petterssons
ändringsförslag.
Ja
Simon Waern (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Karin Schagerlind (M)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Lady France Mulumba (KD)
Martin Lindberg (V)
Anna Hansson (MP)
Daniel Filipsson (M)

Nej
Glenn Pettersson (SD)
Boris Jernskiegg (SD)

Med 13 ja-röster och 2 nej-röster bifalls kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
punkt 1.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut
i punkterna 2 till 5.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

Beslut
KS § 62, forts
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att senast till kommunstyrelsens sammanträde den
13 maj 2019 återkomma med förslag på långsiktig finansieringsplan för kommunkoncernen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Kommunstyrelsen ges rätt att omsätta lån och öka kommunens låneskuld upp till maximalt
4,0 mdkr.
2. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,37 procent för år
2020.
3. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,36 procent för år 2020.
4. Marknadsmässigt räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,38 procent för år 2020.
5. Marknadsmässigt räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,17 procent för år
2020.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-15
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.140 KS

Upplåningsram och marknadsmässiga räntepåslag
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2017, § 193, att kommunens externa
låneskuld inte får överstiga 4 Mdkr. AB Alingsås Rådhus beslutade den 3 oktober 2018, § 28,
att uppmana ägaren att göra en översyn av nuvarande lånetak och förslagsvis höja lånetaket
till 4,5 Mdkr.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018, § 226, om marknadsmässiga
räntepåslag för respektive bolag under år 2019. Det framgår av tillämpningsanvisningar till
finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern, antagna av kommunstyrelsen den 13 november
2017, § 193, att marknadsmässiga räntepåslag för respektive bolag ska fastställas årligen av
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige godkände den 27 februari 2019, § 33, sammanställd budget för åren
2019-2021.
Förvaltningens yttrande
Sammantaget för kommunkoncernen beräknas investeringar under kommande femårsperiod
ske motsvarande ungefär 3,4 Mdkr, där bolagskoncernen står för ungefär 2,4 Mdkr och
kommunen för resterande 1,0 Mdkr. Merparten av investeringarna sker i
fastighetskoncernen. För att finansiera investeringarna krävs ytterligare upplåning om ca 1
Mdkr kommande femårsperiod. Skillnaden mellan investeringsnivå och ytterligare lån
finansieras löpande av kommunens och bolagens löpande kassaflöden.
Kommuninvest är kommunkoncernens enskilt största långivare och det kan därför finnas ett
syfte med att förändra lånetaket till att närma sig den generella limit som Kommuninvest
använder i sina beräkningar. Utifrån nuvarande generella limit från Kommuninvest skulle
ägaren kunna höja lånetaket till 4,5 Mdkr. Detta medför dock högre finansiella risker för
ägaren och de kommunala bolagen. En högre ränta och en högre låneskuld kommer att
påverka räntekostnaderna negativt och därmed också anstränga de prognostiserade
resultatnivåerna kommande år.
Kommunens finansiella rådgivare har gjort en analys över marknadsmässiga påslag per
bolag för år 2020. Jämfört med beräkningen som gäller för år 2019 visar analyserna generellt
lägre marknadsmässiga påslag för år 2020 jämfört med år 2019. Detta förklaras framförallt
av lägre marknadsräntor samt bättre nyckeltal för bolagen.
Ekonomisk bedömning
Om inte dotterbolagen kan hantera högre räntekostnader genom att antingen öka intäkterna
eller minska andra kostnader kommer detta att påverka resultatnivåerna i bolagen. Ett högre
lånetak skulle dock förbättra möjligheterna till att nå bland annat det uppsatta målet för
nyproduktion av lägenheter, vilket ingår i AB Alingsåshems ägardirektiv. Om koncernen
närmar sig denna generella limit kommer en kreditprövning att göras av Kommuninvest.
Kommuninvest kommer då att analysera eventuella övervärden i bolagen, bolagens
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affärsmässighet och kommunens bärkraft i form av resultatnivåer i syfte att undersöka om
koncernen klarar en högre driftkostnad.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ges rätt att omsätta lån och öka kommunens låneskuld upp till maximalt
4,5 Mdkr.
Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,37 procent för år 2020.
Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,36 procent för år 2020.
Marknadsmässigt räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,38 procent för år 2020.
Marknadsmässigt räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,17 procent för år
2020.

Beslutet ska skickas till
AB Alingsåshem, Fabs AB, Alingsås Energi Nät AB och AB Alingsås Rådhus

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-17
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MARGINALRAPPORT
AB Alingsås Rådhus
2019-03-08
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Räntekurvor 2019-02-28
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Nedan är uppskattad upplåningskostnad för:
1. Kommunen
2. Kommunala bolag med hög kreditvärdighet
3. Kommunala bolag med låg kreditvärdighet
AB Alingsås Rådhus erhåller en räntekurva som ligger i spannet mellan räntekurva hög kreditvärdighet och räntekurva låg
kreditvärdighet.
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Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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Upplåningsränta låg kreditvärdighet

1

Individuell justering
För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av AB Alingsås Rådhus:s finansiella status. Det jämförs med finansiell
status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Finansiell status erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:
• EBIT/Tillgångar - Resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar vilket ger ett mått på lönsamheten
• Räntetäckningsgrad - Resultat före finansnetto i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader
• Soliditet - Eget kapital i förhållande till totalt kapital vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

Utfall

Finansiell status - AB Alingsås Rådhus

5,9 poäng
(EBIT/Tillgångar: 3,2%)

EBIT/Tillgångar

6,0 poäng
(Räntetäckningsgrad: 3,2
ggr)

Räntetäckningsgrad

2,0 poäng (Soliditet:
13,2%)

Soliditet
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AB Alingsås Rådhus

AB Alingsås Rådhus har erhållit 14,0 poäng av 30 möjliga. 53,4% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan med hög
kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på den längsta av aktuell ränte- och kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell
räntebindning uppgår till 2,2 år och akutell kapitalbindning till 2,2 år per 2019-03-08

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
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Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 37 punkter.

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning
Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan
justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

•
•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och
vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika
räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles
marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande
fyra räntekurvor används:
Räntekurva stat:

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och landsting

Räntekurva A:

Kommunala och landstingsägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och landstingsägda bolag med låg kreditvärdighet

Vi utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga kommunen,
och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet görs en analys av det
individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige.
När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta påslag läggs
sedan på den faktiska genomsnittliga upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor
För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna obligationer av emittenter med
olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på
kurvorna avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner och landsting. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna obligationer för att kunna skatta en
relevant kurva vid varje mät-tillfälle. Vi har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA.
Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan
kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta innebär
sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska
förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på svenska noteringar
medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på den amerikanska marknaden.

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte
garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för
direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till
följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet
i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så
behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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MARGINALRAPPORT
AB Alingsåshem
2019-03-08
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Räntekurvor 2019-02-28
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Nedan är uppskattad upplåningskostnad för:
1. Kommunen
2. Kommunala bolag med hög kreditvärdighet
3. Kommunala bolag med låg kreditvärdighet
AB Alingsåshem erhåller en räntekurva som ligger i spannet mellan räntekurva hög kreditvärdighet och räntekurva låg
kreditvärdighet.
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Upplåningsränta låg kreditvärdighet

1

Individuell justering
För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av AB Alingsåshem:s finansiella status. Det jämförs med finansiell status
på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Finansiell status erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:
• EBIT/Tillgångar - Resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar vilket ger ett mått på lönsamheten
• Räntetäckningsgrad - Resultat före finansnetto i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader
• Soliditet - Eget kapital i förhållande till totalt kapital vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

Utfall

Finansiell status - AB Alingsåshem

5,8 poäng
(EBIT/Tillgångar: 3,1%)

EBIT/Tillgångar

5,7 poäng
(Räntetäckningsgrad: 2,9
ggr)

Räntetäckningsgrad

3,1 poäng (Soliditet:
16,1%)

Soliditet
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AB Alingsåshem

AB Alingsåshem har erhållit 14,6 poäng av 30 möjliga. 51,3% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan med hög
kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på den längsta av aktuell ränte- och kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell
räntebindning uppgår till 2,2 år och akutell kapitalbindning till 2,2 år per 2019-03-08

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
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Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 36 punkter.
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning
Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan
justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

•
•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och
vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika
räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles
marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande
fyra räntekurvor används:
Räntekurva stat:

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och landsting

Räntekurva A:

Kommunala och landstingsägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och landstingsägda bolag med låg kreditvärdighet

Vi utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga kommunen,
och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet görs en analys av det
individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige.
När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta påslag läggs
sedan på den faktiska genomsnittliga upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor
För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna obligationer av emittenter med
olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på
kurvorna avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner och landsting. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna obligationer för att kunna skatta en
relevant kurva vid varje mät-tillfälle. Vi har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA.
Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan
kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta innebär
sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska
förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på svenska noteringar
medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på den amerikanska marknaden.
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Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte
garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för
direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till
följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet
i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så
behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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MARGINALRAPPORT
Alingsås Energi Nät AB
2019-03-08
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Räntekurvor 2019-02-28
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Nedan är uppskattad upplåningskostnad för:
1. Kommunen
2. Kommunala bolag med hög kreditvärdighet
3. Kommunala bolag med låg kreditvärdighet
Alingsås Energi Nät AB erhåller en räntekurva som ligger i spannet mellan räntekurva hög kreditvärdighet och räntekurva låg
kreditvärdighet.

4,00%

3,00%

Räntan

2,00%

1,00%

0,00%

-1,00%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Löptid (månad)
Upplåningsränta kommun

Upplåningsränta hög kreditvärdighet

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se

Sida 80 av 188

Upplåningsränta låg kreditvärdighet

1

Individuell justering
För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av Alingsås Energi Nät AB:s finansiella status. Det jämförs med finansiell
status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Finansiell status erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:
• EBIT/Tillgångar - Resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar vilket ger ett mått på lönsamheten
• Räntetäckningsgrad - Resultat före finansnetto i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader
• Soliditet - Eget kapital i förhållande till totalt kapital vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

Utfall

Finansiell status - Alingsås Energi Nät AB

9,6 poäng
(EBIT/Tillgångar: 5,1%)

EBIT/Tillgångar

Räntetäckningsgrad

10,0 poäng
(Räntetäckningsgrad:
13,2 ggr)

Soliditet

10,0 poäng (Soliditet:
46,3%)
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Alingsås Energi Nät AB

Alingsås Energi Nät AB har erhållit 29,6 poäng av 30 möjliga. 1,3% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan med hög
kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på den längsta av aktuell ränte- och kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell
räntebindning uppgår till 2,2 år och akutell kapitalbindning till 2,2 år per 2019-03-08
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Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
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Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 17 punkter.
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning
Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan
justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

•
•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och
vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika
räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles
marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande
fyra räntekurvor används:
Räntekurva stat:

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och landsting

Räntekurva A:

Kommunala och landstingsägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och landstingsägda bolag med låg kreditvärdighet

Vi utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga kommunen,
och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet görs en analys av det
individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige.
När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta påslag läggs
sedan på den faktiska genomsnittliga upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor
För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna obligationer av emittenter med
olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på
kurvorna avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner och landsting. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna obligationer för att kunna skatta en
relevant kurva vid varje mät-tillfälle. Vi har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA.
Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan
kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta innebär
sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska
förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på svenska noteringar
medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på den amerikanska marknaden.
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Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte
garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för
direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till
följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet
i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så
behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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MARGINALRAPPORT
Fabs AB
2019-03-08
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Räntekurvor 2019-02-28
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Nedan är uppskattad upplåningskostnad för:
1. Kommunen
2. Kommunala bolag med hög kreditvärdighet
3. Kommunala bolag med låg kreditvärdighet
Fabs AB erhåller en räntekurva som ligger i spannet mellan räntekurva hög kreditvärdighet och räntekurva låg kreditvärdighet.
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Upplåningsränta låg kreditvärdighet

1

Individuell justering
För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av Fabs AB:s finansiella status. Det jämförs med finansiell status på övriga
kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Finansiell status erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:
• EBIT/Tillgångar - Resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar vilket ger ett mått på lönsamheten
• Räntetäckningsgrad - Resultat före finansnetto i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader
• Soliditet - Eget kapital i förhållande till totalt kapital vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

Utfall

Finansiell status - Fabs AB

3,8 poäng
(EBIT/Tillgångar: 2,1%)

EBIT/Tillgångar

4,8 poäng
(Räntetäckningsgrad: 2,2
ggr)

Räntetäckningsgrad

4,7 poäng (Soliditet:
19,8%)

Soliditet
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Fabs AB

Fabs AB har erhållit 13,3 poäng av 30 möjliga. 55,8% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan med hög kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på den längsta av aktuell ränte- och kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell
räntebindning uppgår till 2,2 år och akutell kapitalbindning till 2,2 år per 2019-03-08
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Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
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Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 38 punkter.
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning
Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan
justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

•
•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och
vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika
räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles
marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande
fyra räntekurvor används:
Räntekurva stat:

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och landsting

Räntekurva A:

Kommunala och landstingsägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och landstingsägda bolag med låg kreditvärdighet

Vi utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga kommunen,
och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet görs en analys av det
individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige.
När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta påslag läggs
sedan på den faktiska genomsnittliga upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor
För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna obligationer av emittenter med
olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på
kurvorna avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner och landsting. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna obligationer för att kunna skatta en
relevant kurva vid varje mät-tillfälle. Vi har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA.
Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan
kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta innebär
sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska
förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på svenska noteringar
medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på den amerikanska marknaden.
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Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte
garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för
direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till
följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet
i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så
behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se

Sida 90 av 188

5

Ansökan om medel ur
flyktingfond 2019
8
2019.173 KS

Sida 91 av 188

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

§ 63 2019.173 KS

Ansökan om medel ur flyktingfond 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2016 om riktlinjer för
kommunens flyktingfonder. I enlighet med riktlinjerna finns möjlighet för nämnderna att söka
medel ur fonderna. Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av fonden.
Kultur- och utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden har inkommit med
ansökningar som behandlas i denna skrivelse.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Riktlinjerna innebär att fonderade medel får nyttjas till satsningar med koppling till
integrationspolitiken i kommunen och som gynnar etableringen av nyanlända. Ersättningarna
får inte finansiera sådant som nämnderna erhåller kommunbidrag för. Fonderade medel ska
inte täcka underskott i verksamheten utan vid befarat underskott ska handlingsplan i första
hand upprättas och läggas fram för beslut.
Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av fonden.
Kommunledningskontoret har tagit del av ansökningarna som finns bilagt till ärendet och
gjort följande bedömningar:

Kultur- och utbildningsnämnden ansökan om 0,7 mnkr bör beviljas. Ansökan avser att driva
caféverksamhet vid Nolhaga parkbad och samtidigt erbjuda målgruppen nyanlända
praktikplatser och/eller anställning. Medlen avser att finansiera koordinator för handledning.

Kultur- och utbildningsnämnden ansökan om 4 mnkr bör beviljas. Ansökan avser att ge
målgruppen nyanlända adekvat utbildning och praktikplatser samt uppfylla de uppdrag som
givits av kommunfullmäktige enligt nu gällande flerårsstrategi så som att utveckla
integrationsskapande arbetsmetoder och att integrera nyanlända tillsammans med det civila
samhället och näringslivet.

Barn- och ungdomsnämnden ansökan om 1,6 mnkr bör beviljas. Ansökan avser
studiehandledning, modersmålsundervisning och förberedelseklass.
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

KS § 63, forts
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 44 och då lämnat följande förslag
till beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 0,7 mnkr beviljas.
2. Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 4 mnkr beviljas.
3. Barn- och ungdomsnämndens ansökan om 1,6 mnkr beviljas.
4. Beviljade medel som ej nyttjas till ändamålet återförs till flyktingfonden i samband med
årsbokslutet 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att punkt 3 i förslag till beslut avslås.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till
beslutspunkter 1 och 2.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut punkt 3.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut
punkt 4.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

Beslut
KS § 63, forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 0,7 mnkr beviljas.
2. Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 4 mnkr beviljas.
3. Barn- och ungdomsnämndens ansökan om 1,6 mnkr beviljas.
4. Beviljade medel som ej nyttjas till ändamålet återförs till flyktingfonden i samband med
årsbokslutet 2019.
Reservation
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) lämnar följande reservation:
Angående barn- och ungdomsnämndens ansökan om bidrag ur flyktingfonden yrkar
Sverigedemokraterna avslag eftersom modersmålsutbildning inte kan anses utgöra
integrationsfrämjande åtgärd. Att bedriva modersmålsutbildning följer inte riktlinjerna om att
bidrag skall gå till att främja verksamhet som gynnar etableringen av nyanlända. Eftersom
nämnden inte specificerar hur mycket medel som skall gå till respektive åtgärd är ett avslag
den enda möjliga vägen. Nämnden får återkomma med ansökan till de andra delarna.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-05
Konrad Fredh

Kommunstyrelsen

2019.173 KS

Ansökan om medel ur flyktingfond 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2016 om riktlinjer för
kommunens flyktingfonder. I enlighet med riktlinjerna finns möjlighet för nämnderna att söka
medel ur fonderna. Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av fonden.
Kultur- och utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden har inkommit med
ansökningar som behandlas i denna skrivelse.
Förvaltningens yttrande
Riktlinjerna innebär att fonderade medel får nyttjas till satsningar med koppling till
integrationspolitiken i kommunen och som gynnar etableringen av nyanlända. Ersättningarna
får inte finansiera sådant som nämnderna erhåller kommunbidrag för. Fonderade medel ska
inte täcka underskott i verksamheten utan vid befarat underskott ska handlingsplan i första
hand upprättas och läggas fram för beslut.
Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av fonden.
Kommunledningskontoret har tagit del av ansökningarna som finns bilagt till ärendet och
gjort följande bedömningar:
Kultur- och utbildningsnämnden ansökan om 0,7 mnkr bör beviljas. Ansökan avser att driva
caféverksamhet vid Nolhaga parkbad och samtidigt erbjuda målgruppen nyanlända
praktikplatser och/eller anställning. Medlen avser att finansiera koordinator för handledning.
Kultur- och utbildningsnämnden ansökan om 4 mnkr bör beviljas. Ansökan avser att ge
målgruppen nyanlända adekvat utbildning och praktikplatser samt uppfylla de uppdrag som
givits av kommunfullmäktige enligt nu gällande flerårsstrategi så som att utveckla
integrationsskapande arbetsmetoder och att integrera nyanlända tillsammans med det civila
samhället och näringslivet.
Barn- och ungdomsnämnden ansökan om 1,6 mnkr bör beviljas. Ansökan avser
studiehandledning, modersmålsundervisning och förberedelseklass.
Ekonomisk bedömning
Statsbidrag som betalas ut från Migrationsverket upphör när barnen övergår från att
vara asylsökande till att få uppehållstillstånd, vilket påverkat nämndens intäkter.
Kostnaderna för målgruppen kvarstår och i förekommande fall krävs ytterligare
insatser för att fullfölja utvecklingsarbetet.
Kommunens flyktingfonder utgör inte en del av kommunens ordinarie budget, utan
hanteras utanför fördelningen av kommunbidrag. Ett beviljande av medel ur
flyktingfonden får således ingen direkt påverkan på fullmäktiges antagna budget. Vid
ett beviljande av medlen kommer behållningen i flyktingfonden att minska vilket
innebär sämre handlingsutrymme att hantera framtida kostnader.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 0,7 mnkr beviljas.
Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 4 mnkr beviljas.
Barn- och ungdomsnämndens ansökan om 1,6 mnkr beviljas.
Beviljade medel som ej nyttjas till ändamålet återförs till flyktingfonden i samband med
årsbokslutet 2019.

Beslutet ska skickas till
KUN; BUN

Kommunledningskontoret
Simon Lindau
t.f. Ekonomichef

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-05
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-02-20

§ 24 2019.101 KUN

Ansökan ur flyktingfonden 2019
Ärendebeskrivning
Enligt antagen riktlinje för kommunens flyktingfonder (KF § 2016 2016-09-28) ska
Kommunfullmäktige besluta om ianspråktagande av fonderade medel. I en analys inför
Kultur- och utbildningsnämndens flerårsstrategi uppmärksammas att det vid
Introduktionsprogrammen (IM) finns ca 30 ungdomar födda 1998 och 1999 och som tidigare
finansierats genom Migrationsverket ej kommer att erhålla extern finansiering under 2019.
Detta medför att medel ur flyktingfonden kommer att sökas för att ge denna målgrupp
adekvat utbildning och praktikplatser samt uppfylla de uppdrag som givits av
kommunfullmäktige enligt flerårsstrategi 2019 (2018-12-12 § 226):
att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom flera
områden samt att stärka Arena 11:s integrationsinsatser,
att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet,
att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i
kommunens samlade integrationsarbete.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 februari angett följande:
För att kunna fullfölja utvecklingsarbetet gällande arbetet med nyanlända vid
introduktionsprogrammet på Alströmergymnasiet krävs medel för att genomföra utbildning för
asylsökande ungdomar vilka kommunen inte erhåller externa medel för. Vid
introduktionsprogrammet finns ca 139 elever varav ca 80 kräver särskilt stöd på grund av
annan språklig bakgrund än svenska. De sökta medlen om 4 miljoner kronor kommer
medföra att Alströmergymnasiet och vuxenutbildningen kan behålla och utöka personal
såsom koordinator, språkstödjare och yrkeslärare samt samverka med
arbetsmarknadsenheten.
För att kunna möta elevers olika behov vid introduktionsprogrammen vid gymnasiet utöver
nämnda målgrupp kommer ytterligare 30 elever att kunna delta på nationella yrkesprogram
och yrkesvuxutbildningar. Eleverna ges därmed möjlighet att inkluderas i en miljö på
nationella program där de ingår i en yrkesinriktad utbildning och inkluderas i en
svensksspråkig miljö samt får praktik vilket bidrar till att snabbare inträde på
arbetsmarknaden.
Personalresurser för att genomföra ovanstående innebär en koordinator, som kan följa
elevernas utveckling utifrån ett utbildnings- och arbetslivsperspektiv men även utifrån ett
socialt perspektiv samt vara en länk mellan eleven och arbetslivet/arbetsplatsen (praktik). En
handledare som syftar till att följa eleverna på arbetsplatsförlagt lärande (APL) och praktik
samt yrkeslärarkompetens för att kunna individanpassa utbildningarna utefter elevens behov.
De program som berörs av nämndens utvecklingsarbete är bygg- och
anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, el- och energiprogrammet samt
Justerandes sign
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-02-20

restaurang- och livsmedelsprogrammet.
Utöver detta kommer yrkesvuxutbildningarna plåt och svets, kockutbildning samt
barnskötarutbildning utökas med 20-30 platser för nyanlända under etableringen och
gymnasieungdomar. Även elever från Alströmergymnasiet kommer att kunna beredas plats
på utbildningen utifrån efterfrågan.
Målet är att varje enskild individ vid IM ska ha en tydlig individuell plan för sin nuvarande
situation oavsett om du är asylsökande eller återfinns i målgruppen ungdomar som har
finansiering enligt gymnasielagen eller är i avsaknad av ett ämne eller flera från grundskolan.
Utöver nämnda utbildningsinsatser kommer ett genomgående integrationsarbete för
målgruppens livsvillkor att iscensättas genom samverkan mellan vuxenutbildningen,
arbetsmarknadsenheten och Arena Elva.
Sammanfattningsvis för att kunna fullfölja det planerade utvecklingsarbetet ansöker Kulturoch utbildningsnämnden om 4 miljoner ur kommunens flyktingfond då ca 2,5 miljoner för de
30 asylsökande ungdomarna hemmahörande i Alingsås kommun som ej längre finansieras
av Migrationsverket. Övriga medel ansöks för att genomföra de yrkesinriktade utbildningarna
för nyanlända.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 13
februari § 7
Arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang och anläggning och fritid har behandlat
ärendet den 13 februari § 4
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om att få erhålla 4 mkr ur kommunens flyktingfond.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-02-20

§ 25 2019.103 KUN

Ansökan ur flyktingfonden 2019 för caféverksamhet
Ärendebeskrivning
Enligt antagen riktlinje för kommunens flyktingfonder (KF § 2016 2016-09-28) ska
Kommunfullmäktige besluta om ianspråktagande av fonderade medel.
I mars öppnar nya Nolhaga parkbad. Under oktober startade förvaltningen en upphandling av
tjänstekoncession för att driva caféverksamheten i parkbadet. Efter tilldelningsbeslut tackade
leverantören nej till att driva caféverksamheten.
Med anledning av uppkommen situation avser förvaltningen att Nolhaga parkbad, AME och
Integrationsavdelningen ska driva caféverksamheten målgruppen nyanlända och elever vid
Alströmergymnasiets introduktionsprogram (IM) ska få praktik i caféverksamheten. Detta
medför att medel ur flyktingfonden kommer att sökas för att ge sysselsättning och praktik för
gruppen nyanlända och feriepraktikplatser för IM-elever samt uppfylla de uppdrag som givits
av Kommunfullmäktige enligt flerårsstrategi 2019 (2018-12-12 § 226):
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans med det
civila samhället och näringslivet (uppdrag 14)
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade
integrationsarbete (uppdrag 19)
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller anställning
inom kommunen för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (uppdrag 13).
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 13 februari angett följande:
För att kunna driva caféverksamheten vid Nolhaga parkbad och samtidigt kunna erbjuda
målgruppen nyanlända praktikplatser och/eller anställning krävs medel för att kunna
bibehålla en koordinator som handleder på plats. Koordinatorn ska även handleda de IMelever som har feriepraktik i caféverksamheten. De kan därmed erbjudas sysselsättning
under kvällstid och helger, vilket gör att målgruppen får en möjlighet att förstärka sitt CV
genom arbetslivserfarenhet.
Genom att caféverksamheten drivs på detta sätt kan förvaltningen erbjuda praktikplatser
och/eller anställningar till nyanlända i enlighet med flerårsstrategins mål och uppdrag.
För att kunna driva caféverksamheten enligt denna modell ansöker Kultur- och
utbildningsnämnden om 700 000 kr för att kunna bibehålla en koordinator under 10 månader
som handleder målgruppen.
På sikt kan denna modell även komma att inkludera andra målgrupper inom AME:s
verksamhet och även föreningslivet.
Förvaltningens förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden lyder:
Justerandes sign
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-02-20

Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om att erhålla 700 000 kr ur kommunens
flyktingfond.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 13
februari § 9 och arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang och anläggning och fritid
har behandlat ärendet den 13 februari § 6. Vid dessa möten beslutade man att hänskjuta
beslut i ärendet till nämndens sammanträde den 20 februari.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om att erhålla 700 000 kr ur kommunens
flyktingfond.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

§ 64 2019.191 KS

Arkivöverlämning och utlån av allmänna handlingar från socialnämnden
till vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 19 februari 2019, § 20 att framställa till kommunfullmäktige
om att överlämna eller införliva de aktuella allmänna handlingar som behövs för att driva
LSS-verksamheten vidare med vård- och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige fattade beslut i flerårsstrategin 2018-2020 om att LSS-verksamheten ska
övergå från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden. Den 1 januari 2018 övergick
ansvaret för LSS-verksamheten från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 14 mars 2019 lämnat följande yttrande:
För att vård- och omsorgsnämnden ska kunna driva LSS-verksamheten vidare ur ett
arkivhänseende krävs att socialnämnden överlämnar aktuella allmänna handlingar till vård
och omsorgsnämnden. För att ett sådant överlämnande ska få ske krävs enligt arkivlagen 15
§ ett beslut i kommunfullmäktige.

Kommunledningskontoret instämmer med socialnämndens beslut och har inget ytterligare att
tillägga.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 45.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Socialnämnden överlämnar de aktuella allmänna handlingar som behövs för att driva LSSverksamheten vidare till vård- och omsorgsnämnden.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-14
Magnus Engvall

Kommunstyrelsen

2019.191 KS

Arkivöverlämning och utlån av allmänna handlingar från
socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 19 februari 2019, § 20 att framställa till kommunfullmäktige
om att överlämna eller införliva de aktuella allmänna handlingar som behövs för att driva
LSS-verksamheten vidare med vård och omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktige fattade beslut i flerårsstrategin 2018-2020 om att LSS-verksamheten ska
övergå från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden. Den 1 januari 2018 övergick
ansvaret för LSS-verksamheten från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden.
Förvaltningens yttrande
För att vård- och omsorgsnämnden ska kunna driva LSS-verksamheten vidare ur ett
arkivhänseende krävs att socialnämnden överlämnar aktuella allmänna handlingar till vård
och omsorgsnämnden. För att ett sådant överlämnande ska få ske krävs enligt arkivlagen
15 § ett beslut i kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret instämmer med socialnämndens beslut och har inget ytterligare att
tillägga.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Socialnämnden överlämnar de aktuella allmänna handlingar som behövs för att driva LSSverksamheten vidare till vård- och omsorgsnämnden.
Beslutet ska skickas till
Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Magnus Engvall
Kommunarkivarie

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-14
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Socialnämnden
Protokoll
2019-02-19

§ 20 2019.016 SN

Arkivöverlämning och utlån av allmänna handlingar från socialnämnden
till vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade beslut i flerårsstrategin 2018-2020 om att LSS-verksamheten ska
övergå från socialförvaltningen till vård och äldreomsorgs-förvaltningen.
Den 1 januari 2018 övergick ansvaret för LSS-verksamheten från socialnämnden till vård och
äldreomsorgsförvaltningen, numera kallad vård och omsorgsförvaltningen.
I detta ärende föreslås dels att socialnämnden framställer till kommunfullmäktige om att
överlämna eller införliva allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare.
För att vård och omsorgsförvaltningen ska kunna driva LSS-verksamheten vidare korrekt ur
ett arkivhänseende krävs också att socialnämnden lånar ut inaktuella handlingar till vård och
omsorgsförvaltningen i referenssyfte. Ett utlån av allmänna handlingar gör att kunskapen om
vilket sammanhang handlingarna kom till bevaras. Detta gör att kravet på arkivvård och
arkivredovisning kan uppfyllas och tillgången till de allmänna handlingarna garanteras såväl
nu som i framtiden
Beredning
För att vård och omsorgsförvaltningen ska kunna driva LSS-verksamheten vidare ur ett
arkivhänseende krävs att socialnämnden överlämnar aktuella allmänna handlingar till vård
och omsorgsförvaltningen. För att ett sådant överlämnande ska få ske krävs enligt arkivlagen
15 § ett beslut i kommunfullmäktige.
I detta ärende föreslås också att socialnämnden lånar ut de inaktuella allmänna LSShandlingar som vård och omsorgsnämnden behöver i referenssyfte och att socialnämnden
ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna ett sådant avtal med vård och
omsorgsförvaltningens förvaltningschef.
Ärendet är berett på arbetsutskottets sammanträde 2019-02-06, § 93
Beslut
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna ett avtal med vård och
omsorgsförvaltningens förvaltningschef där ansvaret för de inaktuella allmänna LSShandlingarna regleras.
2. Socialnämnden framställer till kommunfullmäktige om att överlämna eller införliva de
aktuella allmänna handlingar som behövs för att driva LSS-verksamheten vidare med vård
och omsorgsnämnden.
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2019-02-19

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Vård och omsorgsnämnden
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Beteckning:

2019-01-17
Karin Hallgren
0322-617198
Tjänsteskrivelse

Utlån av allmänna handlingar från socialnämnden till vård
och omsorgsnämnden
Ärendet
Kommunfullmäktige fattade beslut i flerårsstrategin 2018-2020 om att LSS-verksamheten
ska övergå från socialförvaltningen till vård och äldreomsorgs-förvaltningen.
Den 1 januari 2018 övergick ansvaret för LSS-verksamheten från socialnämnden till vård
och äldreomsorgsförvaltningen, numera kallad vård och omsorgsförvaltningen.
I detta ärende föreslås låna ut de inaktuella LSS-handlingar som Vård- och behöver i
referenssyfte och att socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna ett sådant
avtal med vård och omsorgsförvaltningens förvaltningschef.
Förvaltningens yttrande
För att vård och omsorgsförvaltningen ska kunna driva LSS-verksamheten vidare korrekt ur
ett arkivhänseende krävs att socialnämnden lånar ut inaktuella handlingar till vård och
omsorgsförvaltningen i referenssyfte. Ett utlån av allmänna handlingar gör att kunskapen om
vilket sammanhang handlingarna kom till bevaras. Detta gör att kravet på arkivvård och
arkivredovisning kan uppfyllas och tillgången till de allmänna handlingarna garanteras såväl
nu som i framtiden. Detta tjänsteutlåtande beskriver vilka handlingar som bedömts
nödvändiga att låna ut till i vård och omsorgsnämnden.
Vissa aktuella handlingar ska däremot överlämnas och införlivas med Vård och
omsorgsnämnden. Dessa handlingar behandlas i ett separat ärende, Dnr.
.
Det beslut som tas om allmänna handlingar med anledning av verksamhetsövergången som
gjordes 2018-01-01 har tre huvudsakliga utgångspunkter:
1. Det ska vara tydligt vilken nämnd som har ansvar för handlingarna
2. Personalen som arbetar inom LSS-verksamheten ska ha fortsatt tillgång till den
information de behöver för att utföra sitt arbete.
3. En ändamålsenlig arkivhantering och efterlevnad av offentlighetsprincipen både nu
och i framtiden ska säkerställas.
Överrenskommelse om utlån av allmänna handlingar
I bilaga till tjänsteutlåtandet finns förslaget till överrenskommelse om utlån av allmänna
handlingar. Enligt förslaget ska överrenskommelsen reglera vilka handlingar som lånas ut
och hur vård och omsorgsnämnden ska förvara och hantera handlingar på uppdrag av
socialnämnden fram till dess att handlingarnas gallringsfrist löpt ut och de gallrats eller
överlämnats till kommunarkivet. Överrenskommelsens parter är socialnämnden och vård och
omsorgsnämnden.
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Motivering till utlån av allmän handling
För att kunna bedriva verksamheten vidare behöver vård och omsorgsnämnden ha tillgång
till vissa handlingar i referenssyfte. Ett utlån av inaktuella handlingar är en förutsättning för
att upprätthålla kontinuitet i LSS-verksamheten så att brukare påverkas i så liten utsträckning
som möjligt.
Ett utlån av inaktuella handlingar för att deras sammanhang och struktur bevaras och de kan
fortsatt hanteras av den personal som har kunskap om dem. Detta är en förutsättning för att
kravet på arkivvård och arkivredovisning ska kunna uppfyllas och att tillgången till de
allmänna handlingarna garanteras såväl nu som i framtiden.
Regelverket som styr
Myndigheternas hantering av allmänna handlingar och arkiv styrs av ett omfattande
regelverk som utgår ifrån grundlag, tryckfrihetsförordningen (1949:105), och bryts ned i lag,
förordning och lokala föreskrifter och riktlinjer.
Arkivlagen (1990:782) innehåller grundläggande bestämmelser om hur myndigheter ska
sköta sina arkiv för att säkerställa möjligheten att ta del av allmänna handlingar både idag
och i framtiden. Arkivlagen förtydligas i vissa hänseenden i arkivförordningen (1991:446)
Varje nämnd och styrelse i kommunen utgör en egen myndighet. Enligt arkivlagen (3 §)
bildas en myndighets arkiv av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet.
Enligt arkivlagen (4 §) ska varje myndighet ansvara för vården av sitt arkiv. Enligt
arkivförordningen (6 §) ska en myndighets arkivbildning ses över i samband med att
organisationen ändras.
Utlånande myndighet:
Socialnämnden Alingsås kommun
Lånande myndighet:
Vård och omsorgsnämnden Alingsås kommun
Beskrivning av de handlingar socialnämnden avser att överlämna eller överlämna och
införliva.
Socialnämnden avser att överlämna eller överlämna och införliva de aktuella allmänna
handlingar som framgår av bilaga.
Att handlingar är aktuella innebär att de tillkommit inom LSS-verksamheten senast 2017-1231 och att de ingår i pågående ärenden, akter, journaler, register, it-lösningar, arkiv mm, där
ingen ny information kan behöva tillföras av vård och omsorgsnämnden.
Handlingar utgörs av såväl fysiska handlingar, i huvudsak pappershandlingar, såväl som
elektroniska handlingar i olika it-lösningar. Handlingarna kan innehålla uppgifter som
omfattas av sekretess. Vård och omsorgsnämden fortsätter att hantera dessa uppgifter enligt
för verksamheten gällande sekretessbestämmelser.
Uppgifter om utlån ska föras in i socialnämndens dokumenthanteringsplan.
Allmänna handlingar i it-lösningar
För att få införliva elektroniska handlingar i vård och omsorgsnämndens arkiv krävs att det i
den fortsatta hanteringen går att visa sambandet mellan den ursprungliga arkivbildaren.
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Detta gäller för att kunna återsöka informationen i framtiden och förstå hur den ursprungligen
skapades och användes i socialnämndens verksamhet.
Arkivvård, arkivredovisning
Vård och omsorgsnämnden ska i enlighet med förslag till överrenskommelse, på uppdrag av
socialnämnden, sköta arkivvården av utlånade inaktuella handlingar i enlighet med gällande
regelverk och kommunarkivets handledningar, råd och instruktioner. Det innebär att vård och
omsorgsnämnden ska gallra, rensa, ordna, förteckna, förbereda och iordningställa
handlingar för leverans till kommunarkivet.
För att vård och omsorgsnämnden ska ha möjlighet att uppfylla sin del av
överrenskommelsen förutsätts att socialnämnden tillhandahåller tillämpliga
dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut som omfattar utlånade handlingstyper.
Vård och omsorgsnämnden är ansvarig för arkivvården under tiden överrenskommelsen
pågår, samt för hantering av begäran om allmän handling inklusive sekretessprövning av
utlånade handlingar.
Praktisk och teknisk hantering av överlämnande
Fysiska handlingar som finns i olika LSS-verksamheter fortsätter att förvaras där så länge
det är ändamålsenligt. Handlingar som finns hos centrala stödfunktioner och i centrala arkiv
på socialförvaltningen flyttas till vård- och omsorgsförvaltningen.
Elektroniska handlingar och information som finns i olika typer av it-lösningar överlämnas
antingen genom att data flyttas eller genom att behörigheter ändras.
Bedömning
Socialförvaltningen ser att ett utlån av allmänna handlingar i referenssyfte, och införlivande
av aktuella allmänna handlingar är det enda alternativet för att säkerställa en korrekt och
ändamålsenligt informationshantering efter överflyttningen av LSS-verksamheten 2018-0101.
Ett beslut om utlån av aktuella allmänna handlingar i ett referenssyfte är en förutsättning för
att upprätthålla kontinuitet i verksamheten så att alla som berörs av LSS-verksamheten i
framtiden påverkas av övergången i så liten utsträckning som möjligt.
Utlånet är en förutsättning för att kravet på arkivvård och arkivredovisning ska kunna
uppfyllas och tillgången till de allmänna handlingarna garanteras såväl nu som i framtiden.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Beteckning:

2019-01-17
Karin Hallgren
0322-617198
Tjänsteskrivelse

Överlämning av handlingar från socialnämnden till vård och
omsorgsnämnden
Ärendet
Kommunfullmäktige fattade beslut i flerårsstrategin 2018-2020 om att LSS-verksamheten
ska övergå från socialförvaltningen till vård och äldreomsorgs-förvaltningen.
Den 1 januari 2018 övergick ansvaret för LSS-verksamheten från socialnämnden till vård
och äldreomsorgsförvaltningen, numera kallad vård och omsorgsförvaltningen.
I detta ärende föreslås att socialnämnden framställer till kommunfullmäktige om att
överlämna eller införliva allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare.
Förvaltningens yttrande
För att vård och omsorgsförvaltningen ska kunna driva LSS-verksamheten vidare ur ett
arkivhänseende krävs att socialnämnden överlämnar vissa handlingar till vård och
omsorgsförvaltningen. För att ett sådant överlämnande ska få ske krävs enligt arkivlagen 15
§ ett beslut i kommunfullmäktige. Detta tjänsteutlåtande beskriver vilka handlingar som
bedömts nödvändiga att överlämna till eller införliva i vård och omsorgsnämnden.
Att överlämna och införliva handlingar innebär att ansvaret för handlingarna överförs från
socialnämnden till vård och omsorgsnämnden och att handlingarna blir en del av vård och
omsorgsnämndens arkiv. Handlingarna ska hållas åtskilda från nämndens övriga arkiv.
Inaktuella handlingar ska däremot inte överlämnas. De ska fortsätta att tillhöra
socialnämnden, men kommer istället att lånas ut till vård- och omsorgsnämnden i referensoch arkivvårdssyfte. Detta behandlas i ett separat ärende______
När handlingar överlämnas tar vård och omsorgsnämnden över ansvaret för den pågående
hanteringen och handläggningen och kan tillföra ny information till aktuella ärenden, akter,
journaler, register, it-lösningar, arkiv mm. Syftet är att upprätthålla kontinuitet i verksamheten
så att brukare blir påverkade i så liten utsträckning som möjligt.
Det beslut som tas om allmänna handlingar med anledning av verksamhetsövergången som
gjordes 2018-01-01 har tre huvudsakliga utgångspunkter:
1. Det ska vara tydligt vilken nämnd som har ansvar för handlingarna
2. Personalen som arbetar inom LSS-verksamheten ska ha fortsatt tillgång till den
information de behöver för att utföra sitt arbete.
3. En ändamålsenlig arkivhantering och efterlevnad av offentlighetsprincipen både nu
och i framtiden ska säkerställas.

Regelverket som styr
Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 F
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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Myndigheternas hantering av allmänna handlingar och arkiv styrs av ett omfattande
regelverk som utgår ifrån grundlag, tryckfrihetsförordningen (1949:105), och bryts ned i lag,
förordning och lokala föreskrifter och riktlinjer.
Arkivlagen (1990:782) innehåller grundläggande bestämmelser om hur myndigheter ska
sköta sina arkiv för att säkerställa möjligheten att ta del av allmänna handlingar både idag
och i framtiden. Arkivlagen förtydligas i vissa hänseenden i arkivförordningen (1991:446)
Varje nämnd och styrelse i kommunen utgör en egen myndighet. Enligt arkivlagen (3 §)
bildas en myndighets arkiv av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet.
Enligt arkivlagen (4 §) ska varje myndighet ansvara för vården av sitt arkiv. Enligt
arkivförordningen (6 §) ska en myndighets arkivbildning ses över i samband med att
organisationen ändras.
Överlämnande myndighet:
Socialnämnden Alingsås kommun
Övertagande myndighet:
Vård och omsorgsnämnden Alingsås kommun
Beskrivning av de handlingar socialnämnden avser att överlämna eller överlämna och
införliva.
Socialnämnden avser att överlämna eller överlämna och införliva de aktuella allmänna
handlingar som framgår av bilaga.
Att handlingar är aktuella innebär att de tillkommit inom LSS-verksamheten senast 2018-0101 och att de ingår i pågående ärenden, akter, journaler, register, it-lösningar, arkiv mm, där
ny information kan behöva tillföras av vård och omsorgsnämnden.
Handlingar utgörs av såväl fysiska handlingar, i huvudsak pappershandlingar, som
elektroniska handlingar i olika it-lösningar. Handlingarna kan innehålla uppgifter som
omfattas av sekretess. Vård och omsorgsnämden fortsätter att hantera dessa uppgifter enligt
för verksamheten gällande sekretessbestämmelser.
Uppgifter om överlämnade handlingar ska föras in i både socialnämndens och vård och
omsorgsnämndens dokumenthanteringsplaner.
Allmänna handlingar i it-lösningar
För att få införliva elektroniska handlingar i vård och omsorgsnämndens arkiv krävs att det i
den fortsatta hanteringen går att visa sambandet mellan den ursprungliga arkivbildaren.
Detta gäller för att kunna återsöka informationen i framtiden och förstå hur den ursprungligen
skapades och användes i socialnämndens verksamhet.
Praktisk och teknisk hantering av överlämnande
Fysiska handlingar som finns i olika LSS-verksamheter fortsätter att förvaras där så länge
det är ändamålsenligt. Handlingar som finns hos centrala stödfunktioner och i centrala arkiv
på socialförvaltningen flyttas till vård- och omsorgsförvaltningen.
Elektroniska handlingar och information som finns i olika typer av it-lösningar överlämnas
antingen genom att data flyttas eller genom att behörigheter ändras.

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 D
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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Bedömning
Socialförvaltningen ser att ett överlämnande och införlivande av aktuella allmänna
handlingar är det enda alternativet för att säkerställa en korrekt och ändamålsenligt
informationshantering efter överflyttningen av LSS-verksamheten 2018-01-01.
Ett beslut om överlämnande och införlivande av aktuella allmänna handlingar är en
förutsättning för att upprätthålla kontinuitet i verksamheten så att alla som berörs av LSSverksamheten i framtiden påverkas av övergången i så liten utsträckning som möjligt.
Överlämningen är en förutsättning för att kravet på arkivvård och arkivredovisning ska kunna
uppfyllas och tillgången till de allmänna handlingarna garanteras såväl nu som i framtiden.

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 D
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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Principer och kriterier för hantering av handlingar inom LSS-verksamheten

Verksamhetso
mråde/
processgrupp Processbeskrivning med exempel på handlingar

Nr.
1

Principer och kriterier för handling

Styra, planera, följa upp
Här ligger det politiska arbetet. Här kan ärenden från hela
klassificeringsstrukturen hamna, processen innefattar beslutsfattandet,
rapportering etc. hos nämnd/styrelse. Omfattar även övergripande
styrdokument och uppdrag.

1.1

Utföra politiskt
ledningsarbete

1.2

Processen följer årscykeln från budget/verksamhetsplan till uppföljning och
redovisning av resultatet.
Exempel på
Planera, förvalta handlingar: Budgetskrivelser, Mål och inriktningsdokument,
Verksamhetsdokument, kompetensförsörjningsplaner, uppföljningar av
och följa upp
verksamheten aktiviteter.

Handlingarna stannar kvar på socialförvaltningen.
Handlingarna överlämnas och införlivas om de inkommit till
eller upprättats inom Avdelningen för funktionsstöd (AFF)
samt funktionsstödsenheten (FSE) och rör verksamhetsåret
2018.
Övriga handlingar som inkommit till
eller upprättats inom Avdelningen för funktionsstöd lånas ut.

Processen innefattar det styrande arbetet inom myndigheten inkl.
förvaltningsövergripande grupper samt verksamhetsmöten på avdelnings eller
enhetsnivå. Även att organisera och fördela arbete och ansvar samt att
upprätta och hantera internt styrande dokument inom ramen för
myndighetens ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete.
Exempel på handlingar: mötesanteckningar med bilagor, arkivorganisation,
arbets- och delegationsordningar, planer, riktlinjer, strategier, mallar och
andra hjälpmedel, verksamhetsövergripande manualer och lathundar.
Klassificeringsstrukturer, dokumenthanteringsplaner, risk- och
sårbarhetsanalyser, lokala samverkansavtal mm.
Handlingarna stannar kvar på socialförvaltningen.

1.3

Utföra internt
ledningsarbete

1.4

Processen innefattar de projekt/utredningar som leder till att utveckla
verksamheten, t ex. nya verksamhetssystem eller organisationsförändringar.
Utveckla
Exempel på handlingar: Interna utredningar, medarbetarförslag,
verksamheten projekthandlingar mm.
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Handlingar överlämnas och infölivas om de inkomit till eller
upprättats inom AFF eller FSE och kräver åtgärder som ännu
inte påbörjats, är pågående eller är genomförda men ej
redovisade.
Övriga handlingar
som inkommit till eller upprättats inom AFF och FSE lånas ut.

Principer och kriterier för hantering av handlingar inom LSS-verksamheten

1.5

Handlingar överlämnas och infölivas om de inkomit till eller
upprättats inom AFF eller FSE och kräver åtgärder som ännu
Processen omfattar årlig granskning av verksamheten såsom intern och extern inte påbörjats, är pågående eller är genomförda men ej
Hantera revision tillsyn/revision samt internkontroll.
Exempel på
redovisade.
Övriga handlingar
och granskning handlingar: Revisionsrapporter, Internkontrollplaner mm.
som inkommit till eller upprättats inom AFF och FSE lånas ut.

1.6

Samverka och
förhandla som
arbetsgivare

Processen innefattar myndighetens förhandlingsarbete och samverkan med de
facklinga organisationerna (t ex. LSG, MBL) samt att hantera arbetsplatsträffar
(APT).
Exempel
på handlingar: Protokoll och mötesanteckningar från de olika
samverkansgrupperna med eventuella bilagor. Kallelser, dagordningar och
MBL-protokoll mm.

Handlingar överlämnas och infölivas om de inkomit till eller
upprättats inom AFF eller FSE och avser förhandlingar som ej
avslutats 2017-12-31.
Handlingar som rör löpande samverkan som LSG och FSG på
enhetsnivå inom AFF och FSE om de avser möten från och med
2018-01-01. Äldre handlingar lånas ut.
Övriga handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

1.7

Bedriva
systematiskt
arbetsmiljöarbe
te

Processen innefattar de övergripande psykosociala och fysiska
arbetsmiljöarbetet på myndigheten.
Exempel
på handlingar: Skyddsrondsprotokoll, Handlingsplaner, Riskbedömningar,
Instruktioner vid allvarliga risker, Årliga sammanställningar,
Medarbetarenkäter mm.

Handlingar överlämnas och införlivas om de rör AFF och FSE
och avser planerade eller pågående åtgärder från och med
2018-01-01. Äldre handlingar lånas ut.
Övriga handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

1.8

Handlingar överlämnas och införlivas om de rör yttranden
gällande AFF och FSE som är inte är upprättat och expedierat
2018-01-01, eller om ärendet av annan anledning inte
Processen omfattar remisshantering och enkäter från instanser inom såväl
avslutats .
Äldre
Besvara enkäter som utanför Alingsås kommun.
Exempel på handlingar lånas ut.
Övriga
och remisser
handlingar: enkäter, enkätsvar, remisser, remissvar
handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

1.9

Handlingarna överlämnas och införlivas om de inkommit till
eller upprättats inom Avdelningen för funktionsstöd (AFF)
samt funktionsstödsenheten (FSE) och rör verksamhetsåret
2018 och inte besvarats samt då eventuella åtgärder ej
vidtagits.
Övriga handlingar som inkommit
till eller

Hantera externa Processen omfattar myndighetens handläggning av synpunkter och klagomål
synpunkter och av övergripande karaktär.
Exempel på
klagomål
handlingar: Synpunkter, klagomål, avvikelsehantering, händelseanalyser

Sida 114 av 188

Principer och kriterier för hantering av handlingar inom LSS-verksamheten

1.10

Processen innefattar myndighetens samverkan med andra
Samverka med myndigheter, organisationer och näringsliv m.fl.
andra
Exempel på handlingar: Projekthandlingar från samverkansprojekt,
organisationer Mötesantekningar från möten med andra organisationer mm.

2

Ge verksamhetsstöd

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2
2.3

2.3.1

Handlingar överlämnas och införlivas om de inkommit
till eller upprättats inom AFF och FSE och rör pågående
projekt eller motsvarande, dvs. fram till dess att
projektet eller motsvarande är avslutat och redovisat
eller av annan anledning avslutats.
Övriga handlingar som inkommit till eller upprättats
inom AFF och FSE lånas ut.

Administrera anställning

Rekrytera

Processen omfattar arbetet med att hantera rekryteringsprocessen, från
kravställning och annonsering till tillsättning av tjänst, inkl.
spontanansökningar.
Exempel på handlingar: Kravspecifikation/profil, annons, ansökningar,
sökandeförteckning, dokumentation av referenstagning, intervjuer och tester.
Rekryteringsbeslut, anställningsavtal.

Handlingar överlämnas och införlivas om de rör rekrytering av
personal till AFF och FSE som är pågående 2018-01-01, det vill
säga fram till dess att anställningsavtalet är upprättat eller att
rekryteringen av annan anledning avslutats.
Övriga
handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

Hantera
anställning

Processen omfattar handläggning av frågor knutna till pågående anställnig
fram till upphörande av anställning. Här ingår även att hantera omställning,
disciplinåtgärder och entlediganden.
Exempel på
handlingar: Tjänstgöringsbetyg och intyg, Arbetsgivarintyg, Uppgifter rörande
uppsägning, kvittenser, fullmakter avseende sekretessinformation,
dokumentation från utvecklingssamtal samt lönesamtal, dokumenterade
överrenskommelser. Individuella lönebeslut, disciplinärenden, gratifikationer,
indviduella utvecklingsplaner, sekretessförbindelser. Underrättelse till lokal
facklig organisation om tilltänkt åtgärd. Underlag till LAS- och MBL-protokoll.
Underlag till lön. Beslut om lönebidrag. Begäran om avgång.

Handlingar överlämas och införlivas om de rör personal inom
AFFoch FSE, vars anställning är pågående 2018-01-01.
Fysiska personalakter överlämnas men införlivas ej.
Övriga handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

Hantera
bemanning

Kompetensutveckla

Processen omfattar bemanningsfrågor så som schemaläggning,
semesterplanering, tjänstledigheter och föräldraledighet.
Hantera personalsocialal frågor

Processen innefattar myndighetsövergripande kompetensutvecklings- planer
samt att anordna eller delta i personalutbildningar.
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Handlingar överlämnas och införlivas om de rör personal inom
AFF eller FSE vars anställning är pågående och direktöverförs
från och med 2018-01-01.
Övriga handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

Handlingar överlämas och införlivas om de rör personal inom
AFFoch FSE, vars anställning är pågående 2018-01-01.
Fysiska personalakter överlämnas men införlivas ej. Övriga
handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.
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Handlingar överlämas och införlivas om de rör personal inom
AFFoch FSE, vars anställning är pågående 2018-01-01 och
avser ersättningar som ännu inte betalats ut.
Övriga handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

2.3.2

Tillhandahålla
friskvård

Processen omfattar att tillhandahålla personalen friskvård och administrera
friskvårdsersättning.
Exempel på
handlingar: Kvitto på utlägg

2.3.3

Hantera tillbud,
arbetsskada och
otillåten
påverkan

Processen innefattar anmälan, utredning och åtgärd av tillbud och arbetsskada
och annan otillåten påverkan.
Exempel på
handlingar: Ammälan om arbetsskador, avvikelse- och tillbudsrapporter,
åtgärdsbeslut

Handlingar överlämnas och införlivas om de rör personal inom
AFF eller FSE vars anställning är pågående och direktöverförs
från och med 2018-01-01, och ingår i pågående ärenden, fram
till dess att beslut om åtgärd är fattat.
Övriga handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

Processen omfattar handläggning av rehabiliteringsärenden och de
medicinska, sociala, psykologiska och arbetsinriktade åtgärderna. Exempel
på handlingar: förstadagsintyg, protokoll, rehabmöte, handlingsplan,
arbetsförmågebedömningar, utlåtanden, utredningar, arbetsgivarens
anpassningsåtgärder, kompetenskartläggning, läkarutlåtanden mm.

Handlingar överlämnas och införlivas om de rör personal inom
AFF eller FSE vars anställning är pågående och direktöverförs
från och med 2018-01-01, och ingår i pågående ärenden, fram
till dess att beslut om åtgärd är fattat.
Övriga handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

2.3.4

Rehabilitera

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

Administrera ekonomi
Utforma och
följa upp
ekonomi

Processen innefattar att upprätta budget och verksamhetsplan, redovisa och
följa upp resultat samt genomföra internkontroll.
Exempel på
handlingar: Ekonomisk uppföljningsrapport, budgetunderlag, prognoser.

Processen innefattar handläggning av kundfakturor och kundinbetalningar.
Exempel på handlingar: kundregister, avbetalningsplaner, kundfakturor,
Hantera intäkter fakturaunderlag, listor över inbetalningar, maluleringar, avskrivningar av
från kund
fodran mm.
Processen omfattar att hantera och betala leverantörsfakturor samt hantera
Hantera
utbetalningar.
kostnader från Exempel på handlingar: Leverantörsfakturor, följesedlar, listor över
leverantör
utbetalningar, inkasso, utbetalningsallegiat mm.
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Handlingar och uppgifter stannar kvar på socialförvaltningen.
Tillgång till information i referenssyfte kan hanteras genom att
berörd personal ges läsbehöriget till socialförvaltningens
information.
Handlingar och uppgifter stannar kvar på socialförvaltningen
som gäller handlingar fram till 2017-12-31. Tillgång till
information från tidigare år i referenssyfte kan hanteras
genom att berörd personal ges läsbehöriget till
socialförvaltningens information.
Handlingar och uppgifter stannar kvar på socialförvaltningen
som gäller handlingar fram till 2017-12-31. Tillgång till
information från tidigare år i referenssyfte kan hanteras
genom att berörd personal ges läsbehöriget till
socialförvaltningens information.

Principer och kriterier för hantering av handlingar inom LSS-verksamheten

Processen omfattar löpande stämma av och redovisa ekonomin samt sköta
kodplanen.
Exempel på handlingar: bokföringsorder med underlag, kontoavstämningar,
kodplan, underlag för periodisk avskrivning. Beslut om investering.
Anläggningsregister. Avtal rörande tjänst, Kommunbidrag, Kassarapport,
Dagrapport, Underlag till årsredovisning mm.

2.4.4

Hantera
löpande
ekonomiredovis
ning

2.4.5

Processen omfattar hanteringen av frågor rörande deklarationer och jämkning
Hantera
av moms mm.
Exempel på
skatteredovisnin handlingar: underlag till momsredovisning, ansökan om redovisning av moms,
g
momsrapport, periodisk sammanställning

2.4.6

Hantera
försäkringar

2.5

Processen omfattar tecknande av försäkringar i syfte att skydda mydigheten.
Exempel på handlingar: försäkringsbrev, handböcker, handlingar rörande
ansvarsfrågor, ansvarsskador och egendomsskador. Avtal och
förfrågningsunderlag, personalförsäkringshandlingar, skadeärenden mm.

Handlingar och uppgifter stannar kvar på socialförvaltningen
som gäller handlingar fram till 2017-12-31. Tillgång till
information från tidigare år i referenssyfte kan hanteras
genom att berörd personal ges läsbehöriget till
socialförvaltningens information.
Handlingar och uppgifter stannar kvar på socialförvaltningen
som gäller handlingar fram till 2017-12-31. Tillgång till
information från tidigare år i referenssyfte kan hanteras
genom att berörd personal ges läsbehöriget till
socialförvaltningens information.
Handlingar och uppgifter stannar kvar på socialförvaltningen
som gäller handlingar fram till 2017-12-31. Tillgång till
information från tidigare år i referenssyfte kan hanteras
genom att berörd personal ges läsbehöriget till
socialförvaltningens information.

Köpa in och upphandla

2.5.1

Processen omfattar arbetet med att köpa in en vara/tjänst och
direktupphandla enligt LOU samt upphandling genom avrop mot ramavtal eller Handlingar och uppgifter stannar kvar på socialförvaltningen
Köpa in, beställa genom förnyad konkurrensutsättning.
Exempel på
som gäller handlingar fram till 2017-12-31. Tillgång till
och avtala
handlingar: Underlag till direktupphandling, offerter, anbud, svar på
information från tidigare år i referenssyfte kan hanteras
(direktupphandl förfrågningar, utvärdering av inkomna anbud/offerter. Tilldelningsbeslut,
genom att berörd personal ges läsbehöriget till
a)
beställningar, order- uppdrags- och beställningsbekräftelser mm.
socialförvaltningens information.

2.5.2

Hantera
upphandling
enligt lagen om
offentlig
upphandling
(LOU)

Processen omfattar arbete med att genomföra upphandlingar i konkurrens
samt att hantera överprövning av upphandling.
Exempel Handlingar och uppgifter stannar kvar på socialförvaltningen
på handlingar: Upphandlingsstrategi, förfrågningsunderlag, annonsunderlag,
som gäller handlingar fram till 2017-12-31. Tillgång till
frågor/svar samt rättelser och förtydliganden under anbudstiden. Anbud med
information från tidigare år i referenssyfte kan hanteras
bilagor, intyg/bevis för kontroll av leverantör. Öppningsprotokoll,
genom att berörd personal ges läsbehöriget till
utvärderingsunderlag, tilldelningsbeslut.
socialförvaltningens information.
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2.5.3
2.6

Processen omfattar de affärsmässiga frågorna som löpande avstämningar och
hantering av tvister efter att ett avtal slutits som följd av direktupphandling
Förvalta och och upphandling i konkurrens.
Exempel på handlingar:
följa upp
Tilläggsavtal, villkorsändringar, information om parters ändrade kontakt- eller
ingångna avtal adressuppgifter, uppsägningar, avtalsregister, avtalsdatabas.
Administrera allmänna handlingar

2.6.1

Processen omfattar posthantering, bedömning, registrering, fördelning,
Registrera
skanning, informationssökning och arkivering av diarieförda ärenden.
handlingar och Exempel på handlingar: Diarium, Diarieplan, postlista, fullmakt för
hantera post postöppning, postöppnings och registreringsrutiner. Rek-böcker post nord.

2.6.2

Redovisa, styra
och hantera
handlingarna
och arkiv.

2.6.3

Processen omfattar planering inför och mottagande av arkivhandlingar från
överlämnande myndighet.
Exempel på
handlingar: fullmäktigebeslut om avhändande av allmän handling, förteckning
Ta emot arkiv av arkivhandlingar som mottagits, mottagandekvittenser.

Processen omfattar att samråda med arkivmyndigheten i arkivfrågor,
upprättande av arkivredovsning, gallringsutredning och mottagande av
gallringsbeslut.
Exempel på handlingar: Arkivbeskrivning, arkivförteckning, IT-förteckning,
arkivinventering, gallringsbeslut, gallringsutredning, gallringsframställan

Handlingar och uppgifter stannar kvar på socialförvaltningen
som gäller handlingar fram till 2017-12-31. Tillgång till
information från tidigare år i referenssyfte kan hanteras
genom att berörd personal ges läsbehöriget till
socialförvaltningens information.

Handlingarna stannar kvar på socialförvaltningen som kom in
innan 2018-01-01.

Handlingarna stannar kvar på socialförvaltningen som kom in
innan 2018-01-01.

Handlingarna stannar kvar på socialförvaltningen som kom in
innan 2018-01-01.

2.6.4

Processen omfattar planering inför och överlämning av arkivhandlingar till
mottagande myndighet, samt framtagande av underlag emd förslag till beslut
om avhändande av allmän handling (på annat sätt än genom gallring)
Exempel på handlingar: Fullmäktigebeslut om avhändande av allmän handling,
Handlingarna stannar kvar på socialförvaltningen som kom in
förteckning över arkivhandlingar som överlämnas samt kopia av
Överlämna arkiv mottagningskvittens.
innan 2018-01-01.

2.6.5

Begäran som inkommit till socialförvaltningen överlämas och
införlivas, om utlämnande ej skett eller i det fall handlingen
inte får lämnas ut, om beslut om vägran att lämna ut ej är
fattat. Det gäller under förutsättning att begäran avser
handlingar som omfattas av utlån eller överlämnande fr.o.m.
2018-01-01.

Processen innefattar sekretessprövning/menprövning, beslut om utlämnande
Hantera
samt skriftligt beslut av myndigheten vid ev. nekande av utlämnande.
utlämnande av Exempel på handling: Samtycken, fullmakter, begäran om utlämnande,
handling
följebrev, beslut om vägran att utlämna allmän handling, överklaganden.

Sida 118 av 188

Principer och kriterier för hantering av handlingar inom LSS-verksamheten

2.7.

Processen omfattar hantering av anmälan om behandling av personuppgifter,
begäran om registerutdrag enligt GDPR, samt anmälan om
personuppgiftsansvarig.
Exempel på
Kontrollera handlingar: Samtycke/återtagande till utlägg på webbplats, förteckning över
personuppgiftb personuppgiftsbehandlingar, registerutdrag, begäran om och svar på begäran
ehandlingar om registerutdrag enligt GDPR mm.

2.8

2.8.1

2..8.2

2.8.3

2.9

2.9.1

Handlingarna överlämnas och införlivas om de inkommit till
eller upprättats inom AFF eller FSE eller berörda
stödfunktioner som avser något av följande:
- samtycken som gäller pågående personuppgiftsbehandlingar
-återtagande av samtycken som gäller rör
personuppgiftsbehandlingar som ännu en upphört
- begäran om registerutdrag som inte lämnats ut
-incidenter och identifierade brister som ännu ej åtgärdats.
-register och förteckningar mm över pågående
personuppgiftsbehandlingar
Övriga
handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

Hantera och förvalta IS/IT
Processen omfattar förvaltning, drift, utveckling och support samt att utifrån
behov, strategier och omvärld utveckla och förädla tjänster.
Exempel på
Förvalta, drifta handlingar: avvikelserapporter, åtgärdsrapport, beställningar,
och utveckla it- användarhandledningar, lathundar för system, förvaltningsuppdrag
system
(systemförvaltning), objektplan mm.

Handlingar överlämnas och införlivas om de inkomkommit till
eller upprättats inom sektor utbilding och rör it-lösningar som
är i drift.
Övriga handlingar stannar kvar på
socialförvaltningen.

Hantera itbehörigheter

Processen om att tilldela och upphäva/återkalla behörigheter i systemstöden
och anskaffning av e-certifikat mm.
Exempel på
handlingar: Beställningar, bekräftelser, register

Handlingar överlämnas och införlivas om de rör personal vars
anställning är pågående 2018-01-01.
Övriga handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

Avveckla itsystem

Processen omfattar arbetet med att säkersätlla att avveckling av tjänster och
enskilda driftsuppdrag görs på ett kontrollerat sätt.
Exempel på
handling: beslut om avveckling av tjänst, plan för avveckling, checklistor,
utvärderingar, konsekvensanalyser, tidplan, systemdokumentation.

Handlingar överlämnas och införlivas om de inkommit till elelr
upprättats inom AFF eller FSE och rör it-system som ännu ej
tagits ur drift. Övriga handlingar stannar kvar på
socialförvaltningen.

Hantera fastigheter, lokaler och fysisk säkerhet
Processen omfattar att hantera frågor rörande hyresavtal och inventarier mm.
Här ingår också att hantera löpande underhåll och drift av lokalerna.
Handlingar rörande lokalbesiktningar, parkeringsfrågor, lokalvårdsfrågor,
frågor rörande avfalls- och återvinningshantering.
Exempel på
Förvalta
handlingar: Hyresavtal, felanmälan av lokaler, lokalbokningar och
fastigheter och
bokningsbekräftelser, besiktningsprotokoll, utredningar angående
inventarier
fastighetsutnyttjande, fastighetsförteckningar mm.
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Handlingar som rör AFF och FSE lånas ut.
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2.9.2

Hantera fysisk
säkerhet och
skalskydd

3

Processen omfattar att hantera frågor kring fysisk säkerhet, t ex. larm och
inpassering samt ärenden som rör stölder eller obehörigt intrång i
myndighetens lokaler samt att administrera tillträde till fastigheter.
Exempel på handlingar: kvittenser för passerkort/behörighetskort och nycklar,
polisanmälan om stöld/hot/olaga intrång. Handlingar rörande larm och koder.

Handlingar som rör AFF och FSE lånas ut.

Tillhandahålla LSS-verksamhet

3.1

Bedriva LSS-verksamhet

3.1.1

Planera,
förvalta, utföra
och följa upp
verksamheten

3.1.2

Processen omfattar det arbete som görs på bostad med särskild service som
inte ska journalföras.
Exempel på
Dokument kring handlingar: Handlingar om aktiviteter som gjorts, broschyrer och annat
verksamheter informationsmaterial,

Handlingar överlämnas och införlivas om de ingår i pågående
hantering 2018-01-01.
Övriga handlingar
lånas ut.

3.1.3

Hantera
Process omfattar hantering av ingångna avtal och placeringar hos externa
placeringar och vårdgivare. Exempel på handlingar: Avtal med vårdgivare kring placeringar,
externa vårdköp personuppgiftsbiträdesavtal, överrenskommelser.

Handlingar överlämnas och införlivas om de ingår i ett
pågående avtal efter 2018-01-01. Tillgång till information från
tidigare år i referenssyfte kan hanteras genom att berörd
personal ges läsbehöriget till socialförvaltningens information.

3.1.4

Personakt

3.1.5

Samverkan
inom LSSverksamhetens
område

Processen omfattar planering av, utförande av verksamheten samt uppföljning
av verksamheten inom AFF och FSE.
Exempel på
handlingar: Planering, verksamhetsdokument, handlingsplaner, uppföljningar Handlingar överlämnas och införlivas om de fortfarande är
av åtgärder och projekt som gjorts mm.
aktuella 2018-01-01.
Övriga handlingar lånas ut.

Processen innefattar hantering av all journalföring i brukares journal.

Handlingar i pågående ärenden införlivas och överlämnas.
Övriga handlingar lånas ut.

Processen omfattar samverkan mellan brukare, gode män, vårdnadshavare
och anställd personal inom LSS-verksamheten. Processen innefattar även
samverkan inom dessa områden med andra mydigheter som ex.
försäkringskassan.
Exempel på handlingar: Protokoll från samverkansmöten av olika slag.

Handlingar överlämnas och införlivas om de ingår i pågående
ärenden efter 2018-01-01.
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Överrenskommelse om utlån av allmänna handlingar
1. Parter
Mellan Socialnämnden Alingsås kommun och Vård och Omsorgsnämnden i
Alingsås kommun har följande överrenskommelse om utlån av allmänna
handlingar träffats
2. Bakgrund och syfte
Den 1 januari 2018 tog vård och äldreomsorgsförvaltningen, numera kallad vård
och omsorgsförvaltningen, över ansvaret för LSS-verksamheten från
socialförvaltningen. Vård och omsorgsförvaltningen behöver ha tillgång till vissa
allmänna handlingar i referenssyfte för att kunna upprätthålla kontinuitet i
verksamheten. Samtidigt behöver socialförvaltningen säkerställa att kraven på
arkivvård och arkivredovisning kan uppfyllas och att tillgången till allmänna
handlingar garanteras såväl nu som i framtiden.

3. Omfattning
Denna överrenskommelse omfattar de allmänna handlingar som beskrivs i
bilaga till detta avtal ”Principer och kriterier för hantering av LSS-handlingar”.

4. Utlån och förvaring
a) Socialnämnden medger att vård och omsorgsnämnden lånar och förvarar
handlingarna från och med att detta avtal godkänts i nämnd och längs till och
med att handlingarnas gallringsfrist löpt ut och de gallrats eller levererats till
kommunarkivet.
b) Vård och omsorgsnämnden får i sin tur inte låna ut handlingarna vidare
c) Vård och omsorgsnämnden ska hålla handlingarna åtskilda från sina övriga
handlingar och arkiv.
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5. Hantering och arkivvård
a) Vård och omsorgsnämnden ska på uppdrag av socialnämnden förvara,
skydda, gallra, rensa, arkivera, ordna, förteckna och i övrigt hantera
handlingarna i enlighet med aktuell lagstiftning och i enlighet med föreskrifter
och riktlinjer om arkiv- och informationshantering samt kommunarkivets
handledning, råd och instruktioner
b) Vård och omsorgsnämnden ska hantera handlingarna i enlighet med för
verksamheten gällande sekretessbestämmelser.
c) Vård och omsorgsnämnden ska hantera begäran om utlämnande av allmän
handling inklusive sekretessprövning.
d) Vård- och omsorgsnämnden får inte ändra i handlingarna.
e) Socialnämnden ska tillhandahålla de dokumenthanteringsplaner,
gallringsbeslut, arkivbeskrivningar, arkivföreteckningar och andra dokument
som vård och omsorgsnämnden behöver för att fullgöra sina åtaganden
enligt denna överrenskommelse.
f) Vård och omsorgsnämnden har i samband med den praktiska hanteringen
rätt att komplettera uppgifter och korrigera uppenbara felaktivetheter i listan
över inventerade handlingar och utifrån detta vidta lämpliga åtgärder. Detta
ska dokumenteras på ett strukturerat och sammanhållet sätt och redovisas
om en sådan efterfrågas.
6. Leverans till kommunarkivet
Vård och omsorgsnämnden ska leverera de handlingar som ska bevaras,
alternativt förbereda och iordningställa handlingar för leverans efter avtalstidens
slut.
7. Arkivföreteckning och arkivbeskrivning
a) Socialnämnden ska föra in uppgifter om handlingarna i sin arkivbeskrivning
och arkivförteckning.
b) Vård och omsorgsnämnden ska föra in uppgifter om handlingarna i sin
arkivbeskrivning.
8. Ändringar
Ändringar av och tillägg till denna överrenskommelse ska vara skrifliga och
undertecknade av parterna.
9. Giltighet
Denna överrenskommelse gäller från och med det datum överrenskommelsen
godkänts av båda nämnderna och till dess att handlingarna gallrats eller levererats
till kommunarkivet efter att gallringsfristen löpt ut.

2 (3)
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10. Tvister
Tvist rörande tolkning och tillämpning av denna överrenskommelse ska i första
hand avgöras av parterna i samråd med kommunarkivet. Om inte samförstånd
kan nås ska parterna, utan onödigt dröjsmål, hänskjuta frågan till stabschef på
kommunledningskontoret som får avgöra hanteringen av frågan. Om endera
parten begär det, ska frågan hänskjutas till kommunstyrelsens arbetsutskott för
avgörande.
Bilaga
1. Lista över vilka handlingar som lämnas ut inklusive it-lösningar

Överrenskommelsen har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit
var sitt.

Alingsås den _________________

Alingsås den _____________________

_____________________________
Förvaltningschef socialförv.

__________________________________
Förvaltningschef vård och omsorgsförv.

3 (3)
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

§ 65 2018.664 KS

Revidering av lokala ordningsföreskrifter - samlat ärende
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade den 23 oktober 2018 § 74 att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa tekniska förvaltningens förslag om revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 december 2018 § 241 att se över regleringen av
fyrverkerier i Alingsås kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Kommunfullmäktige biföll den 30 januari 2019 § 13 en motion angående regelverk för
fyrverkerier, vad gäller att se över och utvidga den lokala ordningsstadgan.
Samtliga ärenden ovan har föranlett en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Vad gäller de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Alingsås kommun har tekniska
nämnden föreslagit att handeln även fortsättningsvis ska ske på Lilla torget, med möjlighet
för samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut om torghandel på Stora torget vid behov.
Förslaget innebar även en omformulering av 8 § med anledning av ändrad lagstiftning. I
övrigt har ett fåtal omformuleringar och förtydliganden gjorts, som inte innebär några
ändringar i sak.
Vad gäller de allmänna lokala ordningsföreskrifterna har en utredning gjorts av möjligheterna
att utvidga bestämmelserna om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Slutsatsen är att
den formulering som 16 § har idag går så långt det enligt lag och praxis är möjligt att
begränsa hanteringen av fyrverkerier. Någon utvidgning av förbudet är därmed inte juridiskt
genomförbar och paragrafen är således oförändrad i förslaget.
I övrigt har en översyn gjorts av samtliga paragrafer i ordningsföreskrifterna. Förslaget
innebär främst språkliga förändringar men vissa ändringar har gjorts i enlighet med praxis
och SKL:s rekommendationer. Till exempel har 13-15 §§ ändrats till att endast omfatta
hundar och inte katter, och ett förtydligande har införts i 15 § om inom vilka områden
upplockningstvång råder.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

KS § 65, forts
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 46 och då lämnat följande förslag
till beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Alingsås kommun godkänns, med följande tillägg
i lokala ordningsföreskrifter under Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, § 16:
I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under följande
tider:
Påskafton och nyårsafton kl 18.00-01.00
2. Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Alingsås kommun godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att punkt 1 i förslag till beslut får följande lydelse:
Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Alingsås kommun godkänns, med följande tillägg i lokala ordningsföreskrifter under
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, § 16;
I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under följande
tider: Påskafton kl 16:00-20:00 och nyårsafton kl 23:00-01:00
Anita Hedén Unosson (S), Karin Schagerlind (M), Karl-Johan Karlsson (C), Lady France
Mulumba (KD) och Susanna Nerell (C) föreslår att arbetsutskottets förslag till beslut bifalls i
alla punkter.
Glenn Pettersson (SD) bifaller Anna Hanssons ändringsförslag.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut punkt 1.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag beslut
punkt 2.
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

Beslut
KS § 65, forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Alingsås kommun godkänns, med följande tillägg
i lokala ordningsföreskrifter under Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, § 16:
I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under följande
tider:
Påskafton och nyårsafton kl 18.00-01.00
2. Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Alingsås kommun godkänns.

Anteckning
Karl-Johan Karlsson (C) lämnar följande protokollsanteckning:
Centerpartiet vill lyfta fram att införandet av nya tidsbestämmelser måste kommuniceras via
en informationskampanj med kommunen som avsändare, inte minst i anslutning till påskafton
och nyårsafton, gärna med annonser i AT för att upplysa medborgarna om på vilka tider det
är tillåtet att skjuta fyrverkerier utanför stadskärnan. Detta för att så många som möjligt ska få
kännedom om de nya reglerna, som då också får bättre effekt. Centerpartiet lade fram en
motion om att det bara skulle vara tillåtet att skjuta fyrverkerier mellan 23-01 på påskafton
och nyårsafton, men röstade efter en kompromiss för förslaget om 18-01 på ovan nämnda
högtider.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-07
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2018.664 KS

Revidering av lokala ordningsföreskrifter
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade den 23 oktober 2018 § 74 att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa tekniska förvaltningens förslag om revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 december 2018 § 241 att se över regleringen av
fyrverkerier i Alingsås kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Kommunfullmäktige biföll den 30 januari 2019 § 13 en motion angående regelverk för
fyrverkerier, vad gäller att se över och utvidga den lokala ordningsstadgan.
Samtliga ärenden ovan har föranlett en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna.

Förvaltningens yttrande
Vad gäller de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Alingsås kommun har tekniska
nämnden föreslagit att handeln även fortsättningsvis ska ske på Lilla torget, med möjlighet
för samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut om torghandel på Stora torget vid behov.
Förslaget innebar även en omformulering av 8 § med anledning av ändrad lagstiftning. I
övrigt har ett fåtal omformuleringar och förtydliganden gjorts, som inte innebär några
ändringar i sak.
Vad gäller de allmänna lokala ordningsföreskrifterna har en utredning gjorts av möjligheterna
att utvidga bestämmelserna om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Slutsatsen är att
den formulering som 16 § har idag går så långt det enligt lag och praxis är möjligt att
begränsa hanteringen av fyrverkerier. Någon utvidgning av förbudet är därmed inte juridiskt
genomförbar och paragrafen är således oförändrad i förslaget.
I övrigt har en översyn gjorts av samtliga paragrafer i ordningsföreskrifterna. Förslaget
innebär främst språkliga förändringar men vissa ändringar har gjorts i enlighet med praxis
och SKL:s rekommendationer. Till exempel har 13-15 §§ ändrats till att endast omfatta
hundar och inte katter, och ett förtydligande har införts i 15 § om inom vilka områden
upplockningstvång råder.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Alingsås kommun godkänns.
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2. Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter
för torghandeln i Alingsås kommun godkänns.

Beslutet ska skickas till
SBN, torgvakten

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-07
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Alingsås kommun
Senast ändrade av kommunfullmäktige den xx 2019, § xx.
Alingsås kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3
kap. ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Alingsås kommun ska upprätthållas. Bestämmelsen om användande av
pyrotekniska varor i 16 § 2 st har till syfte att förhindra att människors hälsa eller egendom
skadas.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1
kap.2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 16 § är även
tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.
För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås kommun.
3§
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 §
andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: Lövekulle
camping- och badplats, Mjörnbadet, Nolhaga park, Nolhaga berg och samtliga
begravningsplatser i kommunen.
Lastning av varor m.m.
4§
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering av varor ska den som är ansvarig för
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens
arbete hindras.
Containrar
5§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens
namn, adress och telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar
6§
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på
lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.
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Affischering
7§
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas
upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare
att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på
byggnad där rörelsen finns.
Högtalarutsändning
8§
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av
polismyndigheten.
Insamling av pengar
9§
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
Förtäring av alkohol
10 §
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden:
Inom ett område begränsat av Säveån - väg 180 (Vänersborgsvägen) - järnvägen- V
Ringgatan - Södra Strömgatan, Nolhaga park och Nolhaga berg samt området utanför
huvudentrén till Alingsås-Parken, området tillhörande Alströmerskolan mellan
Kungälvsvägen och Bananstigen samt parkeringsplatserna i anslutning till Teatergatan, på
badplats och allmän platsmark vid Lövekulle.
Områdena redovisas på kartbilaga.
Ambulerande försäljning
11 §
För ambulerande försäljning på Kungsgatan krävs polismyndighetens tillstånd.
Inom ett område begränsat av Norra Ringgatan, Västra Ringgatan, Stationsgatan och
Lendahlsgatan råder generellt förbud mot ambulerande försäljning under evenemanget
”Potatisfestivalen”. Undantag kan beviljas av polismyndigheten.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap.1
§ ordningslagen.
Badförbud
12 §
Bad är förbjudet i Säveån nedströms Sävebron.
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Hundar
13 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 13 och 14 §§. Det som
sägs i dessa paragrafer gäller inte för assistanshund eller för polishund i tjänst.
14 §
Hundar ska hållas kopplade inom ett område begränsat av Norra Ringgatan-Östra
Ringgatan-Södra Ringgatan-och Västra Ringgatan. Vidare ska hundar hållas kopplade
inom följande områden: idrotts-, festplatser och andra aktivitetsområden i samband med
arrangemang, lekplatser samt under tiden 1 april - 30 september även parker eller
planteringar, campingplatser och iordningställda badplatser.
Tikar ska under löptid hållas kopplade, dock inte inom inhägnade områden.
Hundar ska hållas kopplade och får inte rastas på begravningsplatser.
15 §
Inom följande områden ska avföring efter hund plockas upp: på offentlig plats inom
detaljplanelagt område, badplatser, lekplatser, campingplatser, Nolhaga park,
iordningställda motions- och/eller promenadstigar i Kärrbogärde, Erska lunde,
Klockaregårdskullen, Stadsskogen och Hjortgårdens friluftsområde.
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
16 §
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom stadskärnan, (inom Norra Ringgatan,
Västra Ringgatan, Vänersborgsvägen och Stationsgatan) och på offentlig plats inomhus.
Det är också förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från Alingsås
lasarett (Viktoriagatan, Oscarsgatan, Södra Ringgatan och Vilovägen).
Områdena redovisas på kartbilaga.
Skjutning med luftvapen m.m.
17 §
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats.
Ridning
18 §
Ridning får inte ske på elljusspåret och gula spåret i Hjortmarkaområdet.
Avgift för att använda offentlig plats
19 §
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats
har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
20 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-12 §§ samt 14-18 §§ i
dessa ordningsföreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Alingsås kommun
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås kommun
Senast ändrade av kommunfullmäktige den xx 2019, § xx.
Alingsås kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§
Utöver vad som föreskrivits i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och
säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till
allmänna försäljningsplatser för torghandel:
Lilla torget.
Stora torgets inre del efter särskilt beslut från samhällsbyggnadsnämnden. Till inre delen
räknas inte parkering utmed östra körbanan.
Fasta och tillfälliga saluplatser
3§
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka
bestäms av samhällsbyggnadsnämnden. Det finns tre avgiftsfria platser för skolungdom.
Fasta platser bokas och betalas årsvis i förskott och gäller då en specifik plats. Torgvakten
kan dock vid enstaka tillfällen, om förhållandena så kräver, anvisa annan plats.
En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av tjänstgörande torgvakt.
Fördelning av saluplatser
4§
Vid fördelning av saluplatser gäller följande.
Fasta platser avser alltid en specifik plats med undantag enligt 3 §.
Regelbundet återkommande torghandlare ska om möjligt tilldelas samma tillfälliga platser. I
övrigt ska tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till
försäljningsplatsen.
Platser till skolungdom fördelas via kösystem efter anmälan till torgvakten.
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till
tillgången på platser.
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När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra.
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. Ifall en
innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller
gjort anmälan till tjänstgörande torgvakt att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen,
har torgvakten rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.
Tider för försäljning
5§
Torghandel får ske helgfria onsdagar och lördagar samt vardag närmast före helgdag.
Torghandel får även ske vardagarna närmast före julafton. Besked om aktuella dagar
meddelas av torgvakten.
Försäljningen får börja tidigast kl. 08:00 och sluta senast kl. 15:00.
Försäljarna får inte tidigare än två timmar före fastställd försäljningstids början lägga upp
varor eller redskap på försäljningsplatsen. Undantag görs dock för tjänstgörande torgvakt
som får börja tidigare.
Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger
får samhällsbyggnadsnämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider
än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.
Förbud mot försäljning av vissa varor
6§
Sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna
försäljningsplatserna.
Försäljning av livsmedel
7§
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i EU-förordningar och lagstiftning inom livsmedelsområdet samt
föreskrifter meddelade med stöd av dessa. Livsmedelsförsäljning kan kräva registrering hos
miljöskyddsnämnden.
Placering av varor, redskap och fordon
8§
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller
mellan saluplatserna.
Mellan kl. 08:00 och 14:00 får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.
Fordon för transport av varor eller redskap till eller från försäljningsplatsen ska, så snart
lossning och lastning skett, omedelbart köras från platsen.
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Renhållning
9§
En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut
samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen samt att föra bort och lägga det i en
behållare för sopor.
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren.
Avgift
10 §
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
Fasta platser betalas årsvis i förskott. Avgift för fast plats avser deltagande vid samtliga av
kommunen schemalagda torgdagar enligt 5 §. Uteblivande från sådan dag medger ej
någon reducering av erlagd avgift.
För tillfälliga platser erläggs avgiften kontant till torgvakten vid varje försäljningstillfälle.
Överträdelse av föreskrift
11 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § tredje stycket, 4 §
åttonde stycket första meningen, 5 § första-femte styckena, 7 §, 9 § första och andra
stycket och 10 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket i
ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
----------------------------Dessa föreskrifter träder i kraft den xx.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-12-10

§ 241 2018.262 KS

Svar på förslag till kommunstyrelsen - Uppdrag till kommunstyrelsen om
begränsning av fyrverkerier i Alingsås, Ingbritt Johansson (C)
Ärendebeskrivning
Ingbritt Johansson (C) har den 9 april 2018 lämnat följande förslag till kommunstyrelsens om
begränsning av fyrverkerier i Alingsås:
Att ordningsstadgan i Alingsås ändras, så att det endast blir tillåtet av avfyra fyrverkerier i
Alingsås kommun två timmar på påsk och två timmar på nyår. Lämpliga tider är 23-01 på
nyårsafton och 20-22 på påskafton.
Vid särskilda samhällsviktiga arrangemang, som till exempel när Alingsås fyller 400 år, ska
dispens kunna ges för fyrverkerier. Då bör arrangören dock använda sig av ljudlösa
fyrverkerier eller en lasershow, för att undvika smällande.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 9 april 2018, § 46, att lämna förslaget till
kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 november 2018 lämnat följande yttrande:
Förslaget som lämnats om fyrverkeribegränsning har flera beröringspunkter med motion
angående regelverk för fyrverkerier – Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg
(S) (lämnad till kommunfullmäktige den 28 februari 2018, § 22).
I beredningen av motionen anmodades miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
tekniska nämnden samt Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund att lämna yttranden
över motionärernas förslag om fyrverkeribegränsningar.
Svar har inkommit från de olika nämnderna samt räddningstjänstförbundet. Den
sammantagna bedömningen utifrån lämnade svar på remissen är att den nationella
regleringen kring avfyrande av fyrverkerier är tillräcklig för att skydda människor, djur och
byggnader.
Samtliga nämnder samt räddningstjänstförbundet ställer sig dock positiva till en översyn av
de lokala ordningsföreskrifterna i syfte att eventuellt ytterligare begränsa var och under vilka
tider som fyrverkerier får avfyras i Alingsås kommun.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att de lokala ordningsföreskrifterna bör ses över
med anledning av de lämnade förslagen. Den närmare utformningen av de lokala
ordningsföreskrifterna gällande avfyrande av fyrverkerier behöver dock föregås av en
närmare utredning för att säkerställa att Alingsås kommuns lokala regler är i linje med
nationell reglering på området.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018, § 237 och lämnat följande
förslag till beslut:
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-12-10

Förslagen om fyrverkeribegränsning tas med i arbetet att se över Alingsås kommuns lokala
ordningsföreskrifter. I översynen görs en bedömning om det lämnade förslaget om
fyrverkeribegränsning är i linje med gällande regelverk.
Yrkande
Ingbritt Johansson (C) yrkar att sista meningen i förslag till beslut ska ha följande lydelse:
I översynen görs en bedömning om det lämnade förslaget om fyrverkeribegränsningen, med
2 timmar vid påsk och nyår, är i linje med gällande regelverk.
Proposition
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Förslagen om fyrverkeribegränsning tas med i arbetet att se över Alingsås kommuns lokala
ordningsföreskrifter. I översynen görs en bedömning om det lämnade förslaget om
fyrverkeribegränsningen, med 2 timmar vid påsk och nyår, är i linje med gällande regelverk.
Expedieras till
Klk-kansli
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-10-23

§ 74 2018.445 TN

Utvärdering av flytt av torghandeln samt ändring av lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Hösten 2016 fattades beslut om att flytta över torghandeln som hålls på onsdagar och
lördagar från Stora Torget till Lilla Torget under samma veckodagar. Anledningen till flytten
var att förbättra tillgängligheten till torghandeln då Stora Torgets stenbeläggning begränsade
möjligheten för bland annat personer med rullstol, rullatorer m.m. att ta sig dit. Stora Torget
har även en lutning som inte är optimal för varken besökare eller torghandlare. Förutom
tillgänglighetsaspekten gjordes omlokaliseringen även för att frigöra flera parkeringsplatser
som togs i anspråk vid torgdagar på Stora Torget. Dessutom hade antalet torghandlare
minskat genom åren och därmed bedömdes behovet inte längre finnas av en så stor yta som
delar av eller hela Stora Torget.
En utvärdering av flytten av torghandelns lokalisering samt en genomgång av de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandeln har efterfrågats av Tekniska nämnden. Tekniska
förvaltningen har varit i kontakt med näringslivstrateg på kommunledningskontoret,
torgvakten/torghandlare och den lokala företagarorganisationen Alingsås Handel för att
bedöma konsekvenserna av flytten.
Förvaltningens yttrande
Utvärdering av torghandeln på Lilla Torget
Det kan konstateras att det finns en nedåtgående trend i kommunens torghandel överlag.
Torghandlare är i dagsläget ytterst få till antalet i Alingsås och efterfrågan på torgplatser har
sjunkit genom åren. Troligtvis har det svalnande intresset från försäljare (knallar) inte främst
berott på flytten av torghandeln i sig, utan på grund av andra marknadsmässiga orsaker.
Dock upplever torghandlare att det är svårare att få sålt sina varor på Lilla Torget i och med
att placeringen är långt från Kungsgatan med dess butiker, caféer osv. som drar besökare i
centrum. Det upplevs som att det är färre besökare på torghandeln än tidigare som gör
spontana inköp i samband med att de besöker övriga butiker i staden. Önskemål finns om att
åter ha en torghandel närmre Kungsgatan, vilket skulle innebära en återflytt till Stora Torget.
Den stenbelagda röda ytan i norra delen av Lilla Torget är vid de flesta torgdagar tillräcklig
för att täcka behovet av antalet platser i dagsläget. Vid enstaka tillfällen behöver ett fåtal
parkeringsplatser på Lilla Torget tas i anspråk.
Ett av skälen till omlokaliseringen rör tillgängligheten till platsen där torghandel bedrivs. Det
kan konstateras att Lilla Torget är mer tillgänglighetsanpassat med ett jämnare och planare
underlag i jämförelse med Stora Torgets gatusten och lutning, vilket underlättar
framkomligheten för samtliga besökare. Särskilt för personer med olika typer av
funktionshinder och/eller som har behov av diverse hjälpmedel såsom rullator, permobil eller
liknande.
Färre parkeringsplatser påverkas även negativt av dagens torghandel jämfört med när den
hölls på Stora Torget. Fler parkeringsplatser togs i anspråk på Stora Torget jämfört med
idag, då den röda ytan som främst nyttjas på Lilla Torget är separerad från
parkeringsplatserna. Samma möjlighet finns inte med dagens utformning av Stora Torget.
Justerandes sign
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-10-23

Det lokala näringslivet har inte framfört några synpunkter till kommunen i fråga om flytten.
Det har inte heller varit någon diskussion inom Alingsås Handel och därmed bedöms frågan
inte vara särskilt kontroversiell för näringsidkarna. Dock har önskemål från såväl handel som
allmänhet och lokalproducenter framförts till kommunen om en utökad torghandel som lyfter
stadskärnan och destinationen Alingsås.
Med hänsyn till att intresset för att bedriva torghandel minskat genom åren, kan det finnas
behov av att följa dess utveckling och framöver bedöma om offentlig plats bör upplåtas
fortsättningsvis till torghandel eller om det behövs åtgärder och satsningar från kommunens
håll för att främja och bidra till en mer levande torghandel.
Med hänsyn till de aspekter som behandlats ovan bedömer tekniska förvaltningen att
stadens torghandel ska fortsätta bedrivas i första hand på Lilla Torget. För det fall det
uppstår ett behov av att temporärt hålla torghandel på Stora Torget, bör detta kunna ske
efter särskilt beslut av Samhällsbyggnadsnämnden/Tekniska nämnden. I samband med en
eventuell framtida utveckling och omgestaltning av Stora Torget kan möjligheten om en
fullständig återflytt av torghandeln tas upp för vidare diskussion.
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås kommun
Tekniska förvaltningen bedömer att ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås
kommun”, antagna av Kommunfullmäktige den 29 februari 2012, bör revideras. Följande
ändringar föreslås:
Ändring av angiven plats i 2 § från Stora Torgets inre del till Lilla Torget, med tillägg att det
vid behov finns möjlighet att upplåta Stora Torget för torghandel efter särskilt beslut från
Samhällsbyggnadsnämnden/Tekniska nämnden.
Eftersom en sammanslagning av Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden
föreligger bör ändring ske tillsvidare till Samhällsbyggnadsnämnden/Tekniska nämnden i 2-3
§§ och 5 §. För det fall ärendet tas upp till Kommunfullmäktige efter sammanslagningen, kan
ändring till slutgiltigt namn göras i föreskrifterna.
8 § avseende försäljning av livsmedel omformuleras så den överensstämmer med gällande
lagstiftning.
Övriga paragrafer bedöms inte vara i behov av korrigering.
Beredning
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-10-16, § 44.
Beslut
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag att låta stadens torghandel ske
även fortsättningsvis på Lilla Torget, med tillägg att Stora Torget kan nyttjas om särskilt
behov uppstår och efter beslut i Samhällsbyggnadsnämnden/Tekniska nämnden.
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag om revidering av lokala
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ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås kommun, och föreslår Kommunfullmäktige att
fastställa revideringen av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås kommun.
Förslaget föreslås ersätta befintliga ordningsföreskrifter antagna den 29 februari 2012.
Protokollsanteckning
Novak Vasic (MP) och Holger Grahm (MP) lämnar följande anteckning till protokollet:
Tekniska förvaltningen bör tillsammans med näringslivsenheten diskutera framtiden för
Alingsås torghandel, och om det finns möjlighet att framöver flytta den tillbaka till Stora
torget.
Expedieras till
KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

§ 66 2019.119 KS

Policy för behandling av personuppgifter i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning i kraft. Förordningen syftar till att stärka
fysiska personers rätt till skydd av personuppgifter genom att reglera hur personuppgifter får
behandlas. Enligt förordningen bör personuppgiftsansvariga anta interna strategier som
syftar till att säkerställa att kraven i förordningen efterlevs.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Varje kommunal styrelse, nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker inom dess verksamhet. För att samordna behandlingen av
personuppgifter inom kommunen bör en policy antas som på en övergripande nivå beskriver
personuppgiftsbehandling i kommunen. Policyn kompletteras sedan med detaljerade
styrdokument som syftar till att konkret stödja personuppgiftsbehandlingen i kommunen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 47.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Policy för behandling av personuppgifter i Alingsås kommun antas.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-05
Malin Lindholm
0322-616237
2019.119 KS

Kommunstyrelsen

Policy för behandling av personuppgifter i Alingsås
kommun
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning i kraft. Förordningen syftar till att stärka
fysiska personers rätt till skydd av personuppgifter genom att reglera hur personuppgifter får
behandlas. Enligt förordningen bör personuppgiftsansvariga anta interna strategier som
syftar till att säkerställa att kraven i förordningen efterlevs.
Förvaltningens yttrande
Varje kommunal styrelse, nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker inom dess verksamhet. För att samordna behandlingen av
personuppgifter inom kommunen bör en policy antas som på en övergripande nivå beskriver
personuppgiftsbehandling i kommunen. Policyn kompletteras sedan med detaljerade
styrdokument som syftar till att konkret stödja personuppgiftsbehandlingen i kommunen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Policy för behandling av personuppgifter i Alingsås kommun antas.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och bolag

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-05
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Policy för behandling av personuppgifter i Alingsås kommun
Antagen av kommunfullmäktige i Alingsås kommun den xx, § xx
Inledning och syfte
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen reglerar behandling av
personuppgifter och syftar till att värna fysiska personers rätt till skydd av personuppgifter.
Policyn anger vad som gäller för behandling av personuppgifter inom Alingsås kommun för att
säkerställa att all behandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen.
Utöver denna policy utarbetas övriga styrdokument som syftar till att på ett mer detaljerat sätt
stödja personuppgiftshanteringen inom kommunen.
Definitioner
Med begreppet personuppgift avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan hänföras till
en fysisk nu levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer,
telefonnummer, e-postadresser, fotografier etc. Med begreppet behandling avses alla åtgärder
och kombinationer av åtgärder beträffande personuppgifter. Exempel på detta är insamling,
registrering, lagring, läsning och bearbetning.
Omfattning
Policyn omfattar all behandling av personuppgifter av kommunstyrelsen, samtliga nämnder,
förvaltningar, kommunala bolag och styrelser i Alingsås kommun.
Personuppgiftsansvar
Kommunstyrelsen och varje nämnd i Alingsås kommun är personuppgiftsansvarige för den
personuppgiftsbehandling som sker inom respektive verksamhet. Styrelsen och respektive
nämnd är därmed ansvariga för att inom sitt verksamhetsområde se till att gällande
dataskyddslagstiftning samt denna policy följs.
Samordning
Kommunstyrelsen ska säkerställa att kommunens arbete med efterlevnad av
dataskyddsförordningen sker på ett korrekt och samordnat sätt. För att underlätta för respektive
personuppgiftsansvarig att fullgöra sina skyldigheter ska styrelsen ta fram och uppdatera mer
detaljerade rutiner, mallar och annat underlag. Detta innebär inte någon inskränkning eller
begränsning av respektive personuppgiftsansvarigs ansvar.
Varje nämnd ska utse en kontaktperson som är ansvarig för samordningen av arbetet med
personuppgiftshantering på respektive förvaltning. Dessa personer ska ingå i ett nätverk som
arrangeras av kommunstyrelsen med syfte att samordna personuppgiftsbehandlingen inom
kommunen.
Dataskyddsombud
Kommunstyrelsen och varje nämnd ska utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har
bland annat till uppgift att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige kring vilka
skyldigheter som gäller enligt dataskyddslagstiftning, samt att övervaka efterlevnaden av
dataskyddslagstiftningen.
Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa att dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i
god tid deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter, samt stödja dataskyddsombudet
i dess arbete.
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Personuppgiftsbiträde
En leverantör eller liknande utanför organisationen som behandlar personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning kallas för personuppgiftsbiträde. När personuppgiftsbiträde
anlitas ska personuppgiftsbiträdesavtal tecknas.
Laglighet
Vid all behandling av personuppgifter ska hänsyn tas till den enskildes integritet och rättigheter.
Behandlingen ska vara laglig, korrekt och öppen gentemot de registrerade.
Innan behandling av personuppgifter påbörjas ska ett särskilt angivet och berättigat ändamål
fastställas. Behandling av personuppgifter får inte ske för ett ändamål som är oförenligt med det
ursprungliga ändamålet.
Uppgiftsminimering
Insamling av personuppgifter får inte vara mer omfattande än nödvändigt.
Alla personuppgifter ska vara korrekta och uppdaterade. Personuppgifter som är felaktiga ska
raderas eller rättas utan dröjsmål.
Insamlade personuppgifter ska endast bevaras i identifierbar form så länge det är nödvändigt
för ändamålet och inte annat följer av lag. Därefter ska de avidentifieras eller gallras.
Dokumentation
All personuppgiftsbehandling ska dokumenteras i så kallade registerförteckningar. Dessa ska
vid varje tillfälle vara uppdaterade och korrekta.
Åtkomst och säkerhet
Åtkomst till personuppgifter ska begränsas till de anställda och förtroendevalda som behöver
dem för att fullgöra sina uppdrag och uppgifter. Övriga åtgärder som bedöms lämpliga för att
skydda personuppgifter och säkerställa den enskildes rättigheter ska vidtas. Överföring av
personuppgifter till tredje land får inte ske utan att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas.
Personuppgiftsincidenter
Säkerhetsincidenter som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller
obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifter kallas för
personuppgiftsincidenter. Senast 72 timmar efter att den personuppgiftsansvarige fått vetskap
om att en personuppgiftsincident inträffat ska detta anmälas till Datainspektionen, om det inte
är osannolikt att incidenten medför en risk för enskildas rättigheter och friheter.
Rättigheter
Den enskildes rättighet att få information om och tillgång till sina personuppgifter samt att få
sina personuppgifter rättade eller raderade ska så långt möjligt upprätthållas.
Revidering
Denna policy ska fastställas på nytt vid ny mandatperiod, samt vid behov revideras.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

§ 67 2019.137 KS

Redovisning av obesvarade motioner 2019, maj
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska kommunstyrelsen två gånger om året, i
april och oktober, redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte beretts färdigt.
Kommunfullmäktige har då att ta ställning om motioner, vars beredning inte kunnat avslutas
inom ett år, ska avskrivas från ytterligare beredning eller fortsätta handläggas.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har upprättat en sammanställning över obesvarade motioner,
daterad den 15 mars 2019. Totalt har 15 motioner lämnats in till kommunfullmäktige som
ännu ej är besvarade. Tre motioner är äldre än ett år.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 49 och då lämnat följande förslag
till beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Handläggningen fortsätter för följande motioner som är äldre än ett år:
-Motion angående införandet av strukturerade riskanalyser inom dricksvatten försörjning –
Thomas Pettersson (C), 2016.813 KS.
-Motion – säkrare kommun, klimathot – Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson
(SD), 2018.187.
-Motion – säkrare kommun, kameraövervakning – Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange
Petrusson (SD), 2018.189 KS.
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår, med hänvisning till att motionen om säkrare kommun kameraövervakning besvarades av kommunfullmäktige den 27 mars 2019, § 60, att
motionen tas bort från förslag till kommunfullmäktige om fortsatt handläggning.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Boris Jernskieggs
ändringsförslag.
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Beslut
KS § 67, forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Handläggningen fortsätter för följande motioner som är äldre än ett år:
-Motion angående införandet av strukturerade riskanalyser inom dricksvatten försörjning –
Thomas Pettersson (C), 2016.813 KS.
-Motion – säkrare kommun, klimathot – Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson
(SD), 2018.187.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-15
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.137 KS

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner 2019
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska kommunstyrelsen två gånger om året, i
april och oktober, redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte beretts färdigt.
Kommunfullmäktige har då att ta ställning om motioner, vars beredning inte kunnat avslutas
inom ett år, ska avskrivas från ytterligare beredning eller fortsätta handläggas.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har upprättat en sammanställning över obesvarade motioner,
daterad den 15 mars 2019. Totalt har 15 motioner lämnats in till kommunfullmäktige som
ännu ej är besvarade. Tre motioner är äldre än ett år.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Handläggningen fortsätter för följande motioner som är äldre än ett år:
Motion angående införandet av strukturerade riskanalyser inom dricksvatten försörjning –
Thomas Pettersson (C), 2016.813 KS.
Motion – säkrare kommun, klimathot – Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson
(SD), 2018.187.
Motion – säkrare kommun, kameraövervakning – Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange
Petrusson (SD), 2018.189 KS.

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-15
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Ny version, redovisning av obesvarade motioner
Diarienummer
2019.212 KS

Sändare/mottagare
Leif Hansson (S),
Micaela Johansson
(S) och Camilla
Stensson (S)

2019.192 KS

Birgitta Larsson (S),
Simon Wærn (S) och Motion angående ökat samnyttjande av
Sebastian Aronsson kommunala lokaler: för ett stärkt
föreningsliv! - Birgitta Larsson (S), Simon
(S)
Wærn (S) och Sebastian Aronsson (S)
Anna Hansson (MP)
Motion om inrättande av Alingsås miljöpris Anna Hansson (MP)

Kommunfullmäktige har den 27 februari 2019, § 42 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

2019.117 KS

Martin Lindberg (V)

Motion angående införande av fri entré för
pensionärer på Nolhaga simhall - Martin
Lindberg (V)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 februari
2019, § 33 att remittera till kultur- och utbildningsnämnden.
Kultur- och utbildningsnämnden ska inkomma med svar
senast den 3 maj 2019.

2018.503 KS

Per Palm, Jan
Kesker, Kristina
Grapenholm och
Anita Brodén (L)

2018.502 KS

Boris Jernskiegg
(SD)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 november
Motion angående utredning om
2018, § 214 att remittera till barn- och ungdomsnämnden.
lärarassistenter i grundskolan - Per Palm,
Barn- och ungdomsnämnden ska inkomma med svar senast
Jan Kesker, Kristina Grapenholm och Anita den 3 maj 2019.
Brodén (L)
Motion angående staty av Gustav II Adolf - Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 november
Boris Jernskiegg (SD)
2019, § 213 att lämna ärendet till kommunledningskontoret
för beredning. Kommunfullmäktige behandlar motionssvaret
den 24 april 2019.

2018.461 KS

Anita Brodén (L),
Kristina Grapenholm
(L) och Per Palm (L)

2019.165 KS

Ärenderubrik
Motion om att upprätta ett program för
milijöanpassat byggande - Leif Hansson
(S), Micaela Johansson (S) och Camilla
Stensson (S)

Motion angående utredning om placering
av E20 - Anita Brodén (L), Kristina
Grapenholm (L) och Per Palm (L)

Status
Kommunfullmäktige har den 27 februari 2019, § 43 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Reg.datum

2019-02-26

2019-02-25
Kommunfullmäktige har den 27 februari 2019, § 41 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
2019-02-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 november
2019, § 212 att lämna ärendet till kommunledningskontoret
för beredning. Kommunledningskontoret bereder motionen.

1 (3)
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2019-01-30

2018-09-03

2018-09-03

2018-07-16

Diarienummer
2018.385 KS

Sändare/mottagare
Jan Kesker (L), Anita
Brodén (L), Per Palm
(L) och Kristina
Grapenholm (L

Ärenderubrik
Motion om en Karin Boye-plats i Alingsås Jan Kesker (L), Anita Brodén (L), Per Palm
(L) och Kristina Grapenholm (L)

2018.374 KS

Anita Brodén (L)

Motion - snabbt besked kring byggärenden
utan lovplikt samt halverad tid för enkla
bygglovsärenden Anita Brodén (L)

2018.355 KS

Bo Olsson (S) och
Simon Waern (S)

Motion om en mänsklig stadsbyggnad för
ökad trygghet - Bo Olsson (S) och Simon
Waern (S)

2018.187 KS

Boris Jernskiegg
(SD) och Agneta
Grange Petrusson
(SD)

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

Status
Reg.datum
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 augusti
2018, § 140 att remittera till samhällsbyggnadsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden. Remissvar lämnades av
samhällsbyggnadsnämnden den 18 februari 2019, § 22, och
av kultur- och fritidsnämnden den 17 december, § 78.
Kommunfullmäktige behandlar motionssvaret den 24 april
2019.
2018-06-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 augusti
2018, § 140 att remittera till samhällsbyggnadsnämnden.
Remissvar lämnades av samhällsbyggnadsnämnden den
17 december 2018, § 213. Kommunledningskontoret
bereder motionen.
2018-05-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 augusti,
§ 137 att remittera till samhällsbyggnadsnämnden.
Remissvar lämnades av samhällsbyggnadsnämnden den
19 november 2018, § 190. Kommunledningskontoret
bereder motionen.
2018-05-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 mars
2018, § 46, att remittera till miljöskyddsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Remissvar har lämnats av tekniska nämnden den 23
oktober 2018, § 75, av samhällsbyggnadsnämnden den 22
oktober 2018, § 171 och av miljöskyddsnämnden den 19
februari 2019, § 16. Kommunfullmäktige behandlar
motionssvaret den 24 april 2019.
2018-03-16
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Diarienummer
2016.813 KS

Sändare/mottagare
Thomas Pettersson

Ärenderubrik
Motion angående införande av
strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning - Thomas
Pettersson (C)

Status
Reg.datum
Motionssvar lämnades till kommunfullmäktige den 8 juni
2018, § 100. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera
motionen. Motionen remitterades på nytt till
miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden. Remissvar
lämnades av miljöskyddsnämnden den 26 oktober 2018, §
63 och av tekniska nämnden den 20 november 2018, § 84.
Kommunstyrelsens behandlade motionsvaret den 8 april
2019 och beslutade att återremittera motionen.
Kommunledningskontoret bereder motionen.
2016-12-12
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Svar på motion - säkrare
kommun, klimathot - Boris
Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange Petrusson (SD
13
2018.187 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

§ 68 2018.187 KS

Svar på motion - säkrare kommun, klimathot - Boris Jernskiegg (SD) och
Agneta Grange Petrusson (SD
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 28
mars 2018, § 64 lämnat en motion om klimathot mot kommunen där de framför att
kommunen bör arbeta fram en handlingsplan för extremväder och utreda hur samhället kan
göras tryggare.
Motionärerna yrkar följande:
Att klimathotet identifieras och att handlingsplaner upprättas därefter
Att nybebyggelse säkras och planeras utifrån framtida väderhot
Att renhållningsverk och vattenförsörjning säkras mot vädrets makter
Att räddningstjänsten får de resurser som krävs vid extremväder
Att infrastrukturen planeras så att hänsyn tas till översvämningsrisker
Att energiförsörjningen säkerställs vid extremväder
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 april 2018, § 79 att remittera motionen till
miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Miljöskyddsnämnden behandlade ärendet den 19 februari 2019, § 16, och tekniska nämnden
den 23 oktober 2018, § 75. Både miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden ställer sig
positiv till yrkandena i motionen om klimatåtgärder och vill särskilt betona vikten av en
övergripande sammanhållande funktion som driver klimatarbetet framåt.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 22 oktober 2018, 171, och besvarar
motionärernas att-satser och beskriver hur nämnden arbetar med anpassningar till klimatet
redan i dag. Samhällsbyggnadsnämnden tar inte ställning till om motionen ska tillstyrkas eller
avstyrkas.
Kommunledningskontoret instämmer i remissvaren från miljöskyddsnämnden och tekniska
nämnden, arbetet med att minimera skador orsakade av klimatförändring kräver ett
strategiskt arbete och samarbete inom hela kommunen. Som det framkommer i remissvaren
är nämnderna medvetna om riskerna och arbetar för att motverka dessa. Detta är dock inte
en fråga som nämnderna var för sig kan hantera själva. Vid miljöskyddsnämnden finns en
miljöstrateg, en funktion som bland annat ansvarar för kommunens strategiska miljö- och
hållbarhetsarbete. Samverkan kring klimatfrågan sker även med andra organisationer så
som Göteborgsregionen.
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KS § 68, forts
Kommunledningskontoret föreslår att motionens första punkt bifalls, och att resterande
punkter avslås. De punkter som är relevanta bör istället ingå i de handlingsplaner som
omnämns i punkt ett.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 50 och då lämnat följande förslag
till beslut:
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionens första punkt bifalls, resterande punkter avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionens första punkt bifalls, resterande punkter avslås.
Reservation
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-18
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2018.187 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion angående säkrare kommun, klimathot
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 28
mars 2018, § 64 lämnat en motion om klimathot mot kommunen där de framför att
kommunen bör arbeta fram en handlingsplan för extremväder och utreda hur samhället kan
göras tryggare.
Motionärerna yrkar följande:







Att klimathotet identifieras och att handlingsplaner upprättas därefter
Att nybebyggelse säkras och planeras utifrån framtida väderhot
Att renhållningsverk och vattenförsörjning säkras mot vädrets makter
Att räddningstjänsten får de resurser som krävs vid extremväder
Att infrastrukturen planeras så att hänsyn tas till översvämningsrisker
Att energiförsörjningen säkerställs vid extremväder

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 april 2018, § 79 att remittera motionen till
miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Förvaltningens yttrande
Miljöskyddsnämnden behandlade ärendet den 19 februari 2019, § 16, och tekniska nämnden
den 23 oktober 2018, § 75. Både miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden ställer sig
positiv till yrkandena i motionen om klimatåtgärder och vill särskilt betona vikten av en
övergripande sammanhållande funktion som driver klimatarbetet framåt.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 22 oktober 2018, 171, och besvarar
motionärernas att-satser och beskriver hur nämnden arbetar med anpassningar till klimatet
redan i dag. Samhällsbyggnadsnämnden tar inte ställning till om motionen ska tillstyrkas eller
avstyrkas.
Kommunledningskontoret instämmer i remissvaren från miljöskyddsnämnden och tekniska
nämnden, arbetet med att minimera skador orsakade av klimatförändring kräver ett
strategiskt arbete och samarbete inom hela kommunen. Som det framkommer i remissvaren
är nämnderna medvetna om riskerna och arbetar för att motverka dessa. Detta är dock inte
en fråga som nämnderna var för sig kan hantera själva. Vid miljöskyddsnämnden finns en
miljöstrateg, en funktion som bland annat ansvarar för kommunens strategiska miljö- och
hållbarhetsarbete. Samverkan kring klimatfrågan sker även med andra organisationer så
som Göteborgsregionen.
Kommunledningskontoret föreslår att motionens första punkt bifalls, och att resterande
punkter avslås. De punkter som är relevanta bör istället ingå i de handlingsplaner som
omnämns i punkt ett.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär kostnader i form av administrativ tid.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionens första punkt bifalls, resterande punkter avslås.
Beslutet ska skickas till
Miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-18
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Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2019-02-19

§ 16 2019.010 MN

Yttrande på Remiss. Motion-Säkrare kommun, klimathot-Boris
Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) (MR 2018-1288)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 28
mars 2018, § 64 lämnat en motion om klimathot mot kommunen där de framför att
kommunen bör arbeta fram en handlingsplan för extremväder och utreda hur samhället kan
göras tryggare.
Motionärerna yrkar:
· Att klimathotet identifieras och att handlingsplaner upprättas därefter
· Att nybebyggelse säkras och planeras utifrån framtida väderhot
· Att renhållningsverk och vattenförsörjning säkras mot vädrets makter
· Att räddningstjänsten får de resurser som krävs vid extremväder
· Att infrastrukturen planeras så att hänsyn tas till översvämningsrisker
· Att energiförsörjningen säkerställs vid extremväder
Kommunfullmäktige beslutade att lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2018-04-25, § 79 att
remittera motionen till miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden.
Klimathotet innehåller ett antal faktorer, varav ökade regnmängder och vattenflöden är den
som berör nybebyggelse mest. Dock finns i befintlig infrastruktur idag vissa bekymmer vid
stora regnmängder, t.ex att underfarter översvämmas så att fordon inte kan ta sig fram. Detta
kan vara problematiskt framförallt vid utryckningssituationer, men även privatpersoner/bilister
kan såklart påverkas.
Beredning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse 6 februari lämnat följande yttrande:
Miljöskyddskontoret välkomnar ett helhetsgrepp kring klimatfrågan i kommunen.
Miljöskyddskontorets arbete i dessa frågor är ofta i tillsynen där vi till viss del kan ställa krav
på verksamhetsutövare. Men till stor del hamnar dessa frågor på samhällsbyggnadskontoret
där både utförar- och planerar avdelningarna finns.
Miljöskyddskontoret samarbetar med andra förvaltningar när det gäller vattensamordning och
naturvård och till viss del kan frågor om klimathot komma in i dessa forum.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2019-02-07, § 12.
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Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2019-02-19

Beslut
Miljöskyddsnämnden ställer sig positiv till yrkandena i motionen om klimatåtgärder och vill
särskilt betona vikten av en sammanhållande funktion för alla kommunens förvaltningar som
driver klimatarbetet framåt.
Beslutet justeras omedelbart.
Expedieras till
KS
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Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2018-10-22

§ 171 2018.104 SBN

Remiss, Motion säkrare kommun, klimathot - Boris Jernskiegg (SD) och
Agneta Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 28
mars 2018, § 64 lämnat en motion om klimathot mot kommunen där de framför att
kommunen bör arbeta fram en handlingsplan för extremväder och utreda hur samhället kan
göras tryggare.
Motionärerna yrkar att:
 Att klimathotet identifieras och att handlingsplaner upprättas därefter
 Att nybebyggelse säkras och planeras utifrån framtida väderhot
 Att renhållningsverk och vattenförsörjning säkras mot vädrets makter
 Att räddningstjänsten får de resurser som krävs vid extremväder
 Att infrastrukturen planeras så att hänsyn tas till översvämningsrisker
 Att energiförsörjningen säkerställs vid extremväder

Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2018-04-25, § 79 att
remittera motionen till miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden.
Klimathotet innehåller ett antal faktorer, varav ökade regnmängder och vattenflöden är den
som berör nybebyggelse mest. Dock finns i befintlig infrastruktur idag vissa bekymmer vid
stora regnmängder, t.ex att underfarter översvämmas så att fordon inte kan ta sig fram. Detta
kan vara problematiskt framförallt vid utryckningssituationer, men även privatpersoner/bilister
kan såklart påverkas.
Samhällsbyggnadsnämnden har idag som utgångspunkt att ny bebyggelse i så stor
utsträckning som möjligt ska lokaliseras till områden som inte riskerar att översvämmas. Viss
information finns i våra befintliga kartlager, men ofta beställs i samband med
detaljplaneuppdrag också mer specifika utredningar för just den aktuella platsen. T.ex. kan
simulering av sk hundraårsregn göras, för att se hur platsen där bebyggelse prövas
påverkas. Detsamma gäller vid planering av kommunal infrastruktur.
I samband med förhandsbesked eller bygglov med lokaliseringsprövning prövas också
markens lämplighet för bebyggelse, där eventuell översvämningsrisk är en faktor som ligger
till grund för bedömningen.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-10-15, § 141.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2018-10-22

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Expedieras till
KS/KF
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-10-23

§ 75 2018.231 TN

Remissvar. Motion om säkrare kommun och klimathot från Boris
Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 28
mars 2018, § 64 lämnat en motion om klimathot mot kommunen där de framför att
kommunen bör arbeta fram en handlingsplan för extremväder och utreda hur samhället kan
göras tryggare.
Motionärerna yrkar:
· Att klimathotet identifieras och att handlingsplaner upprättas därefter
· Att nybebyggelse säkras och planeras utifrån framtida väderhot
· Att renhållningsverk och vattenförsörjning säkras mot vädrets makter
· Att räddningstjänsten får de resurser som krävs vid extremväder
· Att infrastrukturen planeras så att hänsyn tas till översvämningsrisker
· Att energiförsörjningen säkerställs vid extremväder

Förvaltningens yttrande
Tekniska förvaltningen välkomnar ett helhetsgrepp kring klimatfrågan i kommunen.
Inom ramen för Tekniska förvaltningens verksamheter utvärderas de situationer vi ställts
inför och en åtgärdsplan för förebyggande arbete samt beredskapsplan för framtida
situationer har upprättats. Anläggningar och installationer i samhället anpassas succesivt till
ett förändrat klimat utifrån erfarenhetsbaserad riskanalys. Exempel på utförda åtgärder är
höjning av vägar, insatser på dagvattensystemet, invallning av anläggningar, plan för
förändrat styrsätt i processanläggningarna etc. Konkreta exempel på kontinuerliga och
kommande åtgärder är kontroll av nederbörd och nivåer i vattendrag och sjöar,
ombyggnation av avrinningssystem i underfarter, skredriskåtgärder, förebyggande
klimatåtgärder på vattenverken i samarbete med livsmedelsverket och fortsatta
förebyggande investeringar inför strömbortfall.
Förvaltningen har dock en stor utmaning i det fortsatta arbetet som ligger framför oss, inte
minst i att fortsätta identifiera hur vi påverkas och öka vår kompetens.
Tekniska förvaltningen saknar samverkan med andra förvaltningar och utsedd ansvarig roll
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-10-23

som håller ihop helheten i klimatfrågan samt upprätthåller en kontinuitet i det
kommunövergripande arbetet. För att intensifiera klimatarbetet på förvaltningsnivå föreligger
även en viss resursbrist.
Beredning
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-10-16, § 45.
Beslut
Tekniska nämnden ställer sig positiv till yrkandena i motionen om klimatåtgärder och vill
särskilt betona vikten av en sammanhållande funktion för alla kommunens förvaltningar som
driver klimatarbetet framåt.
Expedieras till
KS/KF
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2018-03-15

Motion
Säkrare kommun – klimathot
Hundraårsregn, stormar, översvämningar, torka, kyla och snö.
Vädrets nycker berör oss alla.
Ju fler människor på klotet desto mer klimatpåverkan. Att allt fler får det allt bättre påverkar det
globala klimatet i en oroväckande takt.
Golfströmmen förändras, världstemperaturen går upp och extremväder blir allt vanligare.
Domedagen tycks vara nära… Fimbulvinter och Ragnarök…
Vad kan vi i Alingsås göra för att motverka detta hot? Mycket litet när vi bara är 40 000 i en värld
med över 8 000 000 000 människor.
Vad vi bör göra på kommunal nivå är att identifiera och minimera skador i vädrets framfart. För några
år sedan översvämmades båda järnvägsundergångarna och staden delades. Översvämningar hotar
renhållningsverket och byggnader hamnar under vatten.
Vi Sverigedemokrater anser att kommunen bör arbeta fram en handlingsplan för extremväder och
utreda hur vi kan göra samhället tryggare.
Vi yrkar därför:
Att klimathotet identifieras och att handlingsplaner upprättas därefter.
Att nybebyggelse säkras och planeras utifrån framtida väderhot.
Att renhållningsverk och vattenförsörjning säkras mot vädrets makter.
Att räddningstjänsten får de resurser som krävs vid extremväder.
Att infrastrukturen planeras så att hänsyn tas till översvämningsrisker.
Att energiförsörjningen säkerställs vid extremväder.

Boris Jernskiegg, SD Alingsås
Agneta Grange Petrusson, SD Alingsås
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Kommunstyrelsen
Protokoll
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§ 70 2018.385 KS

Svar på motion om en Karin Boye-plats i Alingsås - Jan Kesker (L), Anita
Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L)
Ärendebeskrivning
Jan Kesker (L), Anita Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) lämnade till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 125 en motion angående en Karin Boye-plats i
Alingsås.
Motionärerna yrkar att det inrättas en Karin Boye-plats centralt belägen i Alingsås (som ett
komplement till minnesstenen).
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2018, § 140 att remittera ärendet
till kultur- och fritidsnämnden (nuvarande kultur- och utbildningsnämnden) och tekniska
nämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden).
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Kultur och fritidsnämnden behandlade ärendet den 17 december 2018, § 78 med förslaget
att motionen tillstyrks. Nämnden ställer sig positiva till att inrätta en Karin Boyes-plats,
förslagsvis i Plantaget som även motionärerna föreslår. Därtill ger nämnden ett antal förslag
till hur platsen skulle kunna knytas an till andra Karin Boye-associerade platser och hur en
invigning skulle kunna se ut.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 18 februari 2019, § 22 med förslaget
att motionen avstyrks.
Kommunledningskontoret anser att det behövs en kartläggning och plan för hur kommunen
hanterar minnesplatser och statyer kopplade till personer. I nuläget finns inga riktlinjer som
kan användas som stöd vid beslut om upprättandet av statyer och minnesplatser. Förslaget
att inrätta en Karin Boye-plats kan då hanteras inom det arbetet.
Kommunledningskontoret bedömer därmed att motionen kan anses besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 52.
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Beslut
KS § 70, forts
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning och plan för
minnesplatser och statyer kopplade till enskilda personer.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-18
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2018.385 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion angående en Karin Boye-plats i Alingsås
Ärendebeskrivning
Jan Kesker (L), Anita Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) lämnade in en
motion till kommunfullmäktige den 13 juni 2018 angående en Karin Boye-plats i Alingsås.
Motionärerna yrkar att det inrättas en Karin Boye-plats centralt belägen i Alingsås (som ett
komplement till minnesstenen).
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2018, § 140 att remittera ärendet
till kultur- och fritidsnämnden (nuvarande kultur- och utbildningsnämnden) och tekniska
nämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden).
Förvaltningens yttrande
Kultur och fritidsnämnden behandlade ärendet den 17 december 2018, § 78 med förslaget
att motionen tillstyrks. Nämnden ställer sig positiva till att inrätta en Karin Boyes-plats,
förslagsvis i Plantaget som även motionärerna föreslår. Därtill ger nämnden ett antal förslag
till hur platsen skulle kunna knytas an till andra Karin Boye-associerade platser och hur en
invigning skulle kunna se ut.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 18 februari 2019, § 22 med förslaget
att motionen avstyrks.
Kommunledningskontoret anser att det behövs en kartläggning och plan för hur kommunen
hanterar minnesplatser och statyer kopplade till personer. I nuläget finns inga riktlinjer som
kan användas som stöd vid beslut om upprättandet av statyer och minnesplatser. Förslaget
att inrätta en Karin Boye-plats kan då hanteras inom det arbetet.
Kommunledningskontoret bedömer därmed att motionen kan anses besvarad.
Ekonomisk bedömning
Eventuellt beslut om att anlägga en Karin Boye-plats innebär att medel behöver avsättas. I
dagsläget är det oklart vilket nämnd som står för dessa kostnader, ingen av
remissnämnderna har tagit fram förslag till kostnader. Om kommunfullmäktige beslutar att
bifalla motionen innebär det att finansiering behöver hanteras i flerårsstrategiberedningen för
2020-2022.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
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2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning och plan för
minnesplatser och statyer kopplade till enskilda personer.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-18
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Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2019-02-18

§ 22 2019.071 SBN

Remiss - Motion om en Karin Boyeplats i Alingsås - Jan Kesker (L), Anita
Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) (tidigare ärende nr
2018.384 TN)
Ärendebeskrivning
Jan Kesker (L), Anita Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 125 lämnat en motion om att inrätta en Karin Boyeplats i Alingsås för att hedra hennes anknytning till staden. Enligt motionen ska platsen vara
en sådan som man kan relatera till i vardagslag och samtidigt vare en samlingsplats vid
speciella högtidstillfällen.

Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget. Platsen kan ses som ett
komplement till de två platser i staden som redan anknyter till Karin Boye – Minnesstenen i
Nolby och Karin Boye-rummet på Kulturhuset. Genom inrättandet av en Karin Boye-plats
knyts dessa tre platser samman till en större enhet. Platserna kan t.ex. knytas samman till en
Karin Boye-slinga genom staden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår, i samtycke med representant från kultur- och
fritidsförvaltningen, att denna plats anläggs i den västra delen av Plantaget. På denna plats
finns i dagsläget endast en grusplan och ett iordningställande av en Karin Boye-plats på
denna plats skulle kunna bli ett vackert komplement i parken.
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att kunna planera in aktiviteter med anknytning till
Karin Boye på denna plats.
Beredning
Ärendet har tidigare behandlats i tekniska nämnden (2018-12-18), varvid nämnden
återremitterade ärendet för en mer exakt kostnadsberäkning.
Förvaltningens förslag är detsamma som tidigare, då en kostnadsberäkning ej anses
relevant för att i detta läget besvara remissens huvudfråga, det vill säga om nämnden ställer
sig positiv eller negativ till en Karin Boye-plats som sådan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M), Thorsten Larsson (M), Daniél Nordh (C),
Björn Källhult (KD) och Glenn Pettersson (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag om att
tillstyrka en Karin Boye-plats i Alingsås.
Bo Olsson (S), Lars Larsson (S), Marie Sormunen (S) och Thomas Olofsson (S) yrkar bifall
till yrkande om avslag från Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M), Thorsten Larsson
(M), Daniél Nordh (C), Björn Källhult (KD) och Glenn Pettersson (SD).

Justerandes sign

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2019-02-18

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag om att tillstyrka en Karin
Boye-plats i Alingsås.
Expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll
2018-12-17

§ 78 2018.126 KFN

Remissvar - Motion om en Karin Boyeplats i Alingsås
Ärendebeskrivning
Jan Kesker (L), Anita Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 125 lämnat en motion om att inrätta en Karin Boye
plats i Alingsås för att hedra hennes anknytning till staden. Enligt motionen ska platsen vara
en sådan som man kan relatera till i vardagslag och samtidigt vara en samlingsplats vid
speciella högtidstillfällen. Motionärerna anger Plantaget som en möjlig plats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 augusti § 140 beslutat att remittera motionen till
kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden för yttrande.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 december angett följande:
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till förslaget och ser en Karin Boye plats
som ett komplement till de två platser i staden som redan anknyter till Karin Boye;
minnesstenen i Nolby/Bolltorp och Karin Boye-rummet på kulturhusets plan 3, där även ett
platsspecifikt offentligt konstverk upprättats. Genom inrättandet av en Karin Boye-plats knyts
dessa tre punkter ihop till en större enhet som involverar flera delar av staden.
Förvaltningen har tillsammans med representanter från tekniska förvaltningen besökt den
föreslagna platsen ”Plantaget” och finner att denna plats är bra och tillämpbar. Efter besöket i
Plantaget ansåg representanterna från de två förvaltningarna att den västra delen i
Plantaget, som nu endast är en grusplan omgärdad av en idegranshäck, kan utgöra en
möjlig Karin Boye-plats
I övrigt lämnar kultur- och fritidsförvaltningen följande reflektioner och idéer om en möjlig
framtida Karin Boye-plats i Plantaget.
En Karin Boye- plats skulle kunna anläggas och invigas genom att ett träd planteras på Karin
Boyes dödsdag den 24 april. Ett återkommande tema i Boyes dikter är rörelse och utveckling
och hon älskade trädet därför att det växte och utvecklades under hela sin levnad. Karin
Boye använde också ofta naturen i sitt symbolspråk. Man kan därför njuta av hennes dikter
dels som naturskildringar och dels ta till sig deras djupare innebörd. Boye har i ett flertal
dikter skrivit om just träd, bland annat i dikterna ”Trädet”, ”Träden”, ”Trädet under jorden”
samt diktsamlingen ”För trädets skull”.
Ett mål med Karin Boyes plats, vilket också uttrycks i motionen, är att den ska vara en plats
som man kan relatera till i vardagslag samt brukas vid högtidstillfällen. Nya gemensamma
mötesplatser och orienteringspunkter i det offentliga rummet skapas inte enkom genom att
en plats namnges, platsen bör också fyllas med innehåll som gör att man relaterar till och
tänker på den.
Karin Boyes anknytning till Alingsås samt de tre platser som på något sätt bär hennes namn
bör knytas samman genom exempelvis skyltar och information. På så sätt kan man skapa en
Karin Boye-slinga genom staden.
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 10 december 2018 § 44.
Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll
2018-12-17

Beslut
Kultur och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.
Kultur och fritidsnämnden tillstyrker motionen och de synpunkter som framgår av
förvaltingens yttrande.
Expedieras till
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden
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Från: kommunstyrelsen@alingsas.se <kommunstyrelsen@alingsas.se>
Till: ks.platinamail@alingsas.se <ks.platinamail@alingsas.se>
Ärende: Vbf: Motion om en Karin Boye-plats
Datum: 2018-06-11 09:50:40
Till: kommunstyrelsen@alingsas.se
Från: Jan Kesker <jan.kesker@gmail.com>
Datum: 2018-06-11 08:24
Kopia: AlingsasTidning <red@alingtid.se>,
mattias.backlund@alingsaskuriren.se
Ärende: Motion om en Karin Boye-plats
Motion till Kommunfullmäktige
Beslut om en Karin Boye-plats i Alingsås
"Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening med vår färd men det är vägen som är resan värd."
Så inleds Karin Boyes kända dikt "I rörelse" ur diktsamlingen "Härdarna" som
gavs ut 1927. Som ett kuriosum kan nämnas att när Sveriges landslag i
fotboll spelade VM i USA 1994 och nådde en fantastisk bronsplats så
användes denna dikt av dåvarande förbundskaptenen Tommy Svensson som
inspiration. I dagarna börjar ett nytt fotbolls-VM, denna gång i Ryssland.
Kanske får vi höra inspirerande ord från nuvarande förbundskaptenen Janne
Andersson som kan leda Sverige till stordåd.
Alingsås är en fantastisk plats där olika personer i stadens historia fått sätta
olika avtryck: Alströmer, Hill, Järta, Lendahl etc. Dessa personer möter i
namn på statyer, gator, parker, skolor m m. Tänk om vi kunde få lyfta fram
en person med en något annan inriktning: en författare och poet och kvinna i
det rätt mansdominerande galleriet från förr.
Vi skulle önska att vi kunde finna en central plats, kanske i Plantaget, för att
hedra Karin Boye och hennes anknytning till vår stad. På Nolby/Bolltorp finns
en minnessten och det är gott och väl men den hittas bara av ett fåtal.
Utanför Stadsbiblioteket i Göteborg - vid Götaplatsen - finns en staty av Karin
Boye som restes 2005 och det är också bra. Men vår poäng är att Alingsås
skall få sin del med en plats som vi kan relatera till i vardagslag. Vid
stadsvandringar. Vid speciella högtidstillfällen med diktläsningar etc.
Svenska kyrkan i Alingsås har för avsikt att avdela en plats utanför Christinae
kyrka till minnet av Britt G Hallkvist som för en tid bodde i Alingsås.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Liberalerna i Alingsås att det inrättas en
Karin Boye-plats centralt belägen i Alingsås (som ett komplement till
minnesstenen)
Alingsås den 7 juni 2018
Jan Kesker L
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Anita Brodén L
Per Palm L
Kristina Grapenholm L
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Svar på motion angående
staty av Gustav II Adolf Boris Jernskiegg (SD)
15
2018.502 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

§ 71 2018.502 KS

Svar på motion angående staty av Gustav II Adolf - Boris Jernskiegg (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 5
september 2018, § 154 lämnat en motion med förslaget att upprätta en staty över Gustav II
Adolf under Alingsås kommuns 400 års jubileum.
Motionärerna föreslår att:
en ståtlig staty reses över Gustav II Adolf
platsen blir framträdande, förslagsvis Lilla Torget
en rejäl minnestext med förklaring om firandet bifogas statyn
kommunen uppmanar till sponsring och gåvor för detta projekt hos företag, föreningar och
medborgare
statyn blir porträttlik och inte normkritisk
invigning av statyn sker ståndsmässigt
projektet påskyndas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 7 november 2018, § 213 och
beslutade att skicka ärendet till kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret anser att det behövs en kartläggning och plan för hur kommunen
hanterar minnesplatser och statyer kopplade till personer. I nuläget finns inga riktlinjer som
kan användas som stöd vid beslut om upprättandet av statyer och minnesplatser. Förslaget
att upprätta en staty över Gustav ll Adolf kan då hanteras inom det arbetet.
Kommunledningskontoret bedömer därmed att motionen kan anses besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 53 och då lämnat följande förslag
till beslut:
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning och plan för
minnesplatser och statyer kopplade till enskilda personer.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 71, forts
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att motionen bifalls.
Pär-Göran Björkman (S) och Simon Waern (S) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning och plan för
minnesplatser och statyer kopplade till enskilda personer.
Reservation
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-18
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2018.502 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion angående staty av Gustav ll Adolf
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 5
september 2018, § 154 lämnat en motion med förslaget att upprätta en staty över Gustav II
Adolf under Alingsås kommuns 400 års jubileum.
Motionärerna föreslår att:








en ståtlig staty reses över Gustav II Adolf
platsen blir framträdande, förslagsvis Lilla Torget
en rejäl minnestext med förklaring om firandet bifogas statyn
kommunen uppmanar till sponsring och gåvor för detta projekt hos företag, föreningar
och medborgare
statyn blir porträttlik och inte normkritisk
invigning av statyn sker ståndsmässigt
projektet påskyndas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 7 november 2018, § 213 och
beslutade att skicka ärendet till kommunledningskontoret för beredning.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret anser att det behövs en kartläggning och plan för hur kommunen
hanterar minnesplatser och statyer kopplade till personer. I nuläget finns inga riktlinjer som
kan användas som stöd vid beslut om upprättandet av statyer och minnesplatser. Förslaget
att upprätta en staty över Gustav ll Adolf kan då hanteras inom det arbetet.
Kommunledningskontoret bedömer därmed att motionen kan anses besvarad.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att resa en staty över Gustav ll Adolf innebär att medel måste avsättas. Om
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen innebär det att finansiering behöver
hanteras i flerårsstrategiberedningen för 2020-2022.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning och plan för
minnesplatser och statyer kopplade till enskilda personer.
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Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-18
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Alingsås 2018-09-03

Motion
Alingsås fyller 400 år.
Gustav II Adolf gav Alingsås stadsrättigheter 21 september år 1619, vilket gör Alingsås till en
av de äldsta städerna i regionen.
Nu skall vi fira detta!
Det blir många arrangemang runt firandet och givetvis måste vi uppmärksamma grundaren.
PotatisJonas har sin givna plats på Stora Torget. Den demokratifientliga tanten med handväskan som
vapen står i Åmanska Parken.
Var är vår grundare? Hur skall vi visa tacksamhet för hans avgörande gärning för vår stads blivande?
Självklart måste firandet 2019 lyfta fram vår konung Gustav II Adolf och hans historiska beslut.
Vi sverigedemokrater i Alingsås yrkar därför:
* Att en ståtlig staty reses över Gustav II Adolf.
* Att platsen blir framträdande, förslagsvis Lilla Torget.
* Att en rejäl minnestext med förklaring om firandet bifogas statyn.
* Att kommunen uppmanar till sponsring och gåvor för detta projekt hos företag, föreningar och
medborgare.
* Att statyn blir porträttlik och inte normkritisk.
* Att invigning av statyn sker ståndsmässigt.
* Att projektet påskyndas!

SD Alingsås genom
Boris Jernskiegg
Agneta Grange Petrusson
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Svar på interpellation till
barn- och
ungdomsnämndens
ordförande om
Livsmedelsprogrammet Anna Hansson (MP)
16
2019.187 KS
Sida 183 av 188
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Svar på Frågorna kring om livsmedelsprogrammet kommer att innerhålla ytterligare
skrivningar kring:

1. Att öka våra krav på att maten som konsumeras i kommunal verksamhet minskar
sin miljöbelastning.
Detta står inskrivet i livsmedelsprogrammet
Alingsås kommun strävar efter att minska klimatpåverkan via:

•

•
•

ökade inköp av ekologiska livsmedel där basprodukterna skall stå i fokus. Med
basprodukter avses livsmedel som används dagligdags och i stora volymer. De
nationella målen skall uppnås för barn och unga, för vård och äldre skall detta
vara ett strävans mål. Det långsiktiga målet är att uppnå högre krav än de
nationella målen.
långsiktigt öka konsumtion av vegetabilier och minska konsumtion av kött.
vidta åtgärder som minskar matsvinn.

Att minska miljöbelastningen är ett stort begrepp och omfattar även transporter,
förpackningar, tillagningsprocess, närproducerat m.m. Att idag säja vad som
kommer att vara med är svårt utan att ha analyserat det vidare vad det innebär och
vilket som är möjligt att genomföra.
Det som ändrats är de nationella målen för ekologiskt som nu är satta till 60%
ekologiskt 2030. I dagens avtal följer barn och ungdom de mål på 25% som fanns
som nationella mål då avtalet tecknades och vård och äldre ligger lägre med ett
måltal på 12%. Att öka upp till 60% vilket är en förändring med över 50% på 11 år
behöver vi titta över närmare.
2. Att ställa fler krav för att värna om djurens rätt till drägligt liv.
Detta står inskrivet i livsmedelsprogrammet

Kött (nöt, lamm, gris, kyckling, kalkon och vilt)
Kommunen har en långsiktig strävan efter att minska köttkonsumtionen. Strävan skall
vara att minska köttkonsumtionens negativa klimatpåverkan och att naturbetets
viktiga påverkan på den biologiska mångfalden skall beaktas. Kött bör i första hand
vara producerat utifrån vissa av Konkurrensverkets kriterier (se bilaga 2) för god
djuromsorg och i andra hand vara ekologiskt
I denna skrivning är det inget skallkrav utan man bör, I kostavtalet är det inte heller
inskrivet skallkrav kring kött. Skall vi ställa högre skall krav kring djurhållning kommer
detta att leda till ett högre pris än vi har idag på råvaror vilket kommer leda till ett ökat
portionspris som det i dagens anbud inte finns ram för.
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3. Att vår livsmedelskonsumtion bidrar till ökad social hållbarhet.
Detta står inskrivet i livsmedelsprogrammet

Inriktning för etiska livsmedel
Alingsås är en Fairtrade City. Kommunen fokuserar på att använda livsmedel som
uppfyller Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner samt även
kriterier för etisk märkning eller likvärdigt för det specifika livsmedlet. Allt kaffe skall
uppfylla dessa kriterier och en strävan skall vara att erbjuda så många fairtrade
produkter som möjligt. I första hand ska dock ILO:s kärnkonventioner uppfyllas och i
andra hand kriterier för etisk märkning eller likvärdigt för det specifika livsmedlet.
Kriterierna för etiska livsmedel har samma ambitionsnivå som de för de andra olika
livsmedelsgrupperna.

Inriktning

• Mål: ”Kommunen fokuserar på att använda livsmedel som uppfyller Internationella
arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner samt även kriterier för etisk
märkning eller likvärdigt för det specifika livsmedlet”. Effekter: Kommunen värnar om
mänskliga rättigheter i arbetslivet. ILO:s åtta kärnkonventioner är:
◦ Förbud mot tvångs- och straffarbete
◦ Föreningsfrihet och skydd för organisationsarbeten
◦ Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
◦ Lika lön för lika arbete, oavsett kön
◦ Avskaffande av tvångsarbete
◦ Diskriminering vid anställning och yrkesutövning
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott
liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Detta är den tolkningen som vi ser som socialt
hållbar. Då är ovan skrivning som är i nuvarande livsmedelsprogram den som skall vara
kvar. Det som vi kan se över är om det finns fler produkter som vi vill lyfta in som skall krav.

4. Att vår livsmedelskonsumtion bidrar till stärkt folkhälsa
Detta står inskrivet i livsmedelsprogrammet
Lika viktigt som att miljövänliga livsmedel köps in är också att att följa
livsmedelsverkets rekommendationer, att individen skall känna sig mätt och belåten
efter måltiden och val av mat ska vägas mot individens behov.
Detta skall kvarstå och vi fortsätter att arbeta mot att följa de aktuella
rekommendationer som finns kring måltiden. I det reviderade programmet kommer
det att bli lite utförligare skrivning kring rekommendationerna.
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-02-27

§ 40 2019.187 KS

Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande och/eller
kommunstyrelsens ordförande om Livsmedelsprogrammet - Anna
Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnar en interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande
Kent Perciwall (KD) och kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) om revidering av
Alingsås livsmedelsprogram som kommunstyrelsen den 10 december 2018, § 243 beslutade
ska ske under år 2019.
I interpellationen ställer Anna Hansson följande frågor till barn- och ungdomsnämndens och
kommunstyrelsens ordförande:
Kan vi förvänta oss att det reviderade förslaget till livsmedelsprogram innehåller ytterligare
skrivningar som syftar till:
Att vi ökar våra krav på att maten som konsumeras i kommunal verksamhet minskar sin
miljöbelastning?
Att ställa fler krav för att värna om djurens rätt till ett drägligt liv?
Att vår livsmedelskonsumtion bidrar till ökad social hållbarhet?
Att vår livsmedelskonsumtion bidrar till stärkt folkhälsa?

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Interpellationen lämnas till barn- och ungdomsnämnden och kommunstyrelsens ordförande
för besvarande på nästa kommunfullmäktigesammanträde.

Expedieras till
BUNO, KSO

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida187
1 avav1188

Utdragsbestyrkande

Interpellation Alingsås kommunfullmäktige 2019-02-22

Livsmedelsprogrammet
Mat och livsmedel är något som upplevs som en viktig del av livet för många människor. En måltid
ska vara en trevlig upplevelse från alla aspekter. Den ska vara god, den ska vara näringsrik och den
ska helst inte belasta samvetet på något vis. Mat är en källa till liv, men den kan också ha skadliga
effekter. Vilka typer av livsmedel vi konsumerar, och hur mycket, har en stor påverkan på miljön,
jordens klimat, djurens liv och mycket annat. När vi i offentlig verksamhet konsumerar livsmedel så
har vi ett stort ansvar för att denna konsumtion ska göra nytta, utan att göra skada. Genom
upphandling och direkta köp kan vi styra vad vi konsumerar och hur mycket.
Livsmedelsprogrammet skapar förutsättningar för detta.
Kommunfullmäktige antog kommunens första version av Livsmedelsprogrammet 2015-06-10.
Initiativet till en Livsmedelspolicy (Livsmedelsprogram) togs av Lena Klevenås (MP), genom en
motion till Kommunfullmäktige som bifölls 2014-02-26.
I Livsmedelsprogrammet framgår också att:
”En översyn av hela programmet görs vart fjärde år eller om särskild orsak föreligger. En
första översyn görs dock efter två år då livsmedelsprogrammet även skickas på en bred remiss i
kommunen.” Detta innebär att en revidering borde gjort i juni 2017. Denna har dock ännu inte
gjorts.
I januari 2018 författade undertecknad ett ärende till Kommunstyrelsen om att
Livsmedelsprogrammet skulle revideras. Ärendet bifölls i december 2018. Det beslutades då att
revidering ska ske under 2019.
Med anledning av ovanstående önskar jag få följande frågor besvarade, av ordförande i Barn- och
ungdomsnämnden och/eller kommunstyrelsens ordförande.
Kan vi förvänta oss att det reviderade förslaget till Livsmedelsprogram innehåller ytterligare
skrivningar som syftar till:
1. att vi ökar våra krav på att maten som konsumeras i kommunal verksamhet minskar sin
miljöbelastning?
2. att ställa flera krav för att värna om djurens rätt till ett drägligt liv?
3. att vår livsmedelskonsumtion bidrar till ökad social hållbarhet?
4. att vår livsmedelskonsumtion bidrar till stärkt folkhälsa?
Anna Hansson (MP)
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