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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

§ 146 2019.527 KS

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2020
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen fattar beslut för sina respektive
sammanträdesdagar under året. Kommunfullmäktige fattar beslut om dag och tid för sina
sammanträden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 framfört följande:
Enligt styrmodellen för Alingsås ska fullmäktige i november månad varje år fastställa en
flerårsstrategi där budget för de kommande åren ingår.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2017, § 217 att införa rambeslut som innebär
att kommunstyrelsen ska fastställa ramförslag för Alingsås kommun i juni.
Kommunfullmäktige
Sammanträde med kommunfullmäktige (KF) hålls följande onsdagar kl 18.00:
Observera att sammanträdet den 4 november, där flerårsstrategin ska behandlas,
börjar kl 9.30.
29 januari
26 februari
25 mars (årsredovisning)
29 april
27 maj
17 juni

2 september
30 september
28 oktober (delårsbokslut)
4 november (flerårsstrategi, heldag)
25 november
9 december

Första sammanträdet med kommunfullmäktige år 2021 äger rum onsdagen den 27 januari.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

KS § 146, forts
Kommunstyrelsen
Sammanträde med kommunstyrelsen (KS) hålls
(förutom sammanträdet i april som på grund av påskhelgen hålls en tisdag)
följande måndagar, kl 14.00:
3 februari
17 augusti
9 mars (årsredovisning)
7 september
OBS: Tisdag 14 april
21 september (delårsbokslut, KS egna)
11 maj (ramar + KS våruppföljning) 12 oktober (delårsbokslut)
1 juni (våruppföljning)
19 oktober (flerårsstrategi)
15 juni
9 november
23 november
7 december
Första sammanträdet år 2021 äger rum måndagen den 1 februari.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida42av
av106
4

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

KS § 146, forts
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hålls varje onsdag kl 9.00 under
veckorna 3-6, 8-14, 16-25 och veckorna 33-43 och 45-50.
Inga sammanträden med KSAU hålls v7 sportlovsveckan, v 15 påsklovsveckan samt v 44
höstlovsveckan.
Ett sammanträde per månad viks för ärendeberedning.
Regelbundna dialogträffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i
kommunfullmäktige och nämndernas-, kommunala bolagens, och räddningstjänstförbundets
presidier sker tre gånger per år:
-måndagen den 17 februari och tisdagen den 18 februari i samband med årsredovisning
-tisdagen den 19 maj i samband med våruppföljning
(observera: detta tillfälle gäller ej bolag och räddningstjänstförbund)
-måndagen den 28 september och tisdagen den 29 september, i samband med
delårsbokslut.
Presidieträffar som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas inom ramen för
kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) icke beslutande möten.
Nämndernas/bolagens presidier bjuds in till separata möten med KSAU under året. Avsatta
datum för detta kommer att framgå i separat ärende om tillämpningsanvisningar 2020 inom
ramen för styrmodellen, som behandlas efter kommunfullmäktiges beslut om flerårsstrategi
2020-2022.
Därutöver kan kommunstyrelsens arbetsutskott när som helst, vid behov, kalla en nämnds
eller ett bolags presidium till en träff inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Arbetsutskottets ramberedning sker onsdagen den 15 april och torsdagen den 16 april.
Arbetsutskottets flerårsstrategiberedning sker tisdagen 15 september,
onsdagen den 16 september, torsdagen den 17 september och fredagen den 18 september.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 28 augusti 2019, § 133 fattat beslut om
sammanträdesdagar för arbetsutskottet samt lämnat förslag till beslut till kommunstyrelsen
om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige 2020.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

Beslut
KS § 146, forts
Kommunstyrelsens beslut:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen för år 2020 godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige för år 2020 godkänns.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-19
Anci Eyoum
616130
2019.527 KS

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2020
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen fattar beslut för sina
respektive sammanträdesdagar under året. Kommunfullmäktige fattar beslut om dag och tid
för sina sammanträden.
Förvaltningens yttrande
Enligt styrmodellen för Alingsås ska fullmäktige i november månad varje år fastställa en
flerårsstrategi där budget för de kommande åren ingår.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2017, § 217 att införa rambeslut som innebär
att kommunstyrelsen ska fastställa ramförslag för Alingsås kommun i juni.
Kommunfullmäktige
Sammanträde med kommunfullmäktige (KF) hålls följande onsdagar kl 18.00:
Observera att sammanträdet den 4 november, där flerårsstrategin ska behandlas,
börjar kl 9.30.
29 januari
26 februari
25 mars (årsredovisning)
29 april
27 maj
17 juni

2 september
30 september
28 oktober (delårsbokslut)
4 november (flerårsstrategi, heldag)
25 november
9 december

Första sammanträdet med kommunfullmäktige år 2021 äger rum onsdagen den 27 januari.
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Kommunstyrelsen
Sammanträde med kommunstyrelsen (KS) hålls
(förutom sammanträdet i april som på grund av påskhelgen hålls en tisdag)
följande måndagar, kl 14.00:
3 februari
9 mars (årsredovisning)
OBS: Tisdag 14 april
11 maj (ramar + KS våruppföljning)
1 juni (våruppföljning)
15 juni

17 augusti
7 september
21 september (delårsbokslut, KS egna)
12 oktober (delårsbokslut)
19 oktober (flerårsstrategi)
9 november
23 november
7 december

Första sammanträdet år 2021 äger rum måndagen den 1 februari.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hålls varje onsdag kl 9.00
under veckorna 3-6, 8-14, 16-25 och veckorna 33-43 och 45-50. Inga sammanträden
med KSAU hålls v7 sportlovsveckan, v 15 påsklovsveckan samt v 44 höstlovsveckan.
Ett sammanträde per månad viks för ärendeberedning.
Regelbundna dialogträffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i
kommunfullmäktige och nämndernas-, kommunala bolagens, och räddningstjänstförbundets
presidier sker tre gånger per år:
-måndagen den 17 februari och tisdagen den 18 februari i samband med årsredovisning
-tisdagen den 19 maj i samband med våruppföljning
(observera, gäller ej bolag och räddningstjänstförbund)
-måndagen den 28 september och tisdagen den 29 september,
i samband med delårsbokslut.
Presidieträffar som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas inom ramen för
kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) icke beslutande möten.
Nämndernas/bolagens presidier bjuds in till separata möten med KSAU under året. Avsatta
datum för detta kommer att framgå i separat ärende om tillämpningsanvisningar 2020 inom
ramen för styrmodellen, som behandlas efter kommunfullmäktiges beslut om flerårsstrategi
2020-2022.
Därutöver kan kommunstyrelsens arbetsutskott när som helst, vid behov, kalla en nämnds
eller ett bolags presidium till en träff inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Arbetsutskottets ramberedning sker onsdagen den 15 april och torsdagen den 16 april.
Arbetsutskottets flerårsstrategiberedning sker tisdagen 15 september,
onsdagen den 16 september, torsdagen den 17 september och fredagen den 18 september.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott för
år 2020 godkänns.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen för år 2020 godkänns.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige för år 2020 godkänns.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, bolag och räddningstjänstförbund

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anci Eyoum
Kommunsekreterare

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-20
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

§ 147 2019.409 KS

Fördelning av tillfälligt kommunbidrag avseende ensamkommande unga
att bo kvar under sin asylprocess
Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om fördelningen av 195 mnkr i tillfälligt kommunbidrag för
ensamkommande unga asylsökande. Genom tillskottet kan kommunerna låta
ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.
För år 2019 har 195 miljoner kronor tillförts och kommer att fördelas proportionellt till
kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommande unga, 17,5 år eller äldre,
som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 31 mars 2019. Det handlar
totalt om ca 2 300 ungdomar och kommunbidraget motsvarar ungefär 86 000 kr per
ensamkommande ung.
Alingsås kommuns andel av bidraget uppgår till 1 118 218 kr.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen den 17 juni 2019 § 117 för ytterligare
handläggning. Kommunledningskontoret har därefter haft dialog med kultur- och
utbildningsförvaltningen i frågan. Förvaltningen har sammanställt ett PM (bilaga 1) som
redogör för situationen, gällande lagstiftningen och hur kommunen hanterar målgruppen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Hösten 2017 avsatte regeringen medel genom ett tillfälligt kommunbidrag om 390 mnkr för
att kommunerna skulle kunna låta ensamkommande unga asylsökande som hann fylla 18 år
bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen. Syftet med ersättningssystemet var att
undvika att ensamkommande unga skulle behöva byta skola och flytta från en kommun de
rotat sig i. År 2018 tillfördes ytterligare 395 mnkr i samma syfte. Asylsökande som fyllt 18 år
räknas annars som vuxna och är då i normalfallet ett statligt ansvar. Kommunbidraget ger
kommunerna möjlighet att låta dessa personer bo kvar i sin vistelsekommun under
asylprocessen istället för att behöva flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.
Kommunen har tidigare beviljat aktörer utanför den kommunala regin att ta del av medlen för
att möjliggöra för målgruppen att fortsatt bo kvar i Alingsås kommun. Kommunfullmäktige
beslutade vid sitt sammanträde den 28 februari 2018, § 20, att ge kommunstyrelsen rätt att
ianspråkta 2018 års medel om 1,1 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar att söka medel.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 § 108 om en riktlinje för
det tillfälliga statsbidraget. Riktlinjerna innebar att bidrag fick användas till boende och
kringkostnader som är direkt förenade med boende. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt
sammanträde den 12 december 2018 att kommunstyrelsen fick rätt att ianspråkta resterande
del av statsbidraget för 2018 års medel om 1,8 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar och
organisationer att söka medel.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

KS § 147, forts
Dessa medel fördelades sedan till Equmeniakyrkan (79,5 tkr) och Volontärföreningen Goda
Krafter i Alingsås (2 820,5 tkr).
Ett av regeringens främsta syften, vilket framgår av regeringens PM den 17 maj 2019, med
dessa medel är att undvika att ensamkommande unga ska behöva byta skola och flytta från
en kommun de rotat sig i. En direkt ekonomisk påverkan sker i gymnasieskolan då dessa
ungdomars skolgång inte längre finansieras av Migrationsverket utan belastar den
kommunala budgeten. Kultur- och utbildningsnämnden uppskattar i ärende daterat den 20
februari 2019 § 24 kostnaden för asylsökande ungdomar hemmahörande i Alingsås kommun
som ej längre finansieras av Migrationsverket till cirka 2,5 mnkr.
Med bakgrunden att ungdomarna har och fortsatt medför kostnader inom den kommunala
gymnasieskolan föreslås att medlen fördelas till kultur- och utbildningsnämnden, med ansvar
för gymnasieskolan.
Kommunledningskontoret är av uppfattningen att kultur- och utbildningsnämnden bör få i
uppdrag att efter kvartal ett 2020 inleda dialog med föreningar som berörs av individerna
som kommunen erhållit regeringens ovan nämnda bidrag för och vilka fortfarande faller inom
målgruppen asylsökande.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

KS § 147, forts
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 134 lämnat följande förslag till beslut:
1. Alingsås kommuns andel av det tillfälliga bidraget uppgående till 1 118 218 kr för år 2019
avseende att låta ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocess fördelas i sin helhet
till kultur- och utbildningsnämnden.
2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att efter kvartal ett 2020 inleda dialog med
föreningar som berörs av individerna som kommunen erhållit regeringens ovan nämnda
bidrag för och vilka fortfarande faller inom målgruppen asylsökande.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP), Karl-Johan Karlsson (C) och Jens Christian Berlin (L) föreslår att
förslag till beslut punkt 1 får följande lydelse:
Kommunstyrelsen ges rätt att ianspråkta hälften av 2019 års bidrag om 1,1 mnkr, avseende
att låta ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocess, i syfte att möjliggöra för
föreningar att söka medel enligt tidigare fastslagna riktlinjer. Den andra hälften av medlen
tilldelas kultur- och utbildningsnämnden. En tydlig uppföljning och redovisning av hur medlen
har använts ska ske.
Simon Waern (S), Lady France Mulumba (KD), Glenn Pettersson (SD), Martin Lindberg (V)
och Daniel Filipsson (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut punkt
1 bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut punkt 1 mot Anna Hanssons m fl
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut i
punkt 1.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde enas om följande lydelse i
förslag till beslut punkt 2:
Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att omgående inleda dialog med föreningar
som berörs av individerna som kommunen erhållit regeringens ovan nämnda bidrag för och
vilka fortfarande faller inom målgruppen asylsökande.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida13
3 av 5
106

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

Beslut
KS § 147, forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Alingsås kommuns andel av det tillfälliga bidraget uppgående till 1 118 218 kr för år
2019 avseende att låta ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocess
fördelas i sin helhet till kultur- och utbildningsnämnden.
2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att omgående inleda dialog med
föreningar som berörs av individerna som kommunen erhållit regeringens ovan
nämnda bidrag för och vilka fortfarande faller inom målgruppen asylsökande.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

KS § 147, forts
Reservation
Jens Christian Berlin (L), Stefan Bedö (L), Karl-Johan Karlsson (C) och Susanna Nerell (C)
reserverar sig till förmån för egna förslag.
Anna Hansson (MP) lämnar följande skriftliga reservation:
Under den så kallade "flyktingvågen" år 2015 fick Sverige ta emot en stor mängd flyktingar,
därav en hel del ensamkommande barn. Migrationsverkets kapacitet var inte tillräcklig för att
hantera asylärenden i rimlig tid. De ensamkommande barn som kom till Sverige och Alingsås
under 2015 och påföljande år hamnade i olika omgångar i en mycket jobbig situation till följd
av beslut inom asylprocessen, hos Migrationsverket och inom boendekommunerna.
Åldersuppskrivningar på osäkra grunder, långa väntetider på beslut, överklaganden,
verkställighetshinder, nya lagar och förordningar och besparingsprogram hos
Migrationsverket. En del av dem tvingades flytta runt i Sverige mellan Migrationsverkets
boenden, och många fick inte hjälp av kommunerna med boende pga bostadsbrist med
mera. Den ostabila tillvaron för dessa unga människor medförde en ökad risk för psykisk
ohälsa, rekryteringar in i kriminella verksamheter, svartjobb och svart bostad, eller att de fick
sova "på gatan".
I en situation när Migrationsverket, kommuner och andra parter inte tog ansvar för många av
dessa ensamkommande ungdomar så försökte i stället civilsamhället att hjälpa till. Ideella
organisationer och privatpersoner hjälpte många ungdomar till tak över huvudet och en något
tryggare tillvaro. När Alingsås kommun fick ta emot extra tillfälliga statsbidrag tilldelades
dessa medel till de föreningar som hjälpte ungdomarna till ett stabilare och tryggare liv. Syftet
med statsbidragen var/är att undvika att ensamkommande unga ska behöva byta skola och
flytta från en kommun de rotat sig i. Kommunen har ännu inte kunnat garantera att de kan ta
hand om de ungdomar som nu får hjälp av föreningarna. Det hade därför varit lämpligt att
föreningarna fått del av statsbidragen ännu en tid framöver.
Anteckning
Simon Waern (S), Pär-Göran Björkman (S), Irene Jonsson (S) och Peter Nordlander (S)
lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna delar den analys och det förslag som tjänstemannaskrivelserna
utmynnar i. Det följer också statens intentioner med det tillfälliga kommunbidraget. Vi vill
emellertid också betona vikten av en omedelbar och kontinuerlig dialog med de parter som
hittills på ett förtjänstfullt sätt har varit involverade i, och erhållit kommunala medel för,
verksamheten rörande den specifikt angivna målgruppen, för att säkerställa att situationen
för de berörda individerna inte försämras. Det bör understrykas att frivilligorganisationer
också har möjlighet att söka kommunala föreningsbidrag för olika åtgärder som stödjer och
underlättar integrationsprocessen framgent.
Jäv
Angelika Wais (S) deltar ej i handläggning och beslut av ärendet på grund av jäv.
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Information om tillfälligt kommunbidrag för asylsökande
ensamkommande unga
Det tillfälliga kommunbidraget Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga
asylsökande m.fl. beräknas på och ska gå till de asylsökande ensamkommande unga,
17,5 år eller äldre, som finns kvar i kommunen. I Alingsås kommun finns i dagsläget
13-14 individer i denna grupp. Personer i denna målgrupp får enbart dagsersättning
från Migrationsverket som ska täcka livsmedel.
Från oktober 2018 fram till idag har 42 ungdomar inom denna målgrupp som tidigare
varit asylsökande fått uppehållstillstånd och sökt upp Integrationsavdelningen. Fyra av
dessa ungdomar ansöker och blir varje månad beviljad försörjningsstöd av
Integrationsavdelningen då de på grund av låg ålder inte är berättigade till studiemedel
från CSN i form av bidrag och lån. 38 ungdomar är eller kommer efter sommaren bli
självförsörjande med studiemedel från CSN.
Oavsett om personerna får sin inkomst via försörjningsstöd eller studiemedel från CSN
så betalar en del av dessa ungdomar hyra där de bor som exempelvis inneboende. De
ungdomar som får försörjningsstöd från Integrationsavdelningen får ekonomiskt bistånd
för sin hyreskostnad.
Alla ungdomar i Sverige som studerar på gymnasial nivå har den termin de fyller 20 år
rätt att söka studiemedel från CSN i form av bidrag och lån. Kommunen ska inte bevilja
försörjningsstöd till den som har rätt till studiemedel i form av bidrag och lån från CSN
(se prop. 2000/01:80 sid. 93 f.) Detta betyder att dessa ungdomar hänvisas till att söka
studiemedel från CSN precis som en universitetsstuderande. Detta gäller även de som
beviljats uppehållstillstånd.
Om det tillfälliga kommunbidraget för asylsökande ensamkommande även går till
ungdomar som fått uppehållstillstånd i kommunen finns två scenarier som bör
beaktas, utöver att medel faktiskt går till individer som är tänkt att finansiera sitt
uppehälle på annat sätt.
-

Om det tillfälliga kommunbidraget går till ungdomar som ansöker
om försörjningsstöd så får i detta fall hyresvärdarna medel från två instanser i
kommunen för samma ändamål.

-

En ungdom som har rätt att ansöka och få beviljat studiemedel i form av både
lån och bidrag från CSN men väljer att enbart ta bidragsdelen eftersom boendet
är finansierat av kommunen med medel från tillfälliga kommunbidraget, innebär
att hyresvärden därmed inte tar ut hyra från den ensamkommande ungdomen. I
detta fall så behandlas olika grupper av unga i kommunen olika, då andra 20åringar behöver finansiera sitt uppehälle med arbete eller genom CSN-lån.

2019-08-14
Julia Mårtensson
Verksamhetchef Integration och arbetsmarknad
Kultur- och utbildningsförvaltningen
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-22
Konrad Fred

Kommunstyrelsen

2019.409 KS

Fördelning av tillfälligt kommunbidrag avseende
ensamkommande unga att bo kvar under sin asylprocess
Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om fördelningen av 195 mnkr i tillfälligt kommunbidrag för
ensamkommande unga asylsökande. Genom tillskottet kan kommunerna låta
ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.
För år 2019 har 195 miljoner kronor tillförts och kommer att fördelas proportionellt till
kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommande unga, 17,5 år eller äldre,
som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 31 mars 2019. Det handlar
totalt om ca 2 300 ungdomar och kommunbidraget motsvarar ungefär 86 000 kr per
ensamkommande ung.
Alingsås kommuns andel av bidraget uppgår till 1 118 218 kr.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen den 17 juni 2019 § 117 för ytterligare
handläggning. Kommunledningskontoret har därefter haft dialog med kultur- och
utbildningsförvaltningen i frågan. Förvaltningen har sammanställt ett PM (bilaga 1) som
redogör för situationen, gällande lagstiftningen och hur kommunen hanterar målgruppen.
Förvaltningens yttrande
Hösten 2017 avsatte regeringen medel genom ett tillfälligt kommunbidrag om 390 mnkr för
att kommunerna skulle kunna låta ensamkommande unga asylsökande som hann fylla 18 år
bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen. Syftet med ersättningssystemet var att
undvika att ensamkommande unga skulle behöva byta skola och flytta från en kommun de
rotat sig i. År 2018 tillfördes ytterligare 395 mnkr i samma syfte. Asylsökande som fyllt 18 år
räknas annars som vuxna och är då i normalfallet ett statligt ansvar. Kommunbidraget ger
kommunerna möjlighet att låta dessa personer bo kvar i sin vistelsekommun under
asylprocessen istället för att behöva flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.
Kommunen har tidigare beviljat aktörer utanför den kommunala regin att ta del av medlen för
att möjliggöra för målgruppen att fortsatt bo kvar i Alingsås kommun. Kommunfullmäktige
beslutade vid sitt sammanträde den 28 februari 2018, § 20, att ge kommunstyrelsen rätt att
ianspråkta 2018 års medel om 1,1 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar att söka medel.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 § 108 om en riktlinje för
det tillfälliga statsbidraget. Riktlinjerna innebar att bidrag fick användas till boende och
kringkostnader som är direkt förenade med boende. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt
sammanträde den 12 december 2018 att kommunstyrelsen fick rätt att ianspråkta resterande
del av statsbidraget för 2018 års medel om 1,8 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar och
organisationer att söka medel.
Dessa medel fördelades sedan till Equmeniakyrkan (79,5 tkr) och Volontärföreningen Goda
Krafter i Alingsås (2 820,5 tkr).

Sida 17 av 106

Ett av regeringens främsta syften, vilket framgår av regeringens PM den 17 maj 2019, med
dessa medel är att undvika att ensamkommande unga ska behöva byta skola och flytta från
en kommun de rotat sig i. En direkt ekonomisk påverkan sker i gymnasieskolan då dessa
ungdomars skolgång inte längre finansieras av Migrationsverket utan belastar den
kommunala budgeten. Kultur- och utbildningsnämnden uppskattar i ärende daterat den 20
februari 2019 § 24 kostnaden för asylsökande ungdomar hemmahörande i Alingsås kommun
som ej längre finansieras av Migrationsverket till cirka 2,5 mnkr.
Med bakgrunden att ungdomarna har och fortsatt medför kostnader inom den kommunala
gymnasieskolan föreslås att medlen fördelas till kultur- och utbildningsnämnden, med ansvar
för gymnasieskolan.
Kommunledningskontoret är av uppfattningen att kultur- och utbildningsnämnden bör få i
uppdrag att efter kvartal ett 2020 inleda dialog med föreningar som berörs av individerna
som kommunen erhållit regeringens ovan nämnda bidrag för och vilka fortfarande faller inom
målgruppen asylsökande.
Ekonomisk bedömning
Det tillfälliga bidraget beslutades först efter att kommunen antagit sin budget för 2019-2021
och var således inte en del i kommunens antagna flerårsstrategi 2019-2021. Ett
ianspråktagande av medlen slår således inte negativt mot antagen flerårsstrategi.
Det finns inga regler för hur kommunerna får nyttja bidraget. Dock förekommer
rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) för hur medlen ska
redovisas. Av dessa framgår att medlen ska redovisas det år de avser, det vill säga
år 2019.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Alingsås kommuns andel av det tillfälliga bidraget uppgående till 1 118 218 kr för år 2019
avseende att låta ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocess fördelas i sin helhet
till kultur- och utbildningsnämnden.
Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att efter kvartal ett 2020 inleda dialog med
föreningar som berörs av individerna som kommunen erhållit regeringens ovan nämnda
bidrag för och vilka fortfarande faller inom målgruppen asylsökande.
Kommunledningskontoret
Simon Lindau
t.f. Ekonomichef

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Beslutet ska skickas till
KUN

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-22

Sida 18 av 106

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-17

§ 117 2019.409 KS

Fördelning av tillfälligt kommunbidrag avseende ensamkommande unga
att bo kvar under sin asylprocess
Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om fördelningen av 195 mnkr i tillfälligt kommunbidrag för
ensamkommande unga asylsökande. Genom tillskottet kan kommunerna låta
ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.
För år 2019 har 195 miljoner kronor tillförts och kommer att fördelas proportionellt till
kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommande unga, 17,5 år eller äldre,
som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 31 mars 2019. Det handlar
totalt om ca 2 300 ungdomar och kommunbidraget motsvarar ungefär 86 000 kr per
ensamkommande ung.
Alingsås kommuns andel av bidraget uppgår till 1 118 218 kr.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Hösten 2017 avsatte regeringen medel genom ett tillfälligt kommunbidrag om 390 mnkr för
att kommunerna skulle kunna låta ensamkommande unga asylsökande som hann fylla 18 år
bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen. Syftet med ersättningssystemet var att
undvika att ensamkommande unga skulle behöva byta skola och flytta från en kommun de
rotat sig i. År 2018 tillfördes ytterligare 395 mnkr i samma syfte. Asylsökande som fyllt 18 år
räknas annars som vuxna och är då i normalfallet ett statligt ansvar. Kommunbidraget ger
kommunerna möjlighet att låta dessa personer bo kvar i sin vistelsekommun under
asylprocessen istället för att behöva flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.
Kommunen har tidigare beviljat aktörer utanför den kommunala regin att ta del av medlen för
att möjliggöra för målgruppen att fortsatt bo kvar i Alingsås kommun. Kommunfullmäktige
beslutade vid sitt sammanträde den 28 februari 2018, § 20, att ge kommunstyrelsen rätt att
ianspråkta 2018 års medel om 1,1 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar att söka medel.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-17

KS § 117, forts
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 § 108 om en riktlinje för
det tillfälliga statsbidraget. Riktlinjerna innebar att bidrag fick användas till boende och
kringkostnader som är direkt förenade med boende. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt
sammanträde den 12 december 2018 att kommunstyrelsen fick rätt att ianspråkta resterande
del av statsbidraget för 2018 års medel om 1,8 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar och
organisationer att söka medel.
Dessa medel fördelades sedan till Equmeniakyrkan (79,5 tkr) och Volontärföreningen Goda
Krafter i Alingsås (2 820,5 tkr).
Ett av regeringens främsta syften, vilket framgår av regeringens PM den 17 maj 2019, med
dessa medel är att undvika att ensamkommande unga ska behöva byta skola och flytta från
en kommun de rotat sig i. En direkt ekonomisk påverkan sker i gymnasieskolan då dessa
ungdomars skolgång inte längre finansieras av Migrationsverket utan belastar den
kommunala budgeten. Kultur- och utbildningsnämnden uppskattar i ärende daterat den 20
februari 2019 § 24 kostnaden för asylsökande ungdomar hemmahörande i Alingsås kommun
som ej längre finansieras av Migrationsverket till cirka 2,5 mnkr.
Med bakgrunden att ungdomarna har och fortsatt medför kostnader inom den kommunala
gymnasieskolan föreslås att medlen fördelas till kultur- och utbildningsnämnden, med ansvar
för gymnasieskolan.
Arbetsutskottet har den 5 juni 2019, § 101 lämnat följande förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige:
Alingsås kommuns andel av det tillfälliga bidraget uppgående till 1 118 218 kr för år 2019
avseende att låta ensamkommande unga att bo kvar under sin asylprocess fördelas i sin
helhet till kultur- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-17

KS § 117, forts
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att ärendet avgörs idag.
Daniel Filipsson (M), Simon Waern (S), Karl-Johan Karlsson (C), Jens Christian Berlin (L),
Urban Eklund (KD), Anna Hansson (MP) och Martin Lindberg (V) föreslår att ärendet
återremitteras.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande
m.fl.
Tabellen nedan visar fördelning i kr till kommuner/län av de föreslagna
medlen om sammanlagt 195 000 000 kronor.
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Upprättande av VA-plan
8
2018.415 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

§ 148 2018.415 KS

Upprättande av VA-plan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog hösten 2010 den nu gällande VA-strategin. Revideringar av VAstrategin har remitterats till kommunstyrelsen under 2015 och till kommunstyrelsens
arbetsutskott under 2016.
Tekniska nämnden beslutade den 21 mars 2017, § 13 att ge tekniska förvaltningen
uppdraget att upprätta en VA-plan, då remissvaren visat att VA-strategin behöver
kompletteras med delar som ingår i en regelrätt VA-plan.
VA-planen kommer vara ett levande dokument som ska vara vägvisande för utveckling och
investeringar inom VA-sektorn.
Arbetsgruppen för VA-planen har valt att lägga VA-utbyggnadsplan för Alingsås kommun i ett
separat dokument, då det behöver antas av kommunfullmäktige. VA-utbyggnadsplanen
innehåller beskrivningar av områden som idag har enskilt VA, men där det av miljö- och
hälsomässiga skäl finns behov av VA i ett större sammanhang.
Tekniska nämnden beslutade den 19 juni 2018, § 54 att godkänna VA-utbyggnadsplanen
och att sända den vidare till kommunfullmäktige för fastställande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade under sitt sammanträde den 21 september
2016, § 17 ytterligare tillägg till den dåvarande VA-strategin (nuvarande VA-planen):
1) Kommunstyrelsen saknar en del i VA-strategin som hanterar kommunens renings- och
vattenverk, med resonemang angående verkens
förbättringspotential ur ett miljö-och hälsoperspektiv, samt kapacitet i förhållande till en
ökad befolkning i kommunen.
2) Kommunstyrelsen vill att de delar i VA-strategin som innebär investeringskostnader
samordnas med kommunens tillväxtprogram.
3) Strategin bör innehålla en plan för vattentillgång för brandsläckning och tillvaratagande av
kemikalier i brandsläckningsvattnet.
4) Kommunstyrelsen saknar en riskanalys för problem med bräddning vid exempelvis
Sollebrunns reningsverk.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

KS § 148, forts
Tekniska nämnden har den 19 juni 2018, § 54 lämnat följande svar på kommunstyrelsens
arbetsutskotts efterfrågan på tillägg:
I arbetet med VA-plan för Alingsås kommun tar tekniska förvaltningen hänsyn till punkt 1 och
2.
Vad gäller punkt 3, pågår i dagsläget ett arbete mellan tekniska förvaltningen och
Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda gällande avtal för släckvatten och brandposter.
Avseende punkt 4, pågår kontinuerliga bräddberäkningar på ledningsnätet i Sollebrunn och
till följd av dessa har åtgärder vidtagits på ledningsnätet för att separera dagvatten från
spillvattenavlopp. Detta beräknas minska flödet till avloppsreningsverket och därmed
bräddningar i ledningsnät, pumpstationer och avloppsreningsverket.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

KS § 148, forts
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Utbyggnadsplanen är uppdelad i tre delar, utbyggnadsområden, utredningsområden och
bevakningsområden.
Utbyggnadsområden är sådana där bedömningen gjorts att en allmän VA-anläggning krävs.
Beslut finns redan för några av de områden som omnämns och utbyggnad och projektering
är redan igång i dessa fall. Tre områden nämns i VA-utbyggnadsplanen som
utbyggnadsområden, Färgens östra strand, Västra Saxebäcken och Västra Bodarna.
Utredningsområden är de områden där det krävs utredning för vilken form av VA-försörjning
som är mest lämplig. Det kan vara till exempel förbättringar av enskilda anläggningar,
gemensam anslutning till allmän VA-försörjning eller införlivning i den allmänna VAförsörjningens verksamhetsområde. De områden som nämns i VA-utbyggnadsplanen som
utredningsområden är, Högen-Vässenbo, Långared, Olstorpsvägen, Lyckans väg och
Hålabäcksstigen, de så kallade randomområdena Kvarnbacken och Marbotorpsvägen samt
kommunens tillväxtområden.
Bevakningsområden är sådana områden där det kommer att ske ökad tillsyn av enskilda
avlopp och där det kan behövas särskilda överväganden vid bygglovsgivning. Bevakningens
syfte är att följa om behovet av en förändrad VA-försörjning ändras över tid och i så fall mer
effektivt kunna fatta beslut om åtgärd. Endast ett område pekas i nuläget ut som
bevakningsområde, det är Edsås med området kring Lilla Edsåsvägen.
I de delar av kommunen som inte innefattas av dessa tre kategorier eller redan ligger inom
befintligt verksamhetsområde för allmän VA-försörjning, ska VA lösas genom enskilda eller
gemensamma privata anläggningar.
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 135 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Förslag till VA-utbyggnadsplan för Alingsås kommun antas.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-19
Simon Stefansson

Kommunstyrelsen

2018.415 KS

Förslag till VA-utbyggnadsplan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog hösten 2010 den nu gällande VA-strategin. Revideringar av VAstrategin har remitterats till kommunstyrelsen under 2015 och till kommunstyrelsens
arbetsutskott under 2016.
Tekniska nämnden beslutade 2017-03-21 § 13 att ge tekniska förvaltningen uppdraget att
upprätta en VA-plan, då remissvaren visat att VA-strategin behöver kompletteras med delar
som ingår i en regelrätt VA-plan.
VA-planen kommer vara ett levande dokument som ska vara vägvisande för utveckling och
investeringar inom VA-sektorn.
Arbetsgruppen för VA-planen har valt att lägga VA-utbyggnadsplan för Alingsås kommun i ett
separat dokument, då det behöver antas av kommunfullmäktige. VA-utbyggnadsplanen
innehåller beskrivningar av områden som idag har enskilt VA, men där det av miljö- och
hälsomässiga skäl finns behov av VA i ett större sammanhang.
Tekniska nämnden beslutade 2018-06-19 att godkänna VA-utbyggnadsplanen och att sända
den vidare till kommunfullmäktige för fastställande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade under sitt sammanträde 2016-09-21 (KSau §
174) ytterligare tillägg till den dåvarande VA-strategin (Nuvarande VA-planen).
1) Kommunstyrelsen saknar en del i VA-strategin som hanterar kommunens renings- och
vattenverk, med resonemang angående verkens förbättringspotential ur ett miljö-och
hälsoperspektiv, samt kapacitet i förhållande till en ökad befolkning i kommunen.
2) Kommunstyrelsen vill att de delar i VA-strategin som innebär investeringskostnader
samordnas med kommunens tillväxtprogram.
3) Strategin bör innehålla en plan för vattentillgång för brandsläckning och tillvaratagande av
kemikalier i brandsläckningsvattnet.
4) Kommunstyrelsen saknar en riskanalys för problem med bräddning vid exempelvis
Sollebrunns reningsverk.
Tekniska nämnden har svarat KSau följande på ovanstående efterfrågan på tillägg:
I arbetet med VA-plan för Alingsås kommun tar Tekniska förvaltningen hänsyn till punkt 1
och 2. Vad gäller punkt 3, pågår i dagsläget ett arbete mellan Tekniska förvaltningen och
Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda gällande avtal för släckvatten och brandposter.
Avseende punkt 4, pågår kontinuerliga bräddberäkningar på ledningsnätet i Sollebrunn och
till följd av dessa har åtgärder vidtagits på ledningsnätet för att separera dagvatten från
spillvattenavlopp. Detta beräknas minska flödet till avloppsreningsverket och därmed
bräddningar i ledningsnät, pumpstationer och avloppsreningsverket.
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Kommunledningskontorets yttrande
Utbyggnadsplanen är uppdelad i tre delar, utbyggnadsområden, utredningsområden och
bevakningsområden.
Utbyggnadsområden är sådana där bedömningen gjorts att en allmän VA-anläggning krävs.
Beslut finns redan för några av de områden som omnämns och utbyggnad och projektering
är redan igång i dessa fall. Tre områden nämns i VA-utbyggnadsplanen som
utbyggnadsområden, Färgens östra strand, Västra Saxebäcken och Västra Bodarna.
Utredningsområden är de områden där det krävs utredning för vilken form av VA-försörjning
som är mest lämplig. Det kan vara till exempel förbättringar av enskilda anläggningar,
gemensam anslutning till allmän VA-försörjning eller införlivning i den allmänna VAförsörjningens verksamhetsområde. De områden som nämns i VA-utbyggnadsplanen som
utredningsområden är, Högen-Vässenbo, Långared, Olstorpsvägen, Lyckans väg och
Hålabäcksstigen, de så kallade randomområdena Kvarnbacken och Marbotorpsvägen samt
kommunens tillväxtområden.
Bevakningsområden är sådana områden där det kommer att ske ökad tillsyn av enskilda
avlopp och där det kan behövas särskilda överväganden vid bygglovsgivning. Bevakningens
syfte är att följa om behovet av en förändrad VA-försörjning ändras över tid och i så fall mer
effektivt kunna fatta beslut om åtgärd. Endast ett område pekas i nuläget ut som
bevakningsområde, det är Edsås med området kring Lilla Edsåsvägen.
I de delar av kommunen som inte innefattas av dessa tre kategorier eller redan ligger inom
befintligt verksamhetsområde för allmän VA-försörjning, ska VA lösas genom enskilda eller
gemensamma privata anläggningar.
Ekonomisk bedömning
Ett antagande av utbyggnadsplanen innebär inte att omnämnda projekt kan påbörjas utan att
finansiering är säkerställd. Finansieringen omhändertas i och med beslut om kommunens
flerårsstrategi. Ett antagande av utbyggnadsplanen innebär således ingen direkt ekonomisk
konsekvens i detta läge.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag till VA-utbyggnadsplan för Alingsås kommun

Beslutet ska skickas till
SBN

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Simon Stefansson
Exploateringsingenjör
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Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-19
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Tekniska nämnden
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2018-06-19

§ 54 2014.449 TN

Upprättande av VA-plan
Ärendebeskrivning

Uppdraget
Kommunstyrelsen antog den nu gällande VA-stategin hösten 2010. Strategin har
uppdaterats och Samhällsbyggnadsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 24
november 2014 att remittera reviderad VA-strategi till Miljöskyddsnämnden, Tekniska
nämnden samt Kommunstyrelsen. Ärendet behandlades och återremitterades till
Samhällsbyggnadsnämnden av Kommunstyreslen 9 mars 2015. Ärendet
behandlades och återremitterades återigen av kommunstyrelsens arbetsutskott 21
september 2016.
Beslut togs av Tekniska nämnden 2017-03-21 att ge i uppdrag till förvaltningen att
upprätta en VA-plan, vilken ska redovisas för tekniska nämnden senast vid
nämndsammanträdet i juni 2018.

Arbetet med VA-planen
Under våren 2018 har Tekniska förvaltningen arbetat fram VA-plan för Alingsås
kommun. Arbetet har baserats på riktlinjer för kommunal VA-planering från Havs- och
Vattenmyndigheten (rapport 2014:01) samt Länsstyrelsen i Stockholms län (rapport
2009:07) vilka förespråkar att VA-översikt, VA-policy och VA-handlingsplan tas fram.
I dagsläget utgörs dokumentet av en VA-översikt. I denna finns mål och syfte med
VA-planeringen och sammanställning av de allmänna anläggningarnas status samt
hur de står sig gentemot kommunens planerade utveckling enligt Tillväxtprogrammet.
Den beskriver regionala VA-samarbeten, bevakning av kommande lagkrav,
teknikutveckling m.m. och behandlar styrkor och svagheter i VA-verksamheten utifrån
Svenskt Vattens Hållbarhetsindex.
Plan för kommunens enskilda avlopp hanteras av Miljöskyddskontoret.
Miljöskyddskontoret, Tekniska förvaltningen och Plan-och bygglovskontoret har
tillsammans gjort en sammanställning över de områden som idag har enskilt VA men
där det av miljö-och hälsomässiga skäl finns behov av VA i ett större sammanhang.
Beskrivning av dessa områden samt ställningstagande rörande påkoppling av nya
områden finns i dokumentet VA-Utbyggnadsplan för Alingsås kommun.
Arbetsgruppen valde att lägga VA-Utbyggnadsplanen i ett separat dokument
eftersom detta behöver antas av Kommunfullmäktige.
VA-planen kommer att vara ett levande dokument och ska vara Tekniska
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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förvaltningens vägvisare för utveckling och investering inom VA-sektorn. Planen för
det fortsatta arbetet är att under hösten 2018/våren 2019 ta fram en VA-policy utifrån
genomgången av VA-översikten. I VA-policyn kommer ställningstaganden och
inriktningar av verksamheten att specificeras. Förslagsvis beslutas VA-policyn av
Tekniska nämnden. När ställningstaganden inriktning och är klara kan en långsiktig
VA-handlingsplan med en tidhorisont på 20 år tas fram.

Svar på frågor från KSau 2016-09-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade vid sitt sammanträde 2016-09-21
(KSAU § 174) ytterligare tillägg till den dåvarande VA-strategin (nuvarande VAplanen).
1) Kommunstyrelsen saknar en del i VA-strategin som hanterar kommunens reningsoch vattenverk, med resonemang angående verkens förbättringspotential ur ett miljöoch hälsoperspektiv samt kapacitet i förhållande till en ökad befolkning i kommunen.
2) Kommunstyrelsen vill att de delar i VA-strategin som innebär
investeringskostnader samordnas med kommunens tillväxtprogram.
3) Strategin bör innehålla en plan för vattentillgång för brandsläckning och
tillvaratagande av kemikalier i brandsläckningsvattnet.
4) Kommunstyrelsen saknar en riskanalys för problem med bräddning vid exempelvis
Sollebrunns reningsverk
I arbetet med VA-plan för Alingsås kommun tar Tekniska förvaltningen hänsyn till
punkt 1 och 2. Vad gäller punkt 3 så pågår i dagsläget ett arbete mellan Tekniska
förvaltningen och Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda gällande avtal för
släckvatten och brandposter. Avseende punkt 4 så pågår kontinuerliga
bräddberäkningar på ledningsnätet i Sollebrunn och till följd av dessa har åtgärder
vidtagits på ledningsnätet för att separera dagvatten från spillvattenavlopp. Detta
beräknas minska flödet till avloppsreningsverket och därmed bräddningar i
ledningsnät, pumpstationer och avloppsreningsverket.

Beredning

Justerandes sign
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-06-12, § 35.

Beslut

1. Tekniska nämnden tar del av VA-planen och godkänner det fortsatta arbetet med
denna. Redovisningen innebär att uppdraget från tekniska nämnden 2017-03-21 TN
§ 13 är fullföljt.
2. Tekniska nämnden godkänner VA-utbyggnadsplanen och sänder den vidare till KF
för fastställande.
3. Tekniska nämnden godkänner vidare tekniska förvaltningens svar på
kommunstyrelsens arbetsutskotts frågor.
Expedieras till

KSAU, KF
Beslutsunderlag
 Förslag till tekniska nämnden - Upprättande av VA-plan
 VA-plan för Alingsås kommun
 VA-utbyggnadsplan för Alingsås kommun

Justerandes sign

Justerandes sign
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Inledning och syfte
Denna rapport har fokus på områden i Alingsås kommun som idag har enskilt VA men som
inom överskådlig framtid kommer att få kommunalt VA, alternativ är föremål för utredning
rörande förändrad VA - lösning.
Att minimera miljöpåverkan från enskilda avlopp har på senare tid fått större betydelse sedan
ramdirektivet för vatten infördes i EUs medlemsländer. Direktivet innebär en ny helhetssyn
på vatten och ett systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas sjöar, vattendrag,
kust- och grundvatten. Enligt direktivet ska alla vatten uppnå god ekologisk och kemisk
status. Utbyggnadsplanen är ett led i arbetet för att nå detta mål.
Vidare har kommunen ett ansvar enligt Lagen om allmänna vattentjänster att ordna med
vattentjänster om det finns behov av detta för att skydda människors hälsa eller miljö.
Kommunen ordnar då VA i ett större sammanhang (inte för enskilda fastighetsägare).
Vattentjänstlagen gäller för befintlig bebyggelse men också för blivande bebyggelse. Det vill
säga att där områden byggs ut, förtätas eller omvandlas så kan detta innebära att översyn av
VA-lösningarna i området behövs för att skydda människors hälsa eller miljö.
Det är Miljöskyddskontoret i Alingsås kommun som ansvarar för att upptäcka risker för hälsa
eller miljö i ett område genom deras tillsyn. Tekniska kontoret ansvarar för kommunal VA
utbyggnad. Plan- och bygglovskontoret ansvarar för bebyggelseplaner och bygglovsgivning
där möjligheter till godkänd vatten- och avloppsförsörjning är en förutsättning enligt Plan- och
Bygglagen för att bostäder ska kunna etableras eller förändras.
Målet med denna rapport är att ge de olika förvaltningarna en gemensam plan för hantering
av enskilt VA och utbyggnad av kommunalt VA, i syfte att kunna ge så tydliga besked som
möjligt till invånare i kommunen vid frågor rörande VA och kommunal VA-anslutning.

Uppföljning och beslut
Översyn och aktualisering av tidplanen i utbyggnadsplanen görs av en
förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp med representanter från Miljöskyddskontoret,
VA-avdelningen och Plan- och Bygglovskontoret varje år. Vid identifiering av nya områden
eller större förändringar läggs utbyggnadsplanen för nytt beslut till kommunfullmäktige.
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Kommunalt VA
Verksamhetsområden
I områden där VA behöver lösas i ett större sammanhang kräver Lagen om allmänna
vattentjänster att kommunen tillhandahåller dessa tjänster inom ett s.k. verksamhetsområde.
Kommunfullmäktige fastställer var allmänna VA-anläggningar ska finnas och områdenas
avgränsning.
De nuvarande allmänna VA-områdena, som alltid ska ha 100 % anslutningsgrad för
dricksvatten och spillvatten är:















Alingsås stad
Västra Bodarna (huvudsakligen området öster om järnvägen)
Lövekulle-Skår
Röhult
Sollebrunn
Stora Mellby
Magra
Gräfsnäs
Ingared
Hemsjö kyrkby
Ödenäs
Simmenäs
Saxebäcken
Sundet

I Nolhagen finns dessutom en kommunal anläggning för enbart spillvattenhantering.

Dricksvatten
Att säkerställa tillgången till dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd är en
grundläggande förutsättning för människors boende och verksamhet. Gemensamma
lösningar för sammanhängande bebyggelseområden är ofta en förutsättning för bra
dricksvattenförsörjning.
Där en allmän vattenanläggning finns bör därför som regel alltid dricksvatten anslutas till den
allmänna anläggningen. Områden med samlad bebyggelse nära verksamhetsområde för
allmänt VA ska därför erbjudas anslutning när så är möjligt.

Dagvatten
Principen för omvandlingsområden är att dagvatten alltid ska lösas lokalt. Likaså gäller för
nybebyggelse inom verksamhetsområde och utbyggnad av exploateringsområden. Huruvida
det är möjligt att lösa all dagvattenhantering lokalt nom större områden ska alltid utredas.
Principer för dagvattenhantering finns i kommunens Dagvattenplan.

Spillvatten
I normalfallet medför alltid anslutning till kommunal avloppsrening bättre reningsresultat. All
bebyggelse som ligger inom verksamhetsområde för kommunalt VA ska därför vara ansluten
till det kommunala VA-nätet.
I s.k. omvandlingsområden bör anslutning krävas direkt när ledningar finns framme. Enskilda
undantag kan prövas från fall till fall. En konsekvens av detta resonemang är att
4
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anläggningsavgift alltid tas ut från bebyggda fastigheter oavsett om faktisk anslutning sker
eller inte. Avgift kan enligt gällande VA-taxa tas ut för obebyggda tomter med byggrätt inom
detaljplanelagda områden fr.o.m. tre år efter det att förbindelsepunkt har upprättats.
Liksom för dricksvatten bör kommunen ha en generös inställning till anslutning av bostäder
som ligger utanför VA-området, där detta är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Möjligheterna att ansluta fastigheter i orternas randområden ska utredas i syfte att ansluta så
många hus som möjligt. Gäller det en grupp av hus bör kommunen hjälpa till att projektera
anslutningsledningen.

VA-taxa
VA-taxans konstruktion har setts över för att stödja förslagen i Utbyggnadsplanen.
För de områden som behandlas i utbyggnadsplanen gäller särskilda finanseringsprinciper
enligt nedan.
Ledningar inom området
De boende betalar 100 procent av kostnaderna.
Överföringsledningar till området
De boende betalar 40 procent av kostnaderna.
VA-kollektivet betalar 60 procent av kostnaderna.
Verktyg
För att få en kostnadstäckning enligt principerna ovan föreslås två olika nivåer för
anläggningstaxan



Normaltaxa
Särtaxa, d.v.s. förhöjd taxa med omkring 50 % enligt beslutad VA-taxa.

Taxan sätts till den nivå som bäst motsvarar kostnadstäckning enligt ovanstående
finansieringsprincip. Tekniska nämnden fastställer vilka områden som omfattas av
särtaxa/förhöjd taxa.
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Alternativ till kommunalt VA
Enskilt VA
Enskilt VA är som regel den lösning som är aktuell i områden som ligger utanför
tätbebyggelse. Tyvärr är det i små anläggningar svårare att erhålla en reningsgrad som
motsvarar rening i större gemensamhetsanläggningar eller kommunala anläggningar. De
4 300 bostäder med enskilt avlopp i kommunen släpper ut ca 3,6 ton fosfor till recipient varje
år jämfört med 0,93 ton (2017) från kommunens reningsverk med 32 200 anslutna personer.
Kommunalt VA är absolut inte den ända lösningen och i många lägen inte den bästa, men
det är mycket viktigt att förbättringar av enskilda avloppsanläggningar har hög prioritet för att
vattenförekomsterna ska nå god status enligt vattendirektivet. Många enskilda anläggningar i
kommunen är gamla och uppnår sämre rening av fosfor än önskad standard på minst 70 %.
För att uppnå god reningsgrad kan, där flera bostäder ligger samlat, en gemensam
anläggning vara en bättre lösning än flera enskilda anläggningar.
Oavsett blir enskilt VA i de flesta fall förstahandsvalet för bostadsfastigheter på landsbygden
och för Alingsås kommun förutsätts enskilda lösningar eller privata gemensamhetsanläggningar för samtliga områden där inte denna VA-utbyggnadsplan anger något annat.

Gemensamma VA-anläggningar
I flera områden inom kommunen och då speciellt i tätbebyggda områden är det inte lämpligt
att lösa VA-frågan för varje fastighet för sig. Någon form av gemensam lösning är det enda
hållbara alternativet. För vattenförsörjningen är det oftast säkrast såväl vad gäller val av
lösning som för drift av anläggningen att försöka ha så få vattentäkter som möjligt, även om
beredskapsaspekten kan kräva reserv eller alternativ vattenförsörjningsmöjlighet. När det
gäller avloppsbehandlingen så får man nästan alltid bättre reningsresultat i en gemensam
anläggning än i en enskild.
För gemensamma lösningar finns i kommunen två alternativ, allmän VA-anläggning eller
gemensamhetsanläggning. Kombinationer kan också i något fall vara aktuellt. Ibland kan det
räcka med kommunalt avlopp och enskild lösning av vattenfrågan eller tvärtom.
De verktyg som samhället (kommunen, länsstyrelsen) har för att åstadkomma bra
gemensamma lösningar är PBL i planeringsfasen samt Miljöbalken och lagen om allmänna
vattentjänster för själva anläggningarna. Kommunen kan bistå med viss rådgivning, särskilt i
anläggningsfasen, för att få till stånd en bra lösning.
I kommunen finns ett antal områden med egna gemensamhetsanläggningar. Vissa områden
har gemensamhetsanläggningar för enbart dricksvatten och enskilda anläggningar för avlopp
eller tvärtom. Det finns också gemensamhetsanläggningar för försörjning av både
dricksvatten och avlopp. Vissa är juridiska samfälligheter enligt Anläggningslagen andra drivs
på annat sätt, oftast i föreningsregi. Miljöskyddskontoret sköter tillsynen av
gemensamhetsanläggningarna.
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Utbyggnadsplan för Alingsås kommun
Det finns områden i Alingsås kommun med samlad bebyggelse där olika grad av olägenheter
eller behov av gemensamma VA-lösningar har identifierats. Förslag på hur VA kan hanteras i
områdena framgår av beskrivningen för respektive område nedan.
Utbyggnadsplanen är uppdelad på utbyggnadsområden, utredningsområden och
bevakningsområden.
Utbyggnadsområden är de områden för vilka bedömningen har gjorts att en allmän VAanläggning krävs. Beslut om sådan utbyggnad finns i flera fall och i några områden pågår
projektering eller utbyggnad.
Utredningsområden är sådana områden för vilka utredningar behöver genomföras för att visa
vilken form av VA-försörjning som är mest lämplig. Förändringen av VA-lösningen kan
utgöras av förbättrade enskilda anläggningar, antingen för en eller flera fastigheter,
gemensam anslutning till allmän VA-försörjning via avtal eller införlivning i
verksamhetsområde för allmän VA-försörjning.
Bevakningsområde är sådant område där en utökad tillsyn av enskilda avlopp kommer att
ske och där det kan behövas särskilda överväganden vid bygglovsgivning. Bevakningen
syftar till att följa om behovet av en förändrad VA-försörjning ändras över tid och i så fall mer
effektivt kunna fatta beslut om åtgärd.
För de delar av kommunen som inte innefattas i ovanstående kategorier (eller redan ligger
inom verksamhetsområde för allmänt VA) så gäller att VA ska lösas med enskilda eller
gemensamma privata anläggningar. Det är varje fastighetsägares ansvar att se till att
försörjningen av vatten och omhändertagandet av spillvatten och dagvatten fungerar
tillfredsställande så länge VA-försörjningen är enskild.
Tidplanering för insatser enligt utbyggnadsplanen sammanfattas i bilaga 1.
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Utbyggnadsområden
Färgens östra strand
De första områdena som beskrivs ligger alla efter Stora Färgens östra strand, inom
kommunens primära skyddszon för Alingsås vattentäkt. Områdenas placering inom det inre
skyddsområdet för kommunens viktigaste vattentäkt utgör ett av de starkaste incitamenten
för att lösa reningen av avloppsvatten från bebyggelsen med allmänna VA-ledningar, så att
inget spillvatten riskerar att påverka Alingsåsarnas dricksvattenförsörjning. I flera fall finns
också konstaterade olägenheter med avloppslukt och hotade enskilda vattentäkter.
En av de viktigaste förutsättningarna för att få en hållbar och trygg avloppslösning i detta
område har varit att förstärka den tryckavloppsledning som finns mellan vattenverket vid
Hjälmared och stamledningen vid Hemvägen. Detta arbete är nu klart och innebär att
kapaciteten har höjts samt att det nu finns dubbla ledningar, som gör det möjligt att få in
avloppsvattnet till reningsverket även om en ledning eller pump skulle haverera. En ny
huvudledning för dricksvatten har också lagts ned samtidigt.
Hela området omfattas av ett program enligt PBL ”Program för utveckling av Färgens östra
strand”, som antogs av kommunstyrelsen 2011. Med undantag för Lygnareds camping, gäller
också områdesbestämmelser som begränsar den yta som f.n. får bebyggas. Hur de nya
”Attefallshusen” påverkar möjligheten att begränsa ytan är inte helt klart i nuläget
Arbete med en första detaljplan för Sundet, Skämningared, Svanvik och Hulabäck har
startats med beräknat antagande under 2019.
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Färgens Östra Strand
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Sundet (klart)
Nuläge
Allt fler bostäder omvandlas från fritidshus till åretruntboende. I dag är ca hälften av
bostäderna bebodda året runt. Här finns också Färgengården, med godtagbart avlopp men
med en riskabel ytvattenförsörjning. Enskilda vattentäkter och avloppsanläggningar ligger
blandat med stor risk för förorening av dricksvatten. I området är jordlagren så tunna och täta
att hygieniska problem med dålig lukt av avloppsvatten i öppna diken m.m. föreligger. Orenat
avloppsvatten kan nå såväl Lilla som Stora Färgen.
Planläge och inriktning för VA
För området gäller områdesbestämmelser, med relativt många undantag. Arbetet med ny
detaljplan som tillåter större byggyta och fler bostadshus pågår.
Verksamhetsområde är beslutat.
Allmänna VA-ledningar mellan Hjälmareds vattenverk och Sundet samt inom Sundetområdet
är slutförda.
Skämningared
Nuläge
Ungefär samma förhållande när det gäller omvandling som för Sundet. Här ligger dock inte
husen lika tätt utan de sanitära förhållandena är något bättre.
Planläge och inriktning för VA
Områdesbestämmelser finns som begränsar tillåten byggnadsyta. Skämningared ingår i
Program för utveckling av Färgens östra strand. Arbetet med ny detaljplan har startats, där
byggrätter och integrering med VA-utbyggnaden ingår.
Verksamhetsområde är beslutat.
Projektering av VA-ledningar inom området är klart och byggnation har startat och beräknas
pågå till halvårsskiftet 2019.
Svanvik
Nuläge
Här finns två gemensamhetsanläggningar för dricksvatten. Båda använder sig av borrade
brunnar som försörjer den södra respektive norra delen av området. Godtagbar standard på
vattenanläggningarna och tillräckligt med vatten finns.
Delar av framför allt det södra delområdet består av relativt bra material för infiltration av
spillvatten. I det norra delområdet är det mest äldre fritidshus med varierande standard på
avloppsanläggningarna. Många bostäder används fortfarande som fritidshus.
Planläge och inriktning för VA
Områdesbestämmelser finns som begränsar tillåten byggnadsyta.
Området omfattas av ”Program för utveckling av Färgens östra strand”. Arbete med
detaljplan pågår.
Ytterligare utbyggnad av området bedöms inte som rimligt utan anslutning till allmän VAanläggning.
Verksamhetsområde är beslutat.
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Projektering av VA-ledningar inom området är klart och byggnation har startat och beräknas
pågå till halvårsskiftet 2019.
Hulabäck
Nuläge
Vattenförsörjningen för de allra flesta husen sker genom en gemensam anläggning, där
vatten tas från sjön. För Missionsförsamlingens lägergård tas också vatten direkt från sjön.
Anläggningarna uppfyller inte den standard som EU:s direktiv och den svenska
vattenkungörelsen ställer. Ett antal fastigheter har egna brunnar liksom Stora Färgens
lägergård (f.d. Skärsbohemmet). Dricksvattnet och brunnarna varierar såväl vad gäller
kvalitet som mängd.
Avloppssituationen i området är ansträngd. Flera fastigheter har övergått från fritidsboende
till året runt boende de senaste åren. Miljöskyddskontorets inventering från 2002 visar att
nästan hälften av bostäderna har brister hos avloppsanläggningen.
Områdesbestämmelser finns som begränsar tillåten byggnadsyta, dock med relativt många
undantag.
Planläge och inriktning för VA
Området omfattas av föreslaget Program för utveckling av Färgens östra strand.
Kommande detaljplan ska klarlägga hur VA-frågan kan sammanvägas med övriga
frågeställningar gällande vägar mm.
Projektering av VA-ledningar pågår 2018.
Lygnared
Nuläge
Lygnareds camping har en vattenanläggning med allt för osäker standard. Anläggningen
kompletterades under 2014 för att klara livsmedelsverkets krav, men behöver på sikt
ersättas.
Allt avloppsvatten från WC samlas upp i slutna tankar, liksom merparten av BDT-vattnet.
Delar av BDT-avloppsvatten infiltreras i en anläggning av okänd storlek och utförande.
I övrigt finns endast ett fåtal fritidshus med låg sanitär standard och utan större
avloppspåverkan till omgivningen.
För campingplatsen finns en detaljplan som reglerar verksamhetens omfattning. I planen
anges att förutsättning för utökning av antalet platser är att ett nytt avloppsreningsverk
byggs.
Planläge och inriktning för VA
Området omfattas av föreslaget Program för utveckling av Färgens östra strand. I ett
kommande detaljplanearbete prövas såväl VA-frågan som övriga förutsättningar för utökad
campingverksamhet och ev. tillkommande bostäder.
Projektering av VA-ledningar pågår under 2018.
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Västra Saxebäcken
Planläge och inriktning för VA
I Saxebäcken (den röda markeringen) är VA utbyggt och i drift. Inom den blå markeringen
pågår detaljplanarbete och avsättning finns för anslutning av en gemensamhetsanläggning
för området inom blå markering. Det finns i dagsläget ingen avsikt att utöka
verksamhetsområdet med området inom blå markeringen.
Detaljplanarbetet pågår 2018.

Västra Saxebäcken
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Västra Bodarna
Nuläge
Många hus, särskilt utmed Mjörn, saknar tillfredsställande lösning av avloppsfrågan. Diffusa
utsläpp och direktutsläpp till sjön förekommer. Det finns delområden där problem med
avloppslukt och risk för förorening av dricksvattentäkter har konstaterats. Större delen av
området öster om järnvägen har detaljplan och ingår i den allmänna VA-anläggningen,
medan bara ett begränsat område vid stationen omfattas av allmänt VA på den västra sidan.
Kommunalt VA byggs ut till Mossbergska friluftsskolan inom arrendeområdet under 2018.
Byggnation på frilutsskolan pågår med inflyttning hösten 2018. Det pågår planering för vidare
utbyggnad av VA inom Mossbergska friluftsskolans arrendeområde i samband med att
tomterna säljs till arrendatorerna. Göteborgs Stad är förvaltare av arrendetomterna idag.
Utbyggnad enligt denna planering startas under 2019.

Västra Bodarne
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Planläge och inriktning för VA
I mars 2014 antog kommunfullmäktige en ny fördjupning av översiktsplanen (FÖP). I denna
föreslås en viss utbyggnad av bostäder både öster och väster om järnvägen i Västra
Bodarna, som i stor utsträckning förutsätter anslutning till allmän VA-anläggning.
Väster om järnvägen i området kring Sommarrovägen och Mossbergska friluftsskolan anger
programmet att ny bebyggelse kan prövas genom detaljplan. Även några smärre områden
öster om järnvägen föreslås få tillkommande bebyggelse genom att detaljplan upprättas. I
samtliga dessa områden förutsätts allmänt VA.
I anslutning till nuvarande bebyggelse i de centrala delarna av V Bodarna finns också viss
möjlighet till kompletterande bebyggelse. Här ska i första hand ny bebyggelse kunna
anslutas till allmänt VA. Prövning av ny bebyggelse sker antingen genom detaljplan eller
genom bygglovprövning. Från VA synpunkt är bedömningen att all tillkommande bebyggelse
ska prövas genom detaljplan. Endast i undantagsfall kan bygglovprövning utgöra tillräcklig
prövningsgrund för enstaka bostäder.
Områden utmed Mjörnstranden anges i Föp:en som område med stort kultur- och
rekreationsvärde, där ingen tillkommande bebyggelse får ske. I denna förutsätts VA till
största delen anordnas som enskilt VA. Om anslutning till den allmänna VA-anläggningen är
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt bör dock denna lösning väljas.
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Utredningsområden
För några områden som upplevs som möjliga ”problemområden” behöver frågeställningar
kring VA diskuteras eller utredas ytterligare. I vilken takt och när detta kan genomföras
framgår av åtgärdslistan i bilaga 1.
Randområden och utveckling enligt Tillväxtprogrammet 2018-2028
Randområden utgörs av Kvarnbacken och områden kring Marbotorpsvägen.
Områden enligt Tillväxtrogrammet och i ÖP beskrivs som utbyggnads- eller
förtätningsområden är södra Stadsskogen, Rothoffskärr, öster om Östra Ängabo, Långared
och Västra Bodarna (väster om järnvägen). Här kommer att behövas en samlad lösning för
VA-frågorna när dessa områden byggs ut eller förtätas och VA-avdelningen utreder
kontinuerligt möjligheter för anslutning till det kommunala VA-nätet för dessa områden.
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Högen-Vässenbo
Nuläge
Delar av området kring Norsesundsvägen och Bergabovägen har kommunalt
VA. Bebyggelsetrycket har varit påtagligt under hela 80-, 90- och 2000-talen, vilket ökar
risken för dålig vattenkvalitet i närbelägna diken och bäckar. Det medför också en viss ökad
risk för förorening av vattentäkter. Ett fortsatt högt bebyggelsetryck kan medföra behov av
kommunalt VA för ett större område än i dag.
Kommunen har genom avtal med Lerums kommun möjlighet att ansluta totalt 100 personer
till överföringsledning från Norsesund till Ingared (ägs gemensamt av Lerum och Alingsås).
I närområdet till Lillelången inom Alingsås kommun pågår anslutning till denna ledning. Hit
kan sedan enskilda gemensamhetsanläggningar för VA anslutas.
Området sydöst om järnvägen omfattas av en fördjupning av översiktsplanen för HemsjöIngared (antagen 1998-03-25). Ny ÖP som förväntas bli antagen i höst kommer att ersätta
FÖP för Hemsjö-Ingared. Rekommendationen för bebyggelse för större delen av området är
att enstaka komplettering av bebyggelse kan prövas i förhandsbesked.
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Planläge och inriktning för VA
För ett mindre delområde i den södra delen finns en äldre avstyckningsplan.
I förslaget till ny ÖP anges sparsam komplettering av bebyggelse inom den röda
markeringen. En inriktning som från VA-synpunkt är angelägen är att begränsa ny
bebyggelse till platser där anslutning till allmänt VA är möjligt.
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Långared
Nuläge
Området har delvis gemensam VA-anläggning för skola, förskola, idrottshall och några
bostadshus. Vattenanläggningen ägs av en förening medan avloppsanläggningen ägs av
Fabs AB. En formellt bildad gemensamhetsanläggning eller allmänt VA-område finns inte.
Dricksvattenanläggningen håller inte tillräckligt bra standard enligt gällande bestämmelser för
dricksvatten. Vattnet tas från Anten och tillräcklig rening av organiskt material saknas.
Avloppsanläggningen har däremot moderniserats under de senaste åren och har i dag goda
reningsresultat.
Trots den relativt täta bebyggelsen kring skolan finns ingen detaljplan för Långared.

Långared
Inriktning
I förslag till ny ÖP för Alingsås Kommun redovisas områden där ny kompletterande
bebyggelse kan prövas genom förhandsbesked. Områdena är placerade på ett sådant sätt
att bebyggelsemönster och utblickar mot sjön och jordbrukslandskapet bibehålls. ÖP:n anger
inga förslag för hantering av VA.
För att säkerställa en bra VA-standard och driften av befintliga anläggningarna bör en
gemensamhetsanläggning bildas (alternativt allmän VA-anläggning). Fabs AB, som äger
byggnaderna med skola och förskola bör ta initiativ till detta och också driva på arbetet med
att förbättra vattenanläggningen.
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Relativt många bostäder har eget VA. För kärnområdet kring skolan skulle det vara att
föredra om ytterligare bostäder kunde ansluta till de gemensamma anläggningarna och
nybebyggelse i kärnområdet bör självklart anslutas till den gemensamma anläggningen Detta
kommer i sådana fall att kräva en ombyggnation av Fabs reningsverk. Anslutning kan endast
ske med Fabs medverkan.
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Olstorpsvägen
Nuläge
Samtliga fastigheter har enskild avloppsanläggning och enskild vattenbrunn, det är tätt
mellan fastigheterna och många fastigheter har svårt att lösa avloppsrening och vattenbrunn
på den egna fastigheten. Avloppssituationen i området är ansträngd. Miljöskyddskontorets
inventering från 2017 visar att nästan 70 % av bostäderna har brister i
avloppsanläggningen.
Det finns inga områdesbestämmelser eller detaljplaner för området.

Inriktning
Fastigheterna bör anslutas via kommunal avloppsledning som finns framdragen 150 öster
om E20 vid Olastorpsvägen. Ett kommunalt verksamhetsområde för fastigheterna inom
området ska utredas.
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Lyckans väg och Hålabäcksstigen
Nuläge
Området ligger nära det kommunala verksamhetsområdet. De flesta fastigheter är fritidshus.
Flera av fastigheterna har bristfälliga avloppsanläggningar. Fyra stycken fastigheter är idag
anslutna till kommunalt vatten och avlopp via gemensamhetsanläggning.

Inriktning
På grund av bristfälliga avloppsanläggningar för flera fastigheter och närheten till kommunalt
verksamhetsområde bör Lyckans väg och Hålabäcksstigen infogas i kommunalt
verksamhetsområde och få kommunal avloppsrening. Enligt ÖP anges området som
utbyggnadsområde för bostäder.
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Bevakningsområden
Edsås, området kring Lilla Edsåsvägen
Nuläge
Området utgörs av samlad bebyggelse med enskilda anläggningar av oklar status.
Miljökontoret kommer att utföra tillsyn under 2018. Dessutom finns detaljplan för ytterligare
10 bostäder och avloppstillstånd har gått ut. Detta gör att området följs för att effektivt kunna
fatta beslut om åtgärd om utveckling visar att en förändrad VA-försörjning behövs.

Edsås

22
Sida 62 av 106

Övrigt
Miljökontorets planerade tillsyn
Miljökontoret genomför årligen tillsyn av omkring 10 % av kommunens enskilda
avloppsanläggningar. Specifika områden beslutas årligen i Miljöskyddsnämnden. Under
2018-2019 kommer enskilda anläggningar inom Färgens vattenskyddsområde att tillsynas.
Beroende på om det visar sig vara problem i ett större sammanhang så kan områdena vara
föremål för diskussion om anslutning till allmänt VA.

Nolhagen
Nuläge
Vattenförsörjningen sker via en gemensam vattentäkt, som sköts av en
tomtägarförening. Kvalitet och kvantitet är tillfredsställande.
I området finns ett verksamhetsområde för kommunalt VA avseende spillvatten, som är
anslutet till en lokal avloppsanläggning. Under 2004 förbättrades anläggningen, så att den i
dag uppfyller kraven på en modern avloppsanläggning. Området är inte planlagt.

Inriktning
Ingen detaljplan eller andra planer för ytterligare bebyggelse finns.
Kommunen bör överväga att överlåta den kommunala avloppsanläggningen till
fastighetsägarna, alternativt bidra till att bilda en gemensamhetsanläggning.
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Bilaga 1 –
Tidplan för insatser enligt VA-utbyggnadsplanen
I Alingsås kommuns VA-utbyggnadsplan föreslås lösningar för vissa områden där VA
behöver lösas gemensamt i ett större sammanhang. Detta sker genom anslutning till allmän
VA-anläggning, enligt § 6 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
I nedanstående tabell finns samlat de utredningar och åtgärder som föreslås med ungefärlig
genomförandetid. Tiden kan dock komma att påverkas på grund av omständigheter som nu
inte kan förutses. Således finns en viss osäkerhet kring tidplanen som innebär att den inte
ska uppfattas som löfte.
Tidplanen avser färdigställande av byggnation (eller utredning). Tidplanen för faktisk
anslutning måste kommuniceras med kommunens VA-avdelning.
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Tabell 1 – Tidplan för insatser enligt VA-utbyggnadsplanen

Prioritet och åtgärd

Beräknas
klart

Ansvarig
nämnd

Ekonomi

Inv. budget TN samt
planavgift SBN
”
”
”
Driftbudget
Ej finansierat.
Belopp beroende på
omfattning

Utbyggnadsområden
Skämningared

2019

TN/SBN

Svanvik
Hulabäck
Lygnared
Västra Saxebäcken
Västra Bodarna

2019
2020
2021
2020
2023

TN/SBN
TN/SBN
TN/SBN
SBN/TN
SBN/TN

Utredningsområden
VA i randområden kopplat till
tillväxtprogrammet

Kontinuerligt

SBN/TN/KS

Olstorpsvägen

2019

TN/SBN

Långared

2020

Högen – Vässenbo

2022

SBN/TN
KS (Fabs)
SBN/TN/KS

Lyckans väg och Hålabäckstigen

2022

SBN

Bevakningsområde
Edsås
Övrigt
Tillsyn Färgens
vattenskyddsområde
Utreda möjligheterna till att
överföra avloppsanläggningen i
Nolhagen till
gemensamhetsanläggning
Revidering av Utbyggnadsplan

Bevakning till
2022

SBN Plantaxa
TN Driftbudget VA
KS Utredningsdel
SBN Bygglov
TN Driftbudget VA
KS Utredningsdel
Ej finansierad
Ca 400 tkr
SBN Bygglov
TN Driftbudget VA
KS Utredningsdel
SBN Plantaxa
TN Driftbudget VA
KS Utredningsdel

SBN/TN/MN

SBN Plantaxa

MN

Enligt fleråsstrategi

2019

TN/SBN

I ordinarie budget

2019

SBN/MN/TN

-

2018-2019
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

§ 149 2019.483 KS

Policy Agenda 2030
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 25 oktober 2017, § 220 tillsattes en
politisk beredningsgrupp kring Agenda 2030. Beredningsgruppen återkom med en
slutrapport och förslag till förbättringsåtgärder 2018. Förutom förbättringsåtgärder tog
beredningsgruppen fram förslag till en policy för hållbar utveckling i Alingsås kommun.
Beredningsgruppens resultat beaktades i budgetberedningen 2018. Nu ska
kommunfullmäktige besluta om förslag till Policy Agenda 2030 för att tydligt visa vilka
värderingar och grundprinciper som ska styra Alingsås kommuns agerande i strävan att
uppnå de globala målen i Agenda 2030.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
De 17 målen handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa
klimatförändringen, säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande, säkerställa en
inkluderande och likvärdig utbildning och en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk
tillväxt.
De globala målen berör ett stort antal områden som flera svenska kommuner, landsting och
regioner redan arbetar aktivt med, till exempel energieffektivitet, folkhälsofrågor, en effektiv
och hållbar offentlig upphandling och demokratisk samhällsstyrning på alla nivåer, samt
kommunens kärnverksamhet. Kommuner, landsting och regioner påverkar omvärlden utanför
Sverige, till exempel genom offentlig upphandling. I egenskap av konsumenter kan de
påverka företags produkter och tjänster. Genom att ställa exempelvis sociala eller
miljömässiga krav i offentlig upphandling kan kommuner, landsting och regioner bidra till att
till exempel mänskliga rättigheter, anständiga arbetsvillkor och hänsyn till miljö och klimat
säkerställs.
Det finns en tillsatt tjänsteperson-styrgrupp som arbetar med Agenda 2030, som har sett
över och reviderat beredningsgruppens förslag till policy för Agenda 2030. Punkterna 5 och 6
har tagits bort. Syftet med förändringen är att införliva arbetet med Agenda 2030 i ordinarie
verksamhet och i styrmodell och internkontroll. Detta ligger helt i linje med uppdrag och
åtagande i antagen Flerårsstrategi att minska administration och fokusera på verkställighet.
Det finns i Kolada en särskild uppföljning av kommunernas arbete med Agenda 2030. Denna
uppföljning behöver ligga till grund för kommande analys och kartläggning i arbetet med att
ta fram förslag till vilka åtgärder som kommunen bör prioritera i arbetet mot ett mer hållbart
Alingsås.
Genom att anta policyn kommer hela kommunen att ha en tydlig styrning i strävan mot att
uppfylla de globala målen som beskrivs i FN:s Agenda 2030.
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

KS § 149, forts
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 136 beslutat att föreslå att förslag till Policy
Agenda 2030 antas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jens Christian Berlin (L) föreslår följande tillägg under rubriken ”Principer för ett hållbart
Alingsås” läggs punkten:
Alingsås kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och externt.
Anna Hansson (MP) föreslår följande tillägg i förslag till beslut:
Under avsnittet principer för ett hållbart Alingsås, läggs följande två punkter till:
Beslutsunderlag ska belysas och analyseras utifrån hållbarhetsaspekterna och Alingsås
kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och externt.
Simon Waern (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag bifalls.
Karin Schagerlind (M), Simon Waern (S), Karl-Johan Karlsson (C) och Lady France
Mulumba (KD) föreslår att Jens Christian Berlins tilläggsförslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Jens Christian Berlin m fl förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Jens Christian Berlins tilläggsförslag.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Hanssons tilläggsförslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Anna Hanssons tilläggsförslag.
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

Beslut
KS § 149, forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Policy för Agenda 2030 antas med följande tillägg under rubriken principer för ett hållbart
Alingsås:
Alingsås kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och externt.
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-19
Robert Gustafsson

Kommunstyrelsen

2019.483 KS

Förslag till Policy Agenda 2030
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 25 oktober 2017, § 220 tillsattes en
politisk beredningsgrupp kring Agenda 2030. Beredningsgruppen återkom med en
slutrapport och förslag till förbättringsåtgärder 2018. Förutom förbättringsåtgärder tog
beredningsgruppen fram förslag till en policy för hållbar utveckling i Alingsås kommun.
Beredningsgruppens resultat beaktades i budgetberedningen 2018. Nu ska
kommunfullmäktige besluta om förslag till Policy Agenda 2030 för att tydligt visa vilka
värderingar och grundprinciper som ska styra Alingsås kommuns agerande i strävan att
uppnå de globala målen i Agenda 2030.
Förvaltningens yttrande
De 17 målen handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa
klimatförändringen, säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande, säkerställa en
inkluderande och likvärdig utbildning och en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk
tillväxt.
De globala målen berör ett stort antal områden som flera svenska kommuner, landsting och
regioner redan arbetar aktivt med, till exempel energieffektivitet, folkhälsofrågor, en effektiv
och hållbar offentlig upphandling och demokratisk samhällsstyrning på alla nivåer, samt
kommunens kärnverksamhet. Kommuner, landsting och regioner påverkar omvärlden utanför
Sverige, till exempel genom offentlig upphandling. I egenskap av konsumenter kan de
påverka företags produkter och tjänster. Genom att ställa exempelvis sociala eller
miljömässiga krav i offentlig upphandling kan kommuner, landsting och regioner bidra till att
till exempel mänskliga rättigheter, anständiga arbetsvillkor och hänsyn till miljö och klimat
säkerställs.
Det finns en tillsatt tjänsteperson-styrgrupp som arbetar med Agenda 2030, som har sett
över och reviderat beredningsgruppens förslag till policy för Agenda 2030. Punkterna 5 och 6
har tagits bort. Syftet med förändringen är att införliva arbetet med Agenda 2030 i ordinarie
verksamhet och att styrmodell och internkontroll. Detta ligger helt i linje med uppdrag och
åtagande i antagen Flerårsstrategi att minska administration och fokusera på verkställighet.
Det finns i Kolada en särskild uppföljning av kommunernas arbete med Agenda 2030. Denna
uppföljning behöver ligga till grund för kommande analys och kartläggning i arbetet med att
ta fram förslag till vilka åtgärder som kommunen bör prioritera i arbetet mot ett mer hållbart
Alingsås.
Genom att anta policyn kommer hela kommunen att ha en tydlig styrning i strävan mot att
uppfylla de globala målen som beskrivs i FN:s Agenda 2030.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget till Policy innebär inga direkta kostnader, men de åtgärder som vidtas utifrån
policyn kan komma att medföra ökade kostnader. Finansiering för åtgärder hänskjuts till
kommande flerårsstrategiberedningar.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Policyn för Agenda 2030 antas.

Beslutet ska skickas till
Flerårsstrategiberedningen

Cecilia Knutsson
Stabschef

Robert Gustafsson
MR-strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-19
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ALINGSÅS KOMMUNS POLICY
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
UTIFRÅN FN:s AGENDA 2030
Antagen av kommunfullmäktige den xx 2019, §x
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Inledning
Genom antagandet av Agenda 2030 har alla världens länder för första gången enats
om en global agenda för hållbar utveckling. Målet är att till år 2030 genomföra en
samhälls-förändring som leder till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar
utveckling som skyddar vår planet, utrotar fattigdom och genererar en god välfärd för
alla människor. Agendan ska vägleda de beslut som länderna fattar, med hänsyn
tagen till den nationella kapaciteten och utvecklingsnivån, och innebära en
ambitionshöjning i arbetet med hållbar utveckling i alla länder.
Under de senaste 25 åren har stora framsteg skett globalt. Det är färre människor
som lever i extrem fattigdom, barnadödligheten har minskat och livslängden ökat,
spridningen av informations- och kommunikationsteknik har möjliggjort nya lösningar
och ökad kunskap. Samtidigt finns det stora utmaningar som behöver lösas; ökade
klyftor mellan och inom länder, kränkningar av de mänskliga rättigheterna, negativa
konsekvenser av klimatförändringar, hot mot ekosystemen samt pågående konflikter
och humanitära kriser. Att uppnå de mål som satts i Agenda 2030 kommer därför att
kräva stor politisk vilja och långsiktighet samt ett brett engagemang från samhället i
stort (Agenda 2030 delegationen, I riktning mot en hållbar välfärd, FI, 2016.01).
Vi i Alingsås utgör ungefär en tvåhundratusendedel av jordens befolkning. Det kan
tyckas lite, men många bäckar små… Vi kan åstadkomma förändring i världen,
genom att tänka globalt och agera lokalt, i våra vardagshandlingar.
Omställningar börjar med dig och att bygga vidare på det som redan görs
idag.
Vårt Alingsås är unikt. Agendans 17 mål kan liknas vid en potatisplanta
där alla delar tillsammans bildar en helhet. Med knölarna i jorden och
blasten mot solen kan plantan, om den vårdas, växa och blomma för oss
och för kommande generationer – som man sår får man skörda.
Denna policy beskriver hur vi alla i Alingsås ska, tillsammans med övriga världen, nå
de globala målen. Grundpelarna är hållbarhet, jämlikhet, frihet och
fattigdomsbekämpning.

Bakgrund
Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer
Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan syftar till att möta de globala
utmaningar världen står inför och innehåller 17 globala utvecklingsmål och 169
delmål som ska uppnås till år 2030. Målen är formulerade utifrån de viktigaste
globala utmaningarna: att utrota all fattigdom och hunger överallt, att förverkliga de
mänskliga rättigheterna för alla, att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor
och flickor samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser. Agendan tydliggör att målen är integrerade och ömsesidigt beroende
och att det kommer att krävas nya arbetssätt och lösningar för att nå dem.
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Definition av hållbar utveckling
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”
– FN:s världskommission för miljö och utveckling, 1987.

Bild från Falköpings kommun

Syfte
Denna policy syftar till att beskriva hur Alingsås kommun ska arbeta för att hela
kommunen ska utvecklas hållbart. Det förutsätter att hela den geografiska
kommunen och alla dess invånare engageras i arbetet med policyns genomförande.
Alingsås kommun står bakom de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som
beslutades av FN i september 2015. Det lokala arbetet för att förverkliga
intentionerna i Agenda 2030 är även ett steg på vägen mot att uppnå Alingsås Vision
2040.

Omfattning
Policyn tydliggör kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling och definierar
principer för implementering av hållbarhetsaspekter i all verksamhet. Policyn vänder
sig till hela kommunkoncernen, både nämnder och bolagsstyrelser. Policyn ska verka
styrande i planering, budgetering, upphandling, uppföljning och i genomförande av
kommunens verksamhet.
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Implementering och ansvar
Denna policy gäller för all verksamhet inom Alingsås kommun. Insatser för att nå
resultat på lokal nivå hanteras i kommunens budgetprocess och beskrivs i
kommunfullmäktiges flerårsstrategi. Alla politiker och tjänstepersoner ansvarar för att
säkerställa att hållbarhetsarbetet systematiskt implementeras i respektive
verksamhet. Ytterst ansvarar nämnder och bolagsstyrelser för att policyn
implementeras. Vid behov kan nämnder och styrelser ta fram riktlinjer för att mer
konkret beskriva hur arbetet ska utföras inom respektive organisatorisk enhet.
Kommunstyrelsen ansvarar särskilt för att stödja nämnder, förvaltningar och bolag i
arbetet.

Principer för ett hållbart Alingsås
1. Åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbar riktning ska väljas i första hand.
2. Åtgärder ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan även
utanför kommunens gränser ska vägas in.
3. Hållbarhetsarbetet utgår från samverkan i kommunens hela organisation – ett
Alingsås – och skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att
arbeta tillsammans med invånare, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och
civilsamhället.
4. All verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling för Alingsås kommun
och dess invånare. Nya lösningar och idéer bejakas genom att arbetet alltid ska
ha ett lärandeperspektiv.
5. Alingsås kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och
externt.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ska följa upp arbetet utifrån policyn årligen i samband med
årsredovisningen samt genom internkontroll/internrevision. I arbetet ingår att utveckla
ett systematiskt arbetssätt för uppföljning.
Bilaga
FN: s 17 globala mål för hållbar utveckling
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Bilaga 1: Förenta nationernas mål för hållbar utveckling
Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.
Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt
främja ett hållbart jordbruk.
Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Mål 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja
livslångt lärande för alla.
Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för
alla.
Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering samt främja innovation.
Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess
konsekvenser.
Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar
utveckling.
Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem,
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen
samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla
tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer.
Mål 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar
utveckling.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

§ 151 2019.468 KS

Avsiktsförklaring – E20, delen Sveaplan – Götaplan, Alingsås
Ärendebeskrivning
Sträckan E20 Genom Alingsås har tidigare varit ett namngivet objekt i Nationell plan 20142025, och är i Nationell plan 2018-2029 en utpekad brist. Delen Sveaplan – Götaplan har
betydande trafikmängder och med dem är förknippat trafikolyckor och tillbud, barriäreffekter,
bristande tillgänglighet etc. Därför beslutade Trafikverket i samråd med kommunen att
genomföra en åtgärdsvalsstudie, ÅVS E20 genom Alingsås, delen Sveaplan – Götaplan för
sträckan för att studera åtgärder på kort och medellång sikt. Studien rekommenderar ett
antal åtgärder, bland annat en effektivisering av tätortens trafik, en cirkulationsplats vid
Götaplan, en planskild passage för oskyddade trafikanter och trimningsåtgärder. I samband
med åtgärdsvalsstudiens genomförande och ett eventuellt undertecknande av utkastet till
avsiktsförklaring anses den utpekade bristen vara utredd.
För de åtgärder där medfinansiering krävs ska parterna verka för att teckna
medfinansieringsavtal över ansvar och kostnader för genomförandet av aktuella åtgärder
och, i förekommande fall, hur det framtida väghållningsansvaret ska fördelas.
Huvudprinciperna för kommande medfinansieringsavtal framgår av utkastet till
avsiktsförklaring. Medfinansieringsavtal avses tecknas så snart finansiering av åtgärderna är
hanterat.
Avsiktsförklaringen innehåller sju åtgärder utöver de mindre åtgärder som kommunen
genomför i sitt ordinarie arbete. De större åtgärderna består av en ny planskild GC-passage
vid Sveaplan, ny cirkulationsplats vid korsningen E20/180 samt ny planskild GC-passage vid
E20 Metallgatan-Lärkvägen.
Avsiktsförklaringen anses inte utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse att
fullgöra vad som stadgas däri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 26 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
I flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun gavs kommunstyrelsen bland annat i
uppdrag att verka för en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar. Kommunstyrelsen gavs
även i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden ta fram en plan för säker och trygg skolväg. De föreslagna åtgärderna
som nämns i utkastet till avsiktsförklaring bedöms ligga i linje med viljeinriktningen i
flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun.
Kommunledningskontoret anser att de föreslagna åtgärderna som föreslås i utkast till
avsiktsförklaring är av hög vikt för att förbättra trafiksäkerheten i området Sveaplan-Götaplan.
Därför föreslås att kommunen ska underteckna utkast till avsiktsförklaring. Vidare är
kommunledningskontoret av åsikten att kommunstyrelsen bör ges i uppdrag att säkerställa
finansieringen i samband med flerårsstrategi 2020-2022 samt att kommunstyrelsen bör
bemyndigas att underteckna eventuella medfinansieringsavtal om det blir aktuellt.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

KS § 151, forts
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 138 lämnat följande förslag till beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut;
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utkast till avsiktsförklaring och
bemyndigar kommunstyrelsen att framöver underteckna eventuella medfinansieringsavtal
ges ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaring och medfinansieringsavtal.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige;
1. Utkast till avsiktsförklaring E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås, godkänns.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa finansiering för att fullfölja avsiktsförklaring
E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås, i samband med flerårsstrategi 2020-2022 för
Alingsås kommun.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att framöver underteckna
eventuella medfinansieringsavtal.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 151, forts
Anna Hansson (MP) föreslår följande tillägg i förslag till beslut:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om byggnation i trä kan ske och är lämplig
avseende åtgärderna 1 och 6, nya planskilda gång- och cykelpassager.
Daniel Filipsson (M), Simon Waern (S) och Boris Jernskiegg (SD) föreslår att
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Anna Hanssons tilläggsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utkast till avsiktsförklaring och
bemyndigar kommunstyrelsen att framöver underteckna eventuella medfinansieringsavtal
ges ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaring och medfinansieringsavtal.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Utkast till avsiktsförklaring E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås, godkänns.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa finansiering för att fullfölja
avsiktsförklaring E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås, i samband med
flerårsstrategi 2020-2022 för Alingsås kommun.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att framöver underteckna
eventuella medfinansieringsavtal.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-26
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.468 KS

Avsiktsförklaring E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås
Ärendebeskrivning
Sträckan E20 Genom Alingsås har tidigare varit ett namngivet objekt i Nationell plan 20142025, och är i Nationell plan 2018-2029 en utpekad brist. Delen Sveaplan – Götaplan har
betydande trafikmängder och med dem är förknippat trafikolyckor och tillbud, barriäreffekter,
bristande tillgänglighet etc. Därför beslutade Trafikverket i samråd med kommunen att
genomföra en åtgärdsvalsstudie, ÅVS E20 genom Alingsås, delen Sveaplan – Götaplan för
sträckan för att studera åtgärder på kort och medellång sikt. Studien rekommenderar ett
antal åtgärder, bland annat en effektivisering av tätortens trafik, en cirkulationsplats vid
Götaplan, en planskild passage för oskyddade trafikanter och trimningsåtgärder. I samband
med åtgärdsvalsstudiens genomförande och ett eventuellt undertecknande av utkastet till
avsiktsförklaring anses den utpekade bristen vara utredd.
För de åtgärder där medfinansiering krävs ska parterna verka för att teckna
medfinansieringsavtal över ansvar och kostnader för genomförandet av aktuella åtgärder
och, i förekommande fall, hur det framtida väghållningsansvaret ska fördelas.
Huvudprinciperna för kommande medfinansieringsavtal framgår av utkastet till
avsiktsförklaring. Medfinansieringsavtal avses tecknas så snart finansiering av åtgärderna är
hanterat.
Avsiktsförklaringen innehåller sju åtgärder utöver de mindre åtgärder som kommunen
genomför i sitt ordinarie arbete. De större åtgärderna består av en ny planskild GC-passage
vid Sveaplan, ny cirkulationsplats vid korsningen E20/180 samt ny planskild GC-passage vid
E20 Metallgatan-Lärkvägen.
Avsiktsförklaringen anses inte utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse att
fullgöra vad som stadgas däri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet.
Förvaltningens yttrande
I flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun gavs kommunstyrelsen bland annat i
uppdrag att verka för en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar. Kommunstyrelsen gavs
även i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden ta fram en plan för säker och trygg skolväg. De föreslagna åtgärderna
som nämns i utkastet till avsiktsförklaring bedöms ligga i linje med viljeinriktningen i
flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun.
Kommunledningskontoret anser att de föreslagna åtgärderna som föreslås i utkast till
avsiktsförklaring är av hög vikt för att förbättra trafiksäkerheten i området Sveaplan-Götaplan.
Därför föreslås att kommunen ska underteckna utkast till avsiktsförklaring. Vidare är
kommunledningskontoret av åsikten att kommunstyrelsen bör ges i uppdrag att säkerställa
finansieringen i samband med flerårsstrategi 2020-2022 samt att kommunstyrelsen bör
bemyndigas att underteckna eventuella medfinansieringsavtal om det blir aktuellt.
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Ekonomisk bedömning
Ett undertecknande av avsiktsförklaringen innebär inte att kommunen förbinder sig till
kostnaderna som framgår av avsiktsförklaringen. Finansieringen kommer att säkerställas i
detalj i samband med kommande medfinansieringsavtal.
I utkastet till avsiktsförklaring framgår hur finansieringen ska fördelas mellan parterna och det
finns även beräknade kostnader för åtgärderna. Kommunens föreslås finansiera åtgärderna
med ungefär 50-80 miljoner kronor. Huruvida kommunen hanterar utgifterna som egen
investering eller som bidrag till statlig infrastruktur beror på om åtgärden bedöms ingå i den
statliga infrastrukturen eller i den kommunala infrastrukturen. Om vissa åtgärder innebär att
kommunen går in med medfinansiering till statlig infrastruktur kan kommunen välja mellan att
redovisa hela medfinansieringskostnaden under beslutsåret eller välja att fördela kostnaden
med enhetliga belopp under högst 25 år.
Trafikverket kommer att äga och förvalta investeringarna i statlig infrastruktur. Kommunen
kommer att äga och förvalta investeringarna i kommunal infrastruktur.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utkast till avsiktsförklaring och
bemyndigar kommunstyrelsen att framöver underteckna eventuella medfinansieringsavtal
ges ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaring och medfinansieringsavtal.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Utkast till avsiktsförklaring E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås, godkänns.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa finansiering för att fullfölja avsiktsförklaring
E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås, i samband med flerårsstrategi 2020-2022 för
Alingsås kommun.
Kommunstyrelsen bemyndigas att framöver underteckna eventuella medfinansieringsavtal.

Beslutet ska skickas till
FS 20-22

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-26
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1 (6)
Trafikverkets ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2019/xxxxxx

[Motpart]

Motpartens ärendenummer

[Motpartens ärendeID NY]

Avsiktsförklaring – E20, delen Sveaplan – Götaplan, Alingsås

Mellan nedanstående parter träffas härmed följande avsiktsförklaring.

§1

Parter

Trafikverket, region väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket
Alingsås kommun, org.nr. 212000-1553, 441 81 Alingsås, nedan Kommunen
Parterna har inlett diskussioner i syfte att verka för att genomföra de åtgärder som
rekommenderas i Åtgärdsvalsstudie E20 genom Alingsås, delen Sveaplan – Götaplan,
TRV 2018/2380.
Avsikten är att genomförandet ska ske med medfinansiering och samverkan mellan
parterna.

§2

Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i denna avsiktsförklaring:
mkr – miljoner kronor
GC – gång- och cykel
ÅVS – åtgärdsvalsstudie E20 genom Alingsås, delen Sveaplan – Götaplan
Objekt – namngivet investeringsobjekt i nationell plan

§3

Syfte och bakgrund

Avsiktsförklaringens syfte är att parterna ska verka för att genomföra rekommenderade
åtgärder i ÅVS.
Sträckan E20 Genom Alingsås har tidigare varit ett namngivet objekt i Nationell plan
2014-2025, och är i Nationell plan 2018-2029 en utpekad brist. Det tidigare
åtgärdsförslaget som finns beskrivet i avsiktsförklaring undertecknad 2016-10-07 (dnr
TRV 2016/82217) var omfattande och innehöll planskilda trafikplatser, nedsänkning och
överdäckning på en del av sträckan, samt VA-arbeten. Svårigheter i hur den kommunala
planeringen kring E20 i centrala Alingsås skulle synkroniseras med förslaget i vägplanen
uppstod under 2017. Objektet bedömdes under hösten 2017 inte vara planeringsmoget
att spelas in i Nationell plan 2018-2029 och plockades därför bort, men låg kvar som
utpekad brist.
Delen Sveaplan – Götaplan har betydande trafikmängder och med dem är förknippat
trafikolyckor och tillbud, barriäreffekter, bristande tillgänglighet etc. Därför beslutade
Trafikverket i samråd med kommunen att genomföra en åtgärdsvalsstudie, ÅVS E20
genom Alingsås, delen Sveaplan – Götaplan (TRV 2018/2380) för sträckan för att
studera åtgärder på kort och medellång sikt. Studien rekommenderar ett antal åtgärder,
bland annat en effektivisering av tätortens trafik, en cirkulationsplats vid Götaplan, en
planskild passage för oskyddade trafikanter och trimningsåtgärder. I samband med
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ÅVS:ens genomförande och denna avsiktsförklarings tecknande anses den utpekade
bristen vara utredd.
För de åtgärder där medfinansiering krävs ska parterna verka för att teckna
medfinansieringsavtal över ansvar och kostnader för genomförandet av aktuella åtgärder
och, i förekommande fall, hur det framtida väghållningsansvaret ska fördelas.
Huvudprinciperna för kommande medfinansieringsavtal framgår i denna
avsiktsförklaring. Medfinansieringsavtal avses tecknas så snart finansiering av
åtgärderna är löst.

§4

Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och
samverkan för åtgärderna

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av
åtgärderna.

§5

Beskrivning av åtgärder, kostnader och finansiering

De åtgärder som avsiktsförklaringen innehåller prioriteras i ordningen nedan.
Prioriteringsordningen är kopplad till tidsperspektivet för genomförande men
åtgärderna genomförs nödvändigtvis inte i den ordning de listas nedan. De åtgärder som
är grupperade (åtgärd 1 och 2, åtgärd 4 och 5) genomförs lämpligtvis samordnat.
Efter varje åtgärd följer bedömd kostnad i prisnivå december 2018 samt överenskommen
kostnadsfördelning. Uppdaterade kostnadsberäkningar tas fram före
medfinansieringsavtal för respektive åtgärd tecknas.
1.

E20 Sveaplan, ny planskild GC-passage – ca 30-50 mkr. Trafikverket
bekostar genomförbarhetsutredningen 100 %. Utgångspunkten är att
projektering och byggnation fördelas 50 % Trafikverket och 50 % kommunen.

2. E20 Sveaplan, trimningsåtgärder – ca 7 mkr. Trafikverket bekostar 100 %.
3. E20 Götaplan, ny cirkulationsplats korsningen E20/180 – ca 30 mkr.
Inklusive utformning av busshållplats i riktning västerut öster om Götaplan.
Trafikverket bekostar 100 %.
4. Väg 180, ny cirkulationsplats korsningen 180/Kungsgatan – ca 13 mkr.
Behöver prioriteras av VGR och finansieras av Regional plan. Utgångspunkten är
50 % Trafikverket och 50 % Kommunen. Kommunalt vägnät kommer att behöva
justeras för att möjliggöra cirkulationsplatsen.
5.

Väg 180, trimningsåtgärder – ca 1 mkr. Åtgärder både norr och söder om
Götaplan utifrån de åtgärder som föreslås i Trafikverkets Beslut om fortsatt
hantering efter genomförd åtgärdsvalsstudie för E20 Alingsås, delen SveaplanGötaplan (TRV 2018/2380). Trafikverket bekostar det som görs på statligt
vägnät. Kommunen bekostar det som görs på kommunalt vägnät.

6. E20 Metallgatan-Lärkvägen, ny planskild GC-passage – ca 30-50 mkr.
Kommunen utreder möjlig utformning och kostnad. Kommunen bekostar 100 %.
7.

Trimningsåtgärder på sträckan – ca 5 mkr, utifrån de åtgärder som föreslås
i Trafikverkets Beslut om fortsatt hantering efter genomförd åtgärdsvalsstudie
för E20 Alingsås, delen Sveaplan-Götaplan (TRV 2018/2380). Trafikverket
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bekostar 100 %. Genomförs lämpligtvis samtidigt som andra åtgärder på
sträckan.
Förutom ovan nämnda åtgärder genomför Kommunen även ett antal redan planerade
åtgärder i sitt ordinarie arbete:


Effektivitet
- Övergripande trafikstrategi ska antas före sommaren 2019. I den ligger
en prioritering på gång- och cykel.
-

Parkeringsutredning som studerar övergripande konsekvenser av olika
alternativ för parkeringsreglering. Kommunen utreder lokalisering av
parkeringsplatser i tätorten och hur man kan tidsreglera parkering på
bästa sätt.

-

Säkerställa att skolelever på Vittraskolan inte behöver passera E20 som
en del i att förflytta sig mellan lektioner under skoldagen.



Ny GC-väg längs Göteborgsvägen/Järnvägsgatan – genomförs i samband
med VA-arbeten. Gång och cykel separeras enligt trafikplanen. Byggs 20192020.



Krangatans förlängning – ny koppling under järnvägen som kan avlasta E20
i Götaplan.

Åtgärder i den statliga infrastrukturen
Åtgärderna 2, 3, 4 och 7 genomförs i den statliga infrastrukturen.
Åtgärder i den kommunala infrastrukturen
Åtgärd 6 kommer att ingå i den kommunala infrastrukturen.
Åtgärder i både statlig och kommunal infrastrukturen
Om åtgärd 1 genomförs som tunnel ingår den i både statlig och kommunal infrastruktur.
Konstruktionen ingår i statlig infrastruktur och GC-banan ingår i kommunal
infrastruktur. Om åtgärd 1 genomförs som bro ingår den i kommunala infrastrukturen.
Åtgärds 5 genomförs i både statlig och kommunal infrastruktur.

Kostnadsförändringar och prisnivåomräkning
Kostnadsförändringar fördelas på respektive part enligt principiell fördelning angiven
ovan.
Trafikverkets index för väginvesteringar kommer att tillämpas för prisnivåomräkningar
för åtgärderna i statlig infrastruktur.
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan
angivna totala kostnader.
Trafikverket kommer att äga och förvalta tilläggen till statlig infrastruktur.
Kommunen kommer att äga och förvalta tilläggen till kommunal infrastruktur.
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§6

Principer för fördelning av ansvar

Trafikverkets ansvar
1.

Trafikverket ska, i den takt ekonomiskt utrymme i Nationell plan och Regional plan
tillåter och utefter den prioriterade ordningen enligt §5, utföra eller låta utföra
åtgärderna inom det statliga åtagandet.

2.

Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt
myndighetsbeslut iakttas vid genomförande av det som Trafikverket ansvarar för.

3.

Trafikverket ansvarar för eventuell bevakning av kommunala åtgärder som kan
påverka statlig anläggning.

4. Trafikverket ansvarar för att föreslå åtgärd 4, Väg 180, ny cirkulationsplats
korsningen 180/Kungsgatan, för inspel till Regional plan.

Kommunens ansvar
1.

Kommunen ska utföra eller låta utföra de åtgärder som ingår i det kommunala
åtagandet.

2.

Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt
myndighetsbeslut iakttas vid genomförandet av åtgärderna som kommunen
ansvarar för.

3.

Kommunen ansvarar för att spela in åtgärd 4 Väg 180, ny cirkulationsplats
korsningen 180/Kungsgatan, till Regional plan.

4.

Kommunen ansvarar för att genomföra de effektivitetsåtgärder som omnämns i §5.

5.

Kommunen ansvarar för att genomföra ny GC-väg längs
Göteborgsvägen/Järnvägsgatan.

6.

Kommunen ansvarar för att utreda genomförbarhet för åtgärd 6, E20 MetallgatanLärkvägen, ny planskild GC-passage.

7.

Kommunen ansvarar för att Trafikverkets eventuella bevakande projektledare
kallas till erforderliga möten och får ta del av erforderligt material i de fall åtgärder
genomförs som bevakningsuppdrag.

§7

Principen för parternas samarbete och framtagande av
medfinansiering och samverkansavtal

Planering och genomförande ska ske i nära samverkan och dialog mellan parterna.
Parterna ska ta fram medfinansieringsavtal för följande åtgärder under förutsättning att
det då bedöms aktuellt:
Åtgärd 1. E20 Sveaplan, ny planskild GC-passage
Åtgärd 4. Väg 180, ny cirkulationsplats korsningen 180/Kungsgatan. Kräver även att
åtgärden prioriteras i regional plan av Västra Götalandsregionen.
Åtgärd 5. Väg 180, trimningsåtgärder.
Åtgärd 6. E20 Metallgatan-Lärkvägen, ny planskild GC-passage. Vem som ska utföra
åtgärden behöver utredas vidare när man valt typ av konstruktion.

§8

Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet

För de åtgärder som kräver medfinansiering ska denna avsiktsförklaring gälla intill dess
att medfinansieringsavtal för respektive åtgärd träffas mellan parterna.
Om parterna kommer överens om att någon av åtgärderna som omnämns i §5 inte
längre är aktuell ska denna utgå från avsiktsförklaringen.
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Eventuella ändringar i och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är
skriftliga och undertecknade av båda parter.
Denna avsiktsförklaring ska inte anses utgöra ett legalt bindande avtal och parts
underlåtelse att fullgöra vad som stadgas häri ska inte medföra någon
skadeståndsskyldighet.
Parterna är medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i denna avsiktsförklaring
är beroende av flera myndighetstillstånd och andra beslut bland annat i frågor
beträffande åtgärdsplaner, detaljplaner, vägplaner och finansiering m.m. Parterna är
således införstådda med att ändringar i överenskommelsen, liksom ytterligare
överläggningar, angående innehållet i densamma därför kan bli nödvändiga.

Avsiktsförklaringen har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna tagit
var sitt.

_________________________
Ort och datum

_________________________
Ort och datum

_________________________
Trafikverket (Namnförtydligande)

_________________________
Alingsås kommun (Namnförtydligande)
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Översiktskarta - åtgärdsvalsstudiens utredningsområde
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

§ 150 2019.403 KS

Svar på motion - Inför kommundelsstämmor- Anita Hedén Unosson (S),
Birgitta Larsson (S),Sebastian Aronsson (S), Björn Wallin Salthammer
och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Anita Hedén Unosson (S), Birgitta Larsson (S), Simon Waern (S), Sebastian Aronsson (S)
och Björn Wallin Salthammer (S) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2019, § 110 lämnat
en motion om att införa kommundelsstämmor.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att införa årliga
kommundelsstämmor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni 2019 att lämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Alingsås kommun införde kommundelsstämmor som ett försök under 1999.
Kommundelsstämmor hölls i Bjärke, Hemsjö och Alingsås tätort. Efter en utvärdering av
stämmorna 2002 beslutade kommunstyrelsen den 13 januari 2003, § 16 att fortsätta med
kommundelsstämmor, men i något ändrad form. Fortsättningsvis hölls två
kommundelsstämmor per år i någon av de tre kommundelarna fram till år 2007.
Under 2007 genomförde Alingsås kommuns demokratiforum en utvärdering av
kommundelsstämmorna. Av utvärderingen framgick bland annat att det som fick medborgare
att engagera sig var sakfrågor, och det var även besvarandet av förinskickade frågor som
stod i fokus på majoriteten av de genomförda kommundelsstämmorna. Dialogen mellan
medborgare och mellan medborgare, politiker och tjänstemän uteblev. Demokratiforum
föreslog att kommundelsstämmorna skulle upphöra, men att dialogen med kommuninvånare
skulle fortsätta genom mer situationsanpassad dialog med tydligt syfte. Den 12 december
2007, § 216 beslutade kommunfullmäktige att kommundelsstämmorna skulle upphöra, och
att dialog skulle föras med medborgare vid beslut av större omfattning. Sedan
kommunfullmäktige antog beslutet att fokusera på situationsanpassad dialog har
medborgardialog använts bland annat i samband med projekten Vision Stora Torget,
Stadsförnyelse Noltorp och Vision 2040.
I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019 – 2021 ges samtliga nämnder i uppdrag att
stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.
Kommunledningskontoret har påbörjat en kartläggning av hur styrelsen och nämnderna i
Alingsås kommun arbetar med medborgardialog. I samband med kartläggningen kommer
riktlinjerna för medborgardialog att arbetas om och kommuniceras till samtliga nämnder.
Kommunledningskontoret kommer att stödja nämnderna i det fortsatta arbetet med
medborgardialog.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

KS § 150, forts
Motionärerna föreslår att kommundelsstämmor ska inrättas för att skapa ett ökat förtroende
för politiska organ, skapa en kontinuerlig dialog och för att alingsåsare ska känna sig
delaktiga. I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019-2021 beskrivs liknande problematik,
och för att adressera det anges att Alingsås kommun ska arbeta med medborgardialoger,
använda ny digital teknik och ge ökat ansvar för frågorna till såväl kommunstyrelse som
övriga nämnder.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, med hänvisning Alingsås kommuns
Flerårsstrategi 2019 – 2021 och till det pågående arbetet med att uppdatera riktlinjerna, och
formerna, för medborgardialog.
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 137 lämnat förslag att motionen ska avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S) föreslår att motionen bifalls.
Karin Schagerlind (M) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-19
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.403 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att införa kommundelsstämmor
Ärendebeskrivning
Anita Hedén Unosson (S), Birgitta Larsson (S), Simon Waern (S), Sebastian Aronsson (S)
och Björn Wallin Salthammer (S) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2019, § 110 lämnat
en motion om att införa kommundelsstämmor.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att införa årliga
kommundelsstämmor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni 2019 att lämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.
Förvaltningens yttrande
Alingsås kommun införde kommundelsstämmor som ett försök under 1999.
Kommundelsstämmor hölls i Bjärke, Hemsjö och Alingsås tätort. Efter en utvärdering av
stämmorna 2002 beslutade kommunstyrelsen den 13 januari 2003, § 16 att fortsätta med
kommundelsstämmor, men i något ändrad form. Fortsättningsvis hölls två
kommundelsstämmor per år i någon av de tre kommundelarna fram till år 2007.
Under 2007 genomförde Alingsås kommuns demokratiforum en utvärdering av
kommundelsstämmorna. Av utvärderingen framgick bland annat att det som fick medborgare
att engagera sig var sakfrågor, och det var även besvarandet av förinskickade frågor som
stod i fokus på majoriteten av de genomförda kommundelsstämmorna. Dialogen mellan
medborgare och mellan medborgare, politiker och tjänstemän uteblev. Demokratiforum
föreslog att kommundelsstämmorna skulle upphöra, men att dialogen med kommuninvånare
skulle fortsätta genom mer situationsanpassad dialog med tydligt syfte. Den 12 december
2007, § 216 beslutade kommunfullmäktige att kommundelsstämmorna skulle upphöra, och
att dialog skulle föras med medborgare vid beslut av större omfattning. Sedan
kommunfullmäktige antog beslutet att fokusera på situationsanpassad dialog har
medborgardialog använts bland annat i samband med projekten Vision Stora Torget,
Stadsförnyelse Noltorp och Vision 2040.
I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019 – 2021 ges samtliga nämnder i uppdrag att
stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.
Kommunledningskontoret har påbörjat en kartläggning av hur styrelsen och nämnderna i
Alingsås kommun arbetar med medborgardialog. I samband med kartläggningen kommer
riktlinjerna för medborgardialog att arbetas om och kommuniceras till samtliga nämnder.
Kommunledningskontoret kommer att stödja nämnderna i det fortsatta arbetet med
medborgardialog.
Motionärerna föreslår att kommundelsstämmor ska inrättas för att skapa ett ökat förtroende
för politiska organ, skapa en kontinuerlig dialog och för att alingsåsare ska känna sig
delaktiga. I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019-2021 beskrivs liknande problematik,
och för att adressera det anges att Alingsås kommun ska arbeta med medborgardialoger,
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använda ny digital teknik och ge ökat ansvar för frågorna till såväl kommunstyrelse som
övriga nämnder.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, med hänvisning Alingsås kommuns
Flerårsstrategi 2019 – 2021 och till det pågående arbetet med att uppdatera riktlinjerna, och
formerna, för medborgardialog.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att avslå motionen innebär inga kostnader. Motionärernas förslag att införa
medborgardialog innebär kostnader för till exempel hyra av lokal, annonser och arvode.
Stenungsunds kommun har en budget på 92 tkr per år för kommundelsstämmor.
Exakt vad kostnaderna skulle bli i Alingsås kommun beror på formerna för stämmorna. Hur
många som ska hållas per år, vilka lokaler som ska användas, hur många förtroendevalda
som ska delta och vilken typ av marknadsföring som ska användas.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Bilagor
Utvärdering av kommundelsstämmor – utvärdering och förslag till fortsatt medborgardialog

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 113 2019.403 KS

Motion - Inför kommundelsstämmor- Anita Hedén Unosson (S), Birgitta
Larsson (S),Sebastian Aronsson (S), Björn Wallin Salthammer och Simon
Waern (S)
Ärendebeskrivning
Anita Hedén Unosson (S), Birgitta Larsson (S), Simon Waern (S), Sebastian Aronsson (S)
och Björn Wallin Salthammer (S) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2019, § 110 lämnat
en motion om att införa kommundelsstämmor.
Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa årliga
kommundelsstämmor.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2019, § 110 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-stabsavd

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-05-29

§ 110 2019.403 KS

Motion - Inför kommundelsstämmor- Anita Hedén Unosson (S), Birgitta
Larsson (S),Sebastian Aronsson (S), Björn Wallin Salthammer och Simon
Waern (S)
Ärendebeskrivning
Anita Hedén Unosson (S), Birgitta Larsson (S), Simon Waern (S), Sebastian Aronsson (S)
och Björn Wallin Salthammer (S) lämnar en motion om att införa kommundelsstämmor.
Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa årliga
kommundelsstämmor.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Inför kommundelsstämmor!
Allt fler rapporter visar på att det allmänna förtroendet för våra politiska forum och
organ minskar. I SOM-rapporten ”Svenska demokratitrender” visar också på att en
tydlig skiljelinje går mellan stad och landsbygd; då förtroendet i allmänhet är än
lägre på landsbygden.
Detta ser vi givetvis mycket allvarligt på. Demokratin och förtroendet för den får
aldrig tas för given. En offentlig förvaltnings legitimitet grundar sig i allmänhetens
förtroende för densamma. Demokratin behöver ständigt underhåll genom
kontinuerlig dialog och delaktighet.
Ovan nämnda rapport visar även på att intresset för politik är generellt sett högt i
Sverige. Det är emellertid få som upplever en delaktighet i den demokratiska
processen. Alingsås skiljer sig troligen inte från mängden när det kommer till detta
förhållande.
För att föra såväl politiken som den kommunala verksamheten närmre alingsåsarna
föreslår vi att Alingsås kommun inför kommundelsstämmor. Flera kommuner,
däribland Härryda och Stenungssund, har infört denna årliga mötesform som ett
sätt att bjuda in invånarna i de olika kommundelarna till dialog och
informationsutbyte med de folkvalda politikerna och kommunens tjänstemän. Vid
kommundelsstämmorna får invånarna möjlighet att ställa frågor och lämna
synpunkter till den kommunala organisationen och den samlade politiken och prata
om frågor som engagerar dem.
Vi föreslår således:
 Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att införa årliga
kommundelsstämmor.

Alingsås den 15 maj 2019
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Anita Hedén Unosson (S)
Birgitta Larsson (S)
Simon Waern (S)
Sebastian Aronsson (S)
Björn Wallin Salthammer (S)

Sida 106 av 106

